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CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Nota
2017
2016 Passivo
Nota
2017
2016
Ativo
Nota
2017
2016
Circulante
87.386 87.060 Circulante
2.155
916 Receita líquida de aluguéis
10
6.013
5.378
Caixa e equivalentes de caixa
3
383
183 Fornecedores
–
8 Receitas (despesas) operacionais
Aplicações financeiras
4
1.121
1.269 Obrigações sociais e fiscais
180
179 Despesas administrativas
11
(376)
(212)
Créditos de clientes
5
1.866
1.693 Contas a pagar
8
1.242
86 Despesas tributárias
12
(428)
(447)
Impostos a recuperar
3
3 Dividendos a pagar
9.c
733
643 Outras despesas operacionais
13 (1.159) (1.222)
Imóvel a comercializar
6 83.664 83.664 Não circulante
917
826
(1.963) (1.881)
Despesas antecipadas
7
349
248 Tributos correntes com recolhimento diferido
14
310
222 Lucro operacional antes do resultado financeiro
Não circulante
2.578
1.401 Depósito-caução
4
607
547 e dos impostos
4.050
3.497
Crédito de clientes
5
430
– Contas a pagar
–
57 Resultado financeiro
Despesas antecipadas
7
1.484
797 Patrimônio líquido
86.892 86.719 Receitas financeiras
175
198
Aplicações financeiras
4
607
547 Capital social
9.a 86.470 86.470 Despesas financeiras
(4)
(2)
Depósitos judiciais
57
57 Reserva legal
9.b
422
249
171
196
Total do ativo
89.964 88.461 Total do passivo e patrimônio líquido
89.964 88.461 Lucro operacional antes do IRPF e da CSLL
4.221
3.693
Imposto de renda e contribuição social
14
(758)
(673)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
3.463
3.020
1. Contexto operacional – A Abiu SPE Empreendimentos e Participações O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 01/01/2018, a todas as empresas Lucro líquido do exercício
Lucro
líquido
por
ação
2.11
0,040
0,033
S.A. (“Companhia”), constituída em fevereiro de 2008, atualmente sob a que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
Demonstrações do Resultado Abrangente
forma de sociedade anônima, tem por objeto social planejar, promover, pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 16 a Admi2017 2016
desenvolver, incorporar, construir, locar e/ou vender futuras unidades a nistração da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no
Lucro
líquido
do
exercício
3.463 3.020
serem construídas no terreno localizado na cidade de Santos, SP, na Ave- Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstra3.463 3.020
nida Ana Costa, 433, Gonzaga. O endereço da sede social da Companhia é ções financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia está aguar- Resultado abrangente total do exercício
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
na Rua Hungria, 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 5, Jardim Paulistano, dando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
Lucros/
São Paulo-SP. O Edifício Parque Ana Costa consiste em duas torres, sendo pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em
Capital Reserva (prejuízos)
a torre A subdividida em 3 andares e composta por 6 unidades locáveis e a suas demonstrações financeiras. 3. Caixa e equivalente de caixa – Consocial
legal
acumulado
Nota
Total
templam
numerários
em
caixa,
saldos
em
bancos
e
aplicações
financeiras
torre B com 53 unidades composta e subdividida em 2 subsolos, 3 sobres86.470
98
– 86.568
2017 2016 Saldos em 01/01/2016
solos, 1 pavimento, 17 andares tipo e 1 duplex, totalizando 15.406 m2 de de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Lucro
líquido
do
exercício
–
3.020
3.020
Caixa,
bancos
e
Aplicação
financeira
383
183
área locável e 295 vagas de garagem. O empreendimento possui heliponto,
9.c
–
151
(151)
–
383 183 Constituição de Reserva legal
11 elevadores e Certificação Green Building, sendo que a obra foi concluída Total
9.c
–
(2.869) (2.869)
e o habite-se foi expedido em 07/03/2013. Em 31/12/2017 das 60 unidades Referem-se substancialmente a aplicações financeiras remuneradas pelo Dividendos propostos
Saldos
em
31/12/2016
86.470
249
–
86.719
Certificado
de
Depósito
Interbancário
(CDI),
com
taxa
média
de
98%
a
99%
locáveis havia 40 unidades alugadas. 2. Principais práticas contábeis –
–
–
3.463 3.463
2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elabora- do CDI e com possibilidade de resgate imediato e/ou com vencimentos infe- Lucro líquido do exercício
Constituição de Reserva legal
9.c
–
173
(173)
–
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às riores a 90 dias com perdas insignificantes no valor.
9.c
–
(3.290) (3.290)
2017 2016 Dividendos propostos
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios 4. Aplicações financeiras
Saldos
em
31/12/2017
86.470
422
–
86.892
Itaú
–
Soberano
DI
LP
(a)
1.121
1.269
previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienDemonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
607
547
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen- Conta poupança (b)
1.728 1.816 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2017 2016
tos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade Total
Circulante
1.121
1.269
Lucro
líquido
do exercício
3.463 3.020
– CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Direto607
547 Ajustes por:
ria em 15/02/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com Não Circulante
382
199
base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. (a) A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento Amortização de benfeitorias
14
10
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em Amortização da taxa de administração
operações
compromissadas
(LFT).
(b)
Refere-se
a
depósito-caução
para
Amortização
despesa
com
corretagem
18
6
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
garantir
as
obrigações
do
contrato
de
locação
firmado
entre
a
Companhia
IRPF
e
CSLL
correntes
com
recolhimento
diferido
66
(3)
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
(locadora)
a
Maersk
Brasil
Ltda.,
Tupi
Nordeste
Operações
Marítimas
Ltda.
e
Impostos sobre a receita – PIS e COFINS correntes com
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a
OOGTK Libra Prod. de Petróleo (locatárias). Ao término da locação, prevista recolhimento diferido
22
(1)
essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros
contratualmente, a Companhia devolverá o depósito caução para o locatá- Rendimentos das aplicações financeiras
(163) (179)
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da
rio, mediante a devolução das chaves do imóvel e uma vez quitadas todas as Variação nos ativos e passivos operacionais:
análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos
obrigações contratuais de responsabilidade da locatária, a locadora devolpara determinação de outras provisões. A liquidação das transações envol- verá a quantia dada como garantia, acrescida dos rendimentos financeiros. (Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Créditos de clientes
(603)
90
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 5. Créditos de clientes
2017 2016 Adiantamento a fornecedores
–
3
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata- Contas a receber – aluguéis – vencimento até 30 dias
180
481 Despesas antecipadas
(1.202) (541)
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia Contas a receber – aluguéis – linearização
2.116 1.212 Depósitos judiciais
– (57)
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.2.2. Moeda Total
2.296 1.693 Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), Circulante
1.866 1.693 Fornecedores
(8) (39)
que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transa- Não circulante
430
– Obrigações sociais e fiscais
1
17
ções em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: As receitas de O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a Contas a pagar
1.099
144
aluguéis são reconhecidas de forma linear com base no prazo dos contratos, cada 12 meses de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Adiantamento de clientes
– (223)
levando em consideração o reajuste contratual, e a receita de serviços é Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV) e somente Deposito caução
–
221
reconhecida quando da efetiva prestação dos serviços. As receitas da Com- com índices positivos. Os contratos de aluguel firmados entre a Abiu e seus Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
panhia derivam principalmente do aluguel referente à locação do empreen- inquilinos não se enquadram como não cancelável. Após análise dos rece- operacionais
3.089 2.667
dimento. Os custos e as despesas são apresentados de acordo com o objeto bíveis não foi identificado provisão para créditos de liquidação duvidosa. O Fluxo de caixa das atividades de investimento
social específico da Companhia, seguindo o regime de competência. 2.4. percentual de inadimplência é zero. 6. Imóvel a comercializar
Aquisição das aplicações financeiras
(3.080) (3.793)
Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem Tipo de projeto
Comercial Resgate das aplicações financeiras
3.391 3.331
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que Localidade
Santos-SP Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
311 (462)
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente Data de início do projeto
Junho de 2008 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido Percentual do projeto que já foi construído
100% Dividendos pagos (Nota 8.c)
(3.200) (2.550)
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por- Data de conclusão do projeto
Março de 2013 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa Composição do custo do imóvel a comercializar
2017
2016 financiamento
(3.200) (2.550)
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses Custos de construção
65.418 65.418 Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa 200 (345)
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas Custo de aquisição – terreno
10.600 10.600 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
183
528
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Taxa de administração – SDI (a)
5.458 5.458 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
383
183
Créditos de clientes: Registradas primeiramente pelos valores faturados, Custos com impostos e taxas
2.188 2.188
2017 2016
com base nos contratos de aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos Total
83.664 83.664
(1)
(6)
efeitos decorrentes do reconhecimento da receita de aluguéis de forma a) O valor corresponde aos honorários relacionados com serviços de geren- Legais e judiciais
Comissão
(18)
(6)
linear, apurada de acordo com o prazo previsto nos contratos, incluindo, ciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imobiliário,
Outras
despesas
administrativas
(11)
(9)
quando aplicável, rendimentos e variações monetárias auferidos. A provisão pagos à SDI Desenvolvimento Imobiliário (“SDI”). Os honorários, pagos à
Total
(376) (212)
para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante conside- SDI a título de taxa de administração, são calculados com base na taxa de
12. Despesas tributárias – A composição das despesas tributárias
rado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na reali- 8% sobre o custo total e efetivo da construção do empreendimento, bem é conforme segue:
2017 2016
zação das contas a receber, considerando o seguinte critério: análise indivi- como sobre os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com o IPTU
(425) (442)
projeto
de
arquitetura
e
demais
projetos
envolvidos
e
gastos
com
promodual dos devedores, independentemente do período de vencimento. As
Outras despesas
(3)
(5)
despesas com a constituição da provisão para créditos de liquidação duvi- ção e marketing do empreendimento (como anúncios e mídia, se houver), Total
(428) (447)
dosa são registradas na rubrica “Outras despesas operacionais” na demons- excluídas as despesas incorridas com a compra do imóvel onde ocorreram 13. Outras despesas operacionais – As outras despesas operacionais
tração do resultado, quando aplicável. 2.6. Instrumentos financeiros: De as obras do empreendimento, impostos (Imposto sobre a Propriedade Terri- referem-se as despesas de condomínio dos imóveis não alugados e estão
acordo com o pronunciamento técnico para pequenas e médias empresas torial e Predial Urbana – IPTU do terreno) e emolumentos. O valor do imóvel compostas da seguinte forma:
2017
2016
– CPC PME, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instru- a comercializar é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recu- Condomínios
(1.159) (1.222)
mentos financeiros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo perável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos Total
(1.159) (1.222)
preparados
por
especialistas
do
setor
imobiliário
e
que
levam
em
conta
a
amortizado. A Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor pre14. Tributos correntes e tributos correntes com recolhimento diferido –
sente incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com o empreendimento As despesas de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Administração analisou a alíquotas nominais como segue:
2017 2016
Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de perda. A Adminis- Receita bruta
6.637 5.789
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo tração possui a intenção, bem como vem executando ações contínuas para Base de cálculo pelo lucro presumido – 32%
2.124 1.852
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconheci- alienação do imóvel, sendo que as operações de locações de unidades tem Receitas financeiras e outras receitas
175
198
mento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amorti- o objetivo de potencializar gradativamente o valor de mercado do imóvel.
Total da base de cálculo dos tributos
2.299 2.050
2017
2016
zado através do método de juros efetivos. 2.7. Imóvel a comercializar: 7. Despesas antecipadas
IRPF e contribuição social debitados ao resultado:
1.700
907
Compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O Benfeitorias (a)
Imposto de renda e contribuição social – 24%
(552) (492)
133
138
custo dos imóveis a comercializar é composto do valor pago pelo terreno Comissões (b)
Imposto de renda adicional – 10%
(206) (181)
Total
1.833
1.045
adquirido para incorporação imobiliária, acrescido dos impostos e taxas,
Total
(758) (673)
349
248
taxa de administração e gastos para a construção do imóvel. O imóvel a Circulante
IRPJ e CSLL correntes
(692) (676)
1.484
797
comercializar está apresentado no ativo circulante, pois a Administração Não Circulante
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido
(66)
3
envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.8. Redução ao (a) As despesas antecipadas correspondem aos pagamentos de benfeito- Total
(758) (673)
rias
concedidos
aos
locatários
para
locação
do
imóvel.
Estes
valores
estão
valor recuperável: Os valores contábeis do imóvel a comercializar são
As despesas de PIS e COFINS estão conciliadas às alíquotas nominais
revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para sendo amortizados pelos prazos de vigência dos contratos de locações, como segue:
2017 2016
com prazos estimados entre 5 a 10 anos. A amortização total das despeapurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indiReceita de locação
6.637 5.789
sas antecipadas no exercício corresponde ao valor de R$ 382 (R$199 em
Total da base dos tributos
6.637 5.789
cação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por
2016). (b) O valor corresponde aos gastos com comissão incorridos durante Alíquota de PIS e COFINS – 3,65%
(242) (212)
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o
a negociação da locação dos imóveis Parque Ana Costa. O valor de R$133
(22)
1
valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida no resul- será amortizado pelo prazo de vigência do contrato de locação de 10 anos. PIS e COFINS correntes com recolhimento diferido
(220) (213)
tado. 2.9. Passivos circulante e não circulante: Compostos pelas obriga- 8. Contas a pagar – O saldo de contas a pagar esta basicamente repre- PIS e COFINS correntes
(242) (212)
ções fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores conhecidos sentado pelo reembolso a pagar para a Cia. Libra de Navegação no mon- Total
e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicável, e tante de R$1.183 a serem liquidadas referente as obras de adequação e O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS sobre a difeajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.10. Tributos – benfeitorias no imóvel, conforme condições contratuais firmadas. O saldo rença entre a receita de linearização de aluguéis apropriada pelo regime de
Imposto de renda, Contribuição social, PIS e Cofins: Conforme facultado de R$59 corresponde aos valores a pagar para prestadores de serviços competência e aquela submetida à tributação, estão assim apresentados:
2017 2016
pela legislação tributária, a Companhia optou pelo regime de tributação com contratados pela administração. 9. Patrimônio líquido – a) Capital social:
15
11
base no lucro presumido, cuja base de apuração do imposto de renda e da Em 31/12/2017 e 2016, o capital social integralizado da Companhia é de PIS
COFINS
69
51
contribuição social é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas R$86.470 representado por 86.470 ações ordinárias sem valor nominal e
Imposto de renda
160 111
provenientes da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras e estão assim distribuídas:
Quantidade de ações Contribuição social
66
49
outras receitas, sobre as quais se aplica a alíquota regular de 15%, acres- Acionistas
ordinárias (unidades) Total
310 222
cida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a contribui- Tellus Real Estate – Fundo de Investimento em Participações
69.176 15. Instrumentos financeiros derivativos – 15.1. Gestão de risco de
ção social; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o imposto de Rassum – Empreendimentos e Participações Ltda.
8.647 capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que possa
renda e a contribuição social correntes com recolhimento diferido sobre as Singular Partners Empreendimentos e Participações Ltda.
4.323 continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maxidiferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a respectiva Victoria Patrimonial Ltda.
4.324 miza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas opeparcela de PIS (“Programa de Integração Social”) e Cofins (“Contribuição Total
86.470
para Financiamento da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e Cofins, a base b) Reserva de legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação rações por meio da otimização do patrimônio. 15.2. Gestão de risco de
de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em rela- de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá a 20% do capital liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é
ção a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contri- social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco
buição para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capi- de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão
2.11. Lucro por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo com o tal. c) Distribuição de dividendos: Conforme Acordo de Acionistas firmado de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco
Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado em 01/04/2009, a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e
nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exer- apurado no respectivo exercício após a compensação de prejuízos, obser- linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por
cício e o seu montante por ação do capital social (Resultado do exercício vadas as reservas e limitações legais. A Companhia poderá, por deliberação meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e
dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das demons- da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em períodos pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeitrações financeiras). 2.12. Novas normas e interpretações ainda não ado- menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, dividendos à ros. 16. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê
tadas: As práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto no artigo remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho de
Administração As operações com partes relacionadas referem-se aos hononormas internacionais de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e 204 da Lei das S.A. A destinação do resultado para o exercício findo em
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para
2017
2016
continuo processo de revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas con- 31/12/2017 e 2016 foi a seguinte:
construção do empreendimento imobiliário com a SDI, conforme divulgado
3.463
3.020
tábeis, auxiliando o leitor no processo de leitura, entendimento e análise Lucro líquido do exercício
(173)
(151) na Nota Explicativa 6. 17. Provisão para demandas judiciais – Atualmente
comparativa com outras empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a Reserva legal – 5%
Lucro líquido antes da absorção de prejuízos
3.290
2.869 a Companhia não é parte integrante em nenhum processo judicial com
natureza e a vigência de cada uma das novas normas e alterações:
3.290
2.869 probabilidade de perda provável, não registrando, portanto, provisão para
Pronunciamento
Descrição
Vigência Dividendos propostos – 100%
Dividendos pagos antecipadamente no exercício
(2.557) (2.226) demandas judiciais em 2017 e 2016. Em 2016 a Companhia era parte inteCorrelação as normas internacionais
Dividendos a pagar
733
643 grante em apenas um processo cível, no valor de R$420 cuja probabilidade
de contabilidade – IFRS 9 – Instrude perda era possível, o processo foi transitado em julgado e sentença foi
10. Receita líquida de alugueis
mentos Financeiros: classificação,
2017 2016 favorável a Companhia.
mensuração, perda por redução ao Exercícios anuais A receita está composta da seguinte forma:
CPC 48 –
6.478 5.651
Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
Instrumentos
valor recuperável e contabilização de iniciados a partir Receitas de locações
159
138
José Carlos de Morais Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2
Financeiros
hedge.
de 1º/01/2018. Receita de locação – Garage Inn
Impostos
(242) (212)
Correlação as normas internacionais
Amortizações de benfeitorias
(382) (199) avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
CPC 47 – Recei- de contabilidade – IFRS 15 – sobre Exercícios anuais Total
6.013 5.378 independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executatas de contratos o reconhecimento de receita em tran- iniciados a partir 11. Despesas gerais e administrativas – A composição das despesas mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtesações de contratos com clientes.
de 1º/01/2018. gerais e administrativas é conforme segue:
com clientes
2017 2016 mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
Refere-se à definição e a orientação Exercícios anuais Serviços de terceiros
IFRS 16 –
(115) (133) opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
do contrato de arrendamento previsto iniciados a partir Manutenções e reparos
Arrendamento
(191)
(6) é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de 1º/01/2019. Propaganda anúncios e publicações
na IAS17.
mercantil
(40) (52) de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
Aos Acionistas e Administradores da
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. – São Paulo-SP
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • AvaliaOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da (“Companhia”), a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base conpatrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan- o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Abiu SPE Empreendimen- operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
tos e Participações S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modie os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo- ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e ração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa audito- auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
ria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con- a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliaauditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do audi- por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comem relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter- patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro- nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audicom as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas que identificamos durante nossos trabalhos.
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
São Paulo, 15/02/2018.
da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e Ernst & Young
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos Auditores Independentes S.S.
Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
Contador CRC - 1SP 209.240/O-7
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e CRC - 2SP 034.519/O-6

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF: 04.757.453/0001-18
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
São Paulo, 26 de março de 2018. A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
Ativo
2017
2016 Passivo
2017
2016
ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Circulante
Circulante
2017
2016
Caixa e equivalentes de caixa
177.984,52 117.754,32 Fornecedores
940,00
883,00 Atividades operacionais
Adiantamento a fornecedores
2.400,00
- Obrigações tributárias
34.989,56
32.853,18 Lucro líquido do exercício
1.112.417,96 1.112.902,31
180.384,52 117.754,32 Obrigações sociais
7.321,50
2.119,20 (Aumento)/Redução de ativos
Não Circulante
43.251,06
35.855,38 Adiantamento a fornecedores
(2.400,00)
Imobilizado
4.000.000,00 4.000.000,00 Patrimônio Líquido
(2.400,00)
4.000.000,00 4.000.000,00 Capital social
4.001.000,00 4.001.000,00
Aumento/(Redução) de passivos
Reserva de lucros
136.133,46
80.898,94
Fornecedores
57,00
92,00
4.137.133,46 4.081.898,94
2.136,38
(5.546,12)
4.180.384,52 4.117.754,32 Obrigações tributárias
Total do Ativo
4.180.384,52 4.117.754,32 Total do Passivo
Obrigações sociais
5.202,30
228,00
Demonstrações dos Resultados para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
7.395,68
(5.226,12)
2017
2016
2017
2016
Receita operacional bruta
1.337.739,18 1.330.600,98 Resultado ﬁnanceiro
(706,10)
(538,65) Caixa líquido (aplicado)/proveniente
de atividades operacionais
1.117.413,64 1.107.676,19
Deduções
Lucro operacional
1.233.963,99 1.233.671,69
Atividades de ﬁnanciamentos
Impostos sobre as vendas
(48.827,49) (48.566,91) Lucro antes do imposto de renda e
(1.057.183,44) (1.079.573,40)
Receita operacional líquida
1.288.911,69 1.282.034,07
contribuição social
1.233.963,99 1.233.671,69 Distribuição de dividendos
Lucro bruto
1.288.911,69 1.282.034,07 IRPJ e CSLL corrente
(121.546,03) (120.769,38) Caixa líquido (aplicado) proveniente
de atividades de ﬁnanciamentos
(1.057.183,44) (1.079.573,40)
Despesas operacionais
Lucro líquido do exercício
1.112.417,96 1.112.902,31
Administrativas e gerais
(53.003,66) (46.998,09) Quantidade de ações
4.001.000
4.001.000 Aumento ou redução líquido em
disponibilidade
60.230,20
28.102,79
Tributárias
(1.237,94)
(825,64) Lucro por ação - R$
0,28
0,28
Modiﬁcações nas disponibilidades
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
Capital Social
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
líquidas
Saldo em 1º de janeiro de 2016
4.001.000,00
4.001.000,00 Saldo no início do exercício
117.754,32
89.651,53
Lucro líquido do exercício
1.112.902,31
1.112.902,31 Saldo no ﬁnal do exercício
177.984,52 117.754,32
Distribuição de lucros
(1.079.573,40)
(1.079.573,40) Aumento ou redução do líquido em
Constituição da reserva de lucro
80.898,94
(33.328,91)
47.570,03
disponibilidades
60.230,20
28.102,79
Saldo em 31 de dezembro de 2016
4.001.000,00
80.898,94
4.081.898,94
A Diretoria
Lucro líquido do exercício
1.112.417,96
1.112.417,96
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0
Distribuição de lucros
(1.057.183,44)
(1.057.183,44)
As Demonstrações Financeiras completas estão
Constituição da reserva de lucro
55.234,52
(55.234,52)
à disposição na sede da Companhia.
Saldo em 31 de dezembro de 2017
4.001.000,00
136.133,46
4.137.133,46

Afinal, o que será da loja
a partir de agora?
Flavia Pini (*)
Enfim os varejistas
podem realmente se
animar
om a expectativa de
retomada da economia
confirmada em 2017 e
a queda dos juros e do desemprego no início de 2018,
tudo leva a crer que o ritmo de
crescimento se manterá. Mas
não se engane! Paralela a um
mercado nacional que recuou
cerca de 10% em 2015 e 2016,
uma revolução acontecia no
mundo do varejo.
Marcas que diziam ser nativamente “.com” planejavam
ter lojas físicas e neste ano
elas finalmente saíram no
papel. O que isso tem a ver
com o seu negócio? Tudo!
Esses estabelecimentos já
são nativamente “digitais”
e precisam nos inspirar a
executar pontos de vendas
mais integrados, que não nos
permitam enxergar o limite
entre os mundos on e offline.
Depois de estar na NRF Big
Show no início do ano, pensei
em 5 pontos altos que devem
ser levados em consideração
por qualquer varejo, não mais
do futuro, mas do presente,
do real. Pois é! Não se tem
mais tempo para pensar no
que “será da loja”, mas sim,
no que ela já se tornou.
1. Minimize atrito e torne
a experiência do cliente ainda melhor - Eu
não posso continuar
buscando tecnologias
que me ajudem na
gestão dos problemas,
eu preciso acabar com
eles. Você prefere gastar implantando um
gerenciador de filas
ou um self checkout
que evite que elas surjam? Deixar o cliente
mais independente,
sem perder a interação
e a experiência, são os
reais desafios.
2. Omni Canal não é mais
uma escolha - Posso
comprar no e-commerce e retirar na loja,
ou comprar na loja e
receber em casa, ou até
comprar numa marca e
buscar em outra. Quanto mais conveniente eu
for, mais atrativo eu
serei. O cliente escolhe
e é a gente que tem que
dar um jeito pra executar. A Zara Londres,
por exemplo, criou um
espaço temporário enquanto a loja oficial de
4500 metros quadrados
está em reforma para
se tornar um case de
varejo tecnológico.
O local terá por volta de
200 m² e contará com um mínimo inventário apenas para
experimentação. As compras
são finalizadas pela internet,
assim como um checkout
de e-commerce - algo muito
parecido com o que já é feito
pela Amaro.com no Brasil,
mas claro que numa proporção bem maior. O que vale
aqui não é a grandeza da Zara
ou os grandes investimentos
que estão sendo feitos para
as novas lojas, mas sim como
a marca está se reinventando
para se tornar ainda mais
atrativa ao consumidor e o
principal - não perder receita
no meio dessa transição.
3. Entregue diferenciação
- Não é preciso pensar
em planos mirabolantes
ou tecnologias ultra
caras para surpreender
o cliente - fazer do seu
ambiente de venda um
local em que o consu-
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midor se sinta bem,
já é um bom começo.
Claro que plataformas
estão disponíveis no
mercado para ajudar
- imagine reconhecer
o cliente antes mesmo
dele ir ao PDV? Pois é,
isso já é possível. E o
mais valioso neste caso
é pode medir eficiência
além do faturamento,
ou seja, quantos clientes foram à loja e não
compraram? O quanto estou deixando de
vender? Qual é de fato
problema - atendimento, ruptura, escala?
Caso eu faça uso de plataformas como essa ainda
é possível informar ao vendedor que o cliente “x” está
na loja e dar informações
relevantes sobre a sua última
compra ou o seu perfil. Até
mesmo enviar ao próprio
consumidor uma mensagem
de desconto ou mimo que
será feito “especialmente”
para ele já que estamos na
era da customização.
4. Inove modelos - Como
comentei no início do
texto, até a Amazon está
indo para o mundo físico. Olhar para a Amazon
Books e Amazon Go faz
todo mundo repensar,
até porque projetos que
pareciam totalmente
antagônicos hoje são
reais e parecem triunfar.
Se antes as pessoas procuravam por produtos,
agora são os produtos
que procuram pelas pessoas - basta olhar como
o modelo de publicidade
mudou e, consequentemente, como atingir
o consumidor parece
ter ficado mais fácil e
barato, mas não menos
complicado, afinal, as
opções são infinitas e
logo, a concorrência
também.
Outro exemplo é a Minute
Clinic, uma iniciativa da CVS,
um dos maiores grupos de
farmácia do mundo, que agora
possui espaços de atendimento clínico dentro das suas próprias lojas. Os mais diversos
serviços são oferecidos, inclusive exames e vacinas a um
preço bastante competitivo e
acessível à população. Bem
complementar, certo? Sair
da consulta e já ter um local
para comprar tudo o que eu
preciso garante conveniência
para um lado e incremento de
receita para o outro. Vale dizer
que no sistema farmacêutico
brasileiro já está em aprovação
a aplicação de vacinas nas próprias farmácias. Repare, esse
pode ser um começo por aqui.
5. O sucesso não está nos
dados, mas na decisão
que se toma através
deles Veja o Waze. Ele não só
mostra quais ruas estão mais
movimentadas ou onde há
ocorrências, ele simplesmente
diz: “vá por aqui”, “vire ali”...
ou seja, mesmo que você tenha
informação, faça alguma coisa
com ela! Tome decisões, arrisque, tente. É como eu disse
anteriormente: a tecnologia
está disponível e “deve” ser
usada, mas não desperdice
tempo apenas analisando - aja,
faça, experimente.
E para todos os pontos
citados acima: seja rápido,
erre rápido, aprenda mais
rápido ainda. E finalmente,
perca o medo!
(*) - É COO na FX Retail Analytics,
empresa que oferece inteligência
para o varejo por meio do
monitoramento de ﬂuxo.

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral ordinária, que
se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto
153, nesta Capital, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e deliberação sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) ﬁxação da verba global
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que se realizará
no dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a ﬁm
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações ﬁnanceiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) destinação
do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) ﬁxação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da
diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C7D-C3BD-D3C0-9B80
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