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São Paulo, quinta-feira, 29 de março de 2018

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93

...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)
Resultado de obrigações por empréstimos e repasses
estágio atual dos processos e/ou o posicionamento dos tribunais em relação às matérias discutidas. A Administração adotou a posição conservadora de registrar como provisão nas demons2º Semestre
trações ﬁnanceiras os valores de condenação em primeira instância no montante de R$ 147,
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Operações por empréstimos e repasses
(7.681)
(14.719)
(14.175) mas considera que eventual desembolso de caixa seria por um montante substancialmente menor. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis
Outras rendas operacionais
com probabilidade de perda “possível” ou “provável” em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(variação cambial ativa)
7.318
16.833
64.259
Contingências
Outras despesas operacionais
Trabalhistas
(variação cambial passiva)
(7.716)
(17.558)
(42.976)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Total
(8.079)
15.444
7.108
139
A variação de obrigações por empréstimos e repasses foi em função da variação cambial pas- Constituições/Reestimativas
Saldos
em
30
de
junho
de
2017
139
siva (despesa) no montante de R$ 17.558 (R$ 42.976 em 2016) e variação cambial ativa (receiConstituições/Reestimativas
278
ta) R$ 16.833 (R$ 64.259 em 2016).
Saldos em 31 de dezembro de 2017
417
14. Outras Obrigações - Diversas
31/12/2017 31/12/2016
16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Credores por antecipação de residual (a)
364
659
Descrição
31/12/2017 31/12/2016
Despesas de pessoal (b)
1.336
1.306
IRPJ Reﬁs (a)
71
55
Outras despesas administrativas
190
239
IRPJ a pagar corrente
204
Outros pagamentos (c)
42.009
15.707
CSLL
a
pagar
corrente
26
Credores diversos - País (d)
1.506
924
CSLL Reﬁs (a)
94
74
Total curto prazo
45.405
18.835
Impostos
sobre
salários
a
recolher
293
Credores por antecipação de residual (a)
8.210
2.841
PIS Reﬁs (a)
7
5
Despesas de pessoal (b)
66
33
PIS a pagar corrente
20
24
Total longo prazo
8.276
2.874
COFINS
Reﬁ
s
(a)
35
28
A rubrica “Outras Obrigações - Diversas” apresenta a seguinte composição:
121
148
(a) Refere-se a valores de VRG recebidos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base COFINS a pagar corrente
310
109
nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão vincula- Impostos sobre serviços a recolher
Outros impostos a recolher
29
21
dos. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de R$ 300 (R$ 204 em 2016) para pagamento de coTotal do Curto Prazo
713
961
missão de vendas, R$ 383 para pagamento de PLR (R$ 270 em 2016) e R$ 114 (R$ 142 em 2016)
Provisão para imposto de renda diferido (b)
5.946
5.479
a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Outros pagamentos referem-se Crédito tributário (IR/CSLL Diferidos) sobre diferenças temporárias (b) 8.570
3.199
substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e serviços relacionados com a IRPJ Reﬁs (a)
697
777
aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mercantil no valor de R$ 35.549 CSLL Reﬁs (a)
927
1.032
(R$ 11.139 em 2016) e R$ 6.356 (R$ 4.568 em 2016) relacionados à fornecedores diversos não PIS Reﬁs (a)
64
72
relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores diversos referem-se substancialmente a rece- COFINS Reﬁs (a)
346
385
bimentos antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identiﬁcados.
Total do Longo Prazo
16.550
10.944
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais Total
17.263
11.905
processos em aberto em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são relacionados a ações trabalhis- (a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR Difetas e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
rido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de Depreciação
Valor estimado
em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da Marcação a
pelos advogados/
Provisão Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) totalizando o valor
Quantidade de ações
Valor das Causas
contábil de R$ 14.516 (R$ 8.678 em 2016), detalhado na nota 17(a).
2017
2016
2017
2016
2017
2016 17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro
Provável (i)
1
270
270
- Líquido (CSLL)
Possível (ii)
4
3
2.248
3.017
147
- Conciliação do Imposto de
2º semestre
Total geral
5
3
2.518
3.017
417
Renda e Contribuição Social
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
(i) O passivo contingente como perda provável no montante de R$ 270 (R$ 0 em 2016) refere- Lucro (Prejuízo) antes do Imposto
-se a processo trabalhista com condenação em primeira instância por horas extras que enconde Renda e Contribuição Social
5.046
8.970
5.481
tra-se em estágio de recursos. Apesar da classiﬁcação como perda provável e registro da provi- Alíquota Vigente
45%
45%
45%
são nas demonstrações ﬁnanceiras, a Administração considera que o montante de condenação Expectativa de despesa (crédito) de
poderá ser substancialmente reduzido com base no posicionamento dos tribunais para casos
Imposto IRPJ e CSLL de acordo
similares. (ii) Os passivos contingentes como perdas possíveis no valor total de R$ 2.100 (R$ 3.017
com a alíquota vigente
(2.270)
(4.036)
(2.467)
em 2016) referem-se a ações trabalhistas movidas por ex-empregados ou prestadores de ser- Efeito do IRPJ e da CSLL sobre
as diferenças permanentes
(54)
(98)
(123)
viços buscando pretensos direitos trabalhistas. É importante salientar que tal montante corres18
33
98
ponde a valores de processos em fase inicial, ou valores que, segundo a análise individual dos Outros
(2.306)
(4.101)
(2.492)
casos pelos consultores jurídico externos, possivelmente não constituirão perda em função do Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL
a) Nos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
31/12/2015 Constituição
Reversão
31/12/2016
Constituição Reversão
31/12/2017
Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias
3.255
(1.029)
2.226
3.045
5.271
Crédito Tributário - Base Negativa de CSLL
728
(64)
664
(241)
423
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal
12.074
(2.685)
9.389
(162)
9.227
Total
16.057
(3.778)
12.279
3.045
(403)
14.921
Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo
IR Diferido sobre diferenças temporárias
(2.116)
(1.083)
(3.199)
(5.371)
(8.570)
Provisão para IR sobre superveniência
(14.164)
8.685
(5.479)
(467)
(5.946)
Total
(16.280)
(1.083)
8.685
(8.678)
(5.838)
(14.516)
Impostos Diferidos Líquidos
(223)
(1.083)
4.907
3.601
(2.793)
(403)
405
b) Projeção de Realização de Impostos Diferidos
2018 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 2027 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal
138 1.699
1.316
1.355
981
848
789
833
710
558
9.227
Diferenças Temporárias
1.424 1.013
461
31
2.929
Total do IR Diferido Ativo
1.562 2.712
1.777
1.386
981
848
789
833
710
558 12.156
Créditos Tributários de Contribuição Social
Base Negativa de Contribuição Social
423
423
Diferenças Temporárias
1.140
809
369
24
2.342
Total da CSLL Diferida Ativa
1.563
809
369
24
2.765
Total
3.125 3.521
2.146
1.410
981
848
789
833
710
558 14.921
Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de bens ram pagas 98 parcelas, restando um saldo remanescente de R$ 2.241 (R$ 2.428 em 2016), consobre operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a não forme quadro abaixo:
31/12/2017 31/12/2016
produzirem efeitos no momento das veriﬁcações para constituição e manutenção do registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, portanto, deve des- IRPJ
768
832
1.021
1.106
considerar o prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do arti- CSLL
71
77
go 1º da Resolução CMN nº 3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). Ao PIS
381
413
dispensar a veriﬁcação do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos ﬁscais COFINS
2.241
2.428
ocasionados pela receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição especial Total REFIS
Valor bruto
Juros
Amortização
Saldo Devedor
somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização Tributo
87
39
(55)
71
dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de Depreciação, PIS
COFINS
503
283
(405)
381
contemplando somente outras receitas e despesas.
1.277
747
(1.003)
1.021
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, a CSLL
990
565
(787)
768
CSILatina Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tri- IRPJ
2.857
1.634
(2.250)
2.241
butos Federais, instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administra- Total
dos pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil re30 de novembro de 2008. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre cebidas antecipadamente no valor R$ 93 (R$ 525 em 2016) e a cessão de parcelas de arrendarecebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo par- mento realizada com instituição ﬁnanceira sem retenção de riscos e benefícios, o resultado aprocelamento dos débitos ﬁscais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com o va- priado pela ﬂuência do prazo de vencimento em 2017 foi de R$ 2.177 (R$ 3.250 em 2016) reslor total de R$ 2.857, dividido em 180 parcelas de R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa
A DIRETORIA
de juros Selic. O presente acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2017 fo-

tando saldo a apropriar de R$ 8.024 (R$ 1.757 em 2016), conforme quadro abaixo:
Nova
Cessão/ Apropriação
Rendas Antecipadas
31/12/2016 Recebimentos ao Resultado 31/12/2017
Cessão de Parcelas de
Arrendamento Mercantil
1.757
8.444
(2.177)
8.024
Recebimentos Antecipados
de Contraprestações
525
(432)
93
Total
2.282
8.444
(2.609)
8.117
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, caput
e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no Artigo 25,
inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 28 de abril de
2017, que foi aprovada pelo BACEN em 05 de junho de 2017, o aumento de capital social, mediante capitalização das reservas de lucros, no valor de R$ 1.478, passando este de R$ 15.779,
para R$ 17.257, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A. O
capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal,
apresentando a seguinte composição:
31/12/2017
31/12/2016
QuantiValor da
QuantiValor da
Partici- dade de participa- Partici- dade de participaAcionista
Sede pação %
Ações ção (R$ mil) pação %
Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277
17.257 99,99999% 14.648.277
15.779
Executive Personal
Computer
EUA 0,00001%
1
0,001 0,00001%
1
0,001
Total
100% 14.648.278
17.257
100% 14.648.278
15.779
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao ﬁnal do exercício no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, de acordo com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2017, assim como nos períodos anteriores, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortalecimento do patrimônio líquido da Companhia, que será ratiﬁcado em assembleia geral ordinária, assim como nos exercícios anteriores.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes
relacionadas são empréstimos contratados junto à Matriz e coligada nos Estados Unidos
da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, e seus saldos estão a seguir enumerados:
Saldo em
Saldo em
31/12/2017
31/12/2016
Curto
Longo
Curto
Longo
Tipo
Moeda
prazo
prazo
prazo
prazo
Empréstimo no exterior
(“Intercompany”) (a)
US$
6.879
Dívida Subordinada (nota 22)
US$
4.410
6.806
4.092
Empréstimo TCC (b)
US$
8.270
14.714
4.299
3.439
(a) A Companhia possuía empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto à
matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior realizados
com a matriz possuíam cláusula que limitava sua correção à variação do CDI, quando aplicável. (b) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Corporation, acionista da controladora da CSILatina Arrendamento Mercantil. Durante o exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 a remuneração dos administradores totalizou R$ 1.708
(R$ 1.725 em 2016), esses valores estão registrados na rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo
de provisão de anos anteriores no valor de R$ 114 a ser pago integralmente até agosto de 2020.
A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II,
para apuração dos limites operacionais.
31/12/2017
31/12/2016
VenciJuros Curto Longo Curto Longo
Título
Emissão
mento Principal (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
Subordinada
22/02/2012 22/02/2018
2.142 1,12% 4.410
- 4.299
Dívida
Subordinada
05/04/2012 06/04/2017
1.830 1,15%
- 3.439
Total
4.410
- 3.439 4.299
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de março de
2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à estrutura de capital das instituições
ﬁnanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a capacidade destas
instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a estabilidade ﬁnanceira e
aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos
seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.193/13). • Nova
metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal (Resolução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das instituições ﬁnanceiras, restringindo a utilização de instrumentos ﬁnanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou diﬁculdade de mensuração do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente aquelas que atuam no ramo
segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de capital a serem observados pelas instituições ﬁnanceiras, e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Capital principal
(mínimo + adicional) (a) 4,5%
4,5%
5,125
5,75
6,375
7,0
a 5,75% a 7,0% a 8,28%
a 9,5%
Nível I (mínimo +
6,625
7,25
7,875
8,5
adicional) (b)
5,5%
5,5%
a 7,25% a 8,5% a 9,75% a 11,0%
PR (mínimo +
10,5
10,5
10,5
10,5
adicional) (c)
11,0%
11,0% a 11,125% a 11,75% a 12,375% a 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a instituição
em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento da instituição.

Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital suplementar de
conservação (ﬁxo) e contracíclico (variável) que, ao ﬁnal do período de transição, deverá ser de
no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos ponderados pelo risco, sendo que
este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janeiro
de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das exigibilidades de patrimônio
de referência e o índice de Basileia:
Patrimônio de referência para comparação
31/12/2017
31/12/2016
com os ativos ponderados pelo risco (RWAs)
38.993
33.408
Patrimônio de referência Nível I
38.993
32.548
Patrimônio líquido
39.382
34.514
Ajustes prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13)
(389)
(1.966)
Patrimônio de referência Nível II
860
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWACPAD (anteriormente PEPR)
2.610
3.677
RWACAM (anteriormente PCAM)
1.462
280
RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2)
5.104
5.085
RWAOPAD (Anteriormente POPR)
5.254
4.687
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,250%) (a) 14.430
13.729
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,25% sobre RWA) (b)
1.950
869
Patrimônio de referência mínimo exigido total
16.380
14.598
Índice de Basileia
25,00%
24,03%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA
155.944
139.029
Exposição ao risco de crédito - RWACPAD (anteriormente PEPR)
28.219
37.235
Ativos de câmbio - RWACAM (anteriormente PCAM)
15.801
2.839
Ativos indexados a juros pré - RWAJUR1 (anteriormente PJUR1)
37.881
17.276
Ativos indexados a cupom cambial - RWAJUR2 (anteriormente PJUR2)
17.297
34.218
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD (Anteriormente POPR)
56.796
47.461
(a) Em 31 de dezembro de 2016 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referência Mínimo Exigido era de 9,875%; (b) Em 31 de dezembro de 2016 o percentual para cálculo
do adicional de conservação de Capital Principal era de 0,625%. Em 31 de dezembro de 2017,
o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 22.601 (R$ 18.810 em 2016), respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
2º Semestre
Despesas Administrativas
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Despesas de Comunicação
(92)
(177)
(179)
Despesas de água, energia e gás
(14)
(25)
(27)
Despesas de aluguéis
(102)
(199)
(193)
Despesas de manutenção e conservação de bens
(17)
(21)
(10)
Despesas de material
(13)
(30)
(10)
Despesas de processamento de dados
(555)
(968)
(1.210)
Despesas de promoções e relações públicas
(260)
(264)
(156)
Despesas de publicações
(10)
(13)
(136)
Despesas de seguros
(39)
(85)
(68)
Despesas de serviços de terceiros
(445)
(907)
(899)
Despesas de serviço técnico especializado
(286)
(511)
(503)
Despesas de transporte
(153)
(337)
(138)
Despesas de viagem no exterior
(142)
(245)
(113)
Despesas de viagem no País
(35)
(86)
(63)
Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários
(34)
(84)
Despesas com Refeições
(47)
(85)
(7)
Outras Despesas Administrativas (a)
(500)
(1.072)
(1.447)
Despesas com Amortização do Intangível
(44)
(87)
(95)
Depreciação de Bens de Uso Próprio
(52)
(95)
(242)
Total
(2.840)
(5.291)
(5.496)
(a) A rubrica “Outras Despesas Administrativas” refere-se a diversos itens, sendo os mais relevantes, despesas bancárias R$ 211 (R$ 125 em 2016), encargos de pagamentos de captações
em atraso R$ 239 (R$ 411 em 2016) e armazenamento R$ 212 (R$ 212 em 2016).
25. Outras Receitas Operacionais
2º Semestre
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Valor Proporcional de Contraprestação (a)
3.453
6.311
6.437
“Blind-Discount” - Descontos Obtidos
669
1.014
188
Juros Ativos
6
29
22
Receita com Comissões
9
Encargos
104
107
69
Descontos Obtidos
16
17
Reversão de Contingências Jurídicas (b)
814
Outras
5
341
14
Total
4.253
7.828
7.544
(a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos aos
contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento destas parcelas é assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação Parcial, assinado entre as partes.
(b) A reversão foi devido a pagamento de contingência trabalhista ocorrido no período.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
2º Semestre
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Descontos Concedidos
(273)
(291)
(47)
Taxas diversas
(3)
Provisão para passivos contingentes (nota 15)
(279)
(418)
(114)
Outras
(16)
Total
(552)
(725)
(164)
27. Resultado Não Operacional
2º Semestre
de 2017 31/12/2017 31/12/2016
Receitas de Danos e Reparos
442
522
439
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a)
213
1.773
2.167
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (2.368)
(3.985)
(1.166)
Desvalorização de Outros Valores e Bens
88
Outras Receitas não Operacionais
1
12
14
Outras Despesas não Operacionais (b)
(993)
(1.350)
(451)
Total
(2.705)
(2.940)
1.003
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda de
bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de Arrendamento Mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para redução ao
valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 - Outros Valores e Bens).

ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

Aos Administradores e Acionistas da
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o semestre e exercício ﬁndos nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassiﬁcação mencionada na seção a
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações ﬁnanceiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o semestre e exercício ﬁndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arrendamento e elabora as suas demonstrações ﬁnanceiras com observância às diretrizes contábeis estabelecidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insuﬁciência de depreciação,
classiﬁcada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.e) às demonstrações ﬁnanceiras. Essas diretrizes não requerem a reclassiﬁcação das operações de
arrendamento, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei
nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e de rendas e
despesas de arrendamento, embora resultem na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-

dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações ﬁnanceiras: A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os as-
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Sumário da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 8/12/2017
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 08/12/2017, às 15:00 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, 213,
Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participando por meio de videoconferência,
conferência telefônica ou representante, nos termos dos Artigos 16, § único e 20, §7º do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente da mesa:
Franck Emile Tassan, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (A) aprovar a ata de reunião do Conselho de
Administração, realizada em 8/11/2017; (B) tomar ciência da renúncia do Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualiﬁcado abaixo, do cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 7/12/2017
e, nomear o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, qualiﬁcado abaixo, como substituto para ocupar os cargos de Membro e Presidente do Conselho de Administração; (C) nomear o Sr. Franck Emile Tassan, em substituição ao
Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon ao cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos; (D) nomear o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, o Sr. Aurélien François Aloysius Bosc e o Sr. Frédéric François Haffner, em substituição
aos Srs. Jacques Dominique Ehrmann, Franck Emile Tassan e Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualiﬁcados abaixo, aos cargos de membros do Comitê de Auditoria Estatutário; (E) aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê
de Auditoria Estatutário; (F) aprovar as competências da área de auditoria interna da Companhia; e (G) com base no relatório e na proposta submetida pelo Comitê de Auditoria Estatutário, avaliar a suﬁciência da estrutura e orçamento
da área de auditoria interna para o desempenho de suas competências. 05. Deliberações por Unanimidade: após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por
unanimidade de votos: (A) a ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 8/11/2017; (B) depois de tomar ciência da renúncia do Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador
do Passaporte Francês nº 12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de Membro e Presidente do Conselho de Administração, conforme Carta Renúncia recebida pela
Companhia em 7/12/2017. De acordo com o Artigo 19, Parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia e mediante recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, nomeiam o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês nº 16CZ27874, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para ocupar o cargo de Membro e Presidente do Conselho
de Administração da Companhia, até que se realize a próxima assembleia geral da Companhia. O novo Conselheiro eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura de: (i) declaração de que possui as qualiﬁcações necessárias e
cumpre os requisitos previstos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para exercício do respectivo cargo e de que não há qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
nº 367/02; e (ii) termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá a cumprir as regras ali
constantes. (C) nomear o Sr. Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, portador do Passaporte Francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para substituir o Sr. Pierre-Jean Jérôme Sivignon, qualiﬁcado acima, como Membro do Comitê de Recursos Humanos, para completar o mandato do membro substituído. O Comitê de Recursos Humanos agora é composto da seguinte forma: Nome
e Cargo: Eduardo Pongrácz Rossi - Presidente; Franck Emile Tassan - Membro; Jacques Dominique Ehrmann - Membro; Francis André Mauger - Membro; Marcelo Pavão Lacerda - Membro; Flávio de Moraes Correia - Observador. (D) nomear
os Srs. Matthieu Dominique Marie Malige, qualiﬁcado acima; Aurélien François Aloysius Bosc, francês, casado, especialista em ﬁnanças, portador do Passaporte Francês nº 12CF81860, com endereço comercial em 33 avenue
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês nº 13CE24657, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100
Boulogne-Billancourt, França, em substituição aos Srs. Jacques Dominique Ehrmann; Franck Emile Tassan e Pierre-Jean Jérôme Sivignon, respectivamente, como membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para completarem os
mandatos dos membros substituídos. O Sr. Matthieu Dominique Marie Malige é nomeado como Coordenador; o Sr. Aurélien François Aloysius Bosc é nomeado como especialista em contabilidade e o Sr. Frédéric François Haffner
como Membro. O Comitê de Auditoria Estatutário agora é composto da seguinte forma: Nome e Cargo: Matthieu Dominique Marie Malige - Coordenador; Aurélien François Aloysius Bosc - Membro (especialista em contabilidade); Luiz
Fernando Vendramini Fleury - Membro (especialista em contabilidade); Frédéric François Haffner - Membro; Marcelo Pavão Lacerda - Membro; Cassio Elias Audi - Observador. (E) alterar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. A versão alterada e atualizada do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário foi rubricada pela Mesa e será arquivada na sede da Companhia e divulgada nos termos dos regulamentos aplicáveis; (F) as competências
da área de auditoria interna da Companhia, que foi rubricada pela Mesa e será arquivada na sede da Companhia; e (G) com base no relatório e proposta apresentados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho avaliou e conﬁrmou
a suﬁciência da estrutura e orçamento da área de auditoria interna para o desempenho de suas competências, cuja cópia foi rubricada pela Mesa e será arquivada na Companhia. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Franck Emile Tassan - Presidente da Mesa; Sandra
Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige - (Presidente do Conselho de Administração); - Franck Emile Tassan - (Vice-Presidente do Conselho de Administração). Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz - (representado pelo Sr. Eduardo Rossi); Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; Frédéric François
Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. Presidente e a Secretária certiﬁcam que a presente é um sumário autêntico e ﬁel da ata da reunião de mesma data lavrada em livro próprio, em conformidade com o Artigo 130 da Lei nº 6.404 de
1976. São Paulo, 8/12/2017. Franck Emile Tassan - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. JUCESP sob nº 56.698/18-5, em 30/01/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos
trabalhos.
São Paulo, 27 de março de 2018
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Fabricio Aparecido Pimenta
Contador - CRC nº 1 SP 241659/O-9
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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2017
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 21/09/2017, às 16:30 horas, no Hotel Grand Hyatt, Gabinete 3, na Avenida das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi,
CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, pessoalmente ou participando por meio de conferência
telefônica, nos termos dos Artigos 16, § único e 20, §7º do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretário:
Franck Emile Tassan. 04. Ordem do Dia: (i) tomar ciência da renúncia do Sr. Vincent Arnaud Xavier Abello, abaixo qualiﬁcado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e de Presidente do Comitê de Estratégia
do Conselho de Administração, recebida pela Companhia em 15.09.2017; (ii) deliberar sobre a eleição de substituto para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) deliberar sobre a eleição de substituto para ocupar o cargo de Presidente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração; (iv) tomar ciência da renúncia do Sr. Charles André Pierre Desmartis, qualiﬁcado abaixo, aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, com efeitos a partir de 2/10/2017; (v) deliberar sobre a indicação do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualiﬁcado abaixo, ao cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil da Companhia,
com efeitos a partir de 2/10/2017; (vi) deliberar sobre a eleição do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualiﬁcado abaixo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 2/10/2017; e
(vii) deliberar sobre a eleição, de forma transitória e com efeitos a partir de 2/10/2017, do Sr. Sébastien Durchon, identiﬁcado abaixo, para o cargo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. 05. Deliberações por unanimidade:
Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) Tomar ciência da renúncia do Sr. Vincent Arnaud Xavier Abello, francês,
casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº 11CK18851, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de membro de Conselho de Administração e de Presidente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta renúncia recebida pela Companhia em 15.09.2017; (ii) Nos termos do Artigo 19, §6º do Estatuto Social da Companhia, e conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, eleger o Sr. Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 13CE24657, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola,
92100 Boulogne-Billancourt, França, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, até que se realize a próxima assembleia geral da Companhia. O novo Conselheiro eleito é investido em seu cargo mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualiﬁcações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal
que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá cumprir as regras ali constantes; (iii) Nos termos do Artigo 8º do Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração da Companhia, e conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, eleger o Sr. Frédéric François Haffner, qualiﬁcado acima, para ocupar o cargo de Presidente do Comitê de Estratégia do Conselho de Administração; (iv) Tomar ciência da renúncia, e das respectivas condições, do Sr. Charles André Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G021358-Y, inscrito no CPF/MF sob
nº 236.760.388-00 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, aos cargos de membro do Conselho de Administração e de
Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, com efeitos a partir de 2/10/2017. O Conselho de Administração agradece ao Sr. Charles André Pierre Desmartis por sua contribuição à Companhia; (v) Conforme recomendação do Comitê de
Recursos Humanos da Companhia e levando em consideração suas referências, indicar o Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, francês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte francês nº 11DD49253, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, ao cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. A efetiva eleição do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux ao cargo está condicionada à concessão de seu visto
de permanência no Brasil pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE; (vi) Conforme recomendação do Comitê de Recursos Humanos da Companhia e levando em consideração suas referências,
eleger o Sr. Noël Fredéric Georges Prioux, qualiﬁcado acima, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 2/10/2017, em substituição ao Sr. Charles André Pierre Desmartis. O novo Conselheiro eleito será investido em seu cargo mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualiﬁcações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de
que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerá cumprir as regras ali constantes. O Conselho de Administração dá boas-vindas ao Sr. Noël Fredéric Georges Prioux e
deseja-lhe votos de estima em seu novo cargo; e (vii) Eleger, de forma transitória e com efeitos a partir de 2/10/2017, o Sr. Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13 para o cargo de Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil, até que visto de permanência do Sr. Noël Fredéric Georges Prioux seja concedido pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE. O Sr. Sébastien Durchon será investido em seu cargo mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualiﬁcações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no
Artigo 147 e §§ da Lei das S.A., para o exercício do respectivo cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de
posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan - (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz
Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; e Frédéric François Haffner. São Paulo, 21/09/2017 Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile
Tassan - Secretário. JUCESP sob nº 507.979/17-5, em 09/11/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários.
São Paulo, 18 de janeiro de 2018
A Diretoria
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo
31.12.2017 31.12.2016 Passivo
31.12.2017 31.12.2016
Ativo Circulante
462.191,52
463.529,19 Passivo Circulante
33.128,05
28.170,06
31.12.2017 31.12.2016
Disponibilidades
99.861,52
101.199,19 Provisão para Contribuição Social
10,52
26,27 Despesas/Receitas Operacionais
(5.151,97)
(6.701,31)
(6.074,30)
(7.738,97)
Contas à Receber
362.330,00
362.330,00 Provisão para Imposto de Renda
17,53
43,79 Outras Despesas Administrativas
Ativo Não Circulante
5.699.939,07 5.699.016,74 Credores Diversos
33.100,00
28.100,00 Despesas Tributárias
(143,44)
Imóveis
4.181.005,52 4.181.005,52 Patrimônio Líquido
6.129.002,54 6.134.375,87 Despesas Patrimoniais
(26,78)
922,33
1.207,88
Impostos à Recuperar
17.303,71
16.381,38 Capital Social
6.452.148,00 6.452.148,00 Receitas Financeiras
Devedores por Compromisso
Reserva de Lucros
10,80
10,80 Resultado antes da CSLL e do IRPJ
(5.151,97)
(6.701,31)
de Compra de Imóveis
1.500.000,00 1.500.000,00 Resultados Acumulados
(323.156,26) (317.782,93) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro
(83,01)
(108,71)
(138,35)
(181,18)
Depósitos Judiciais
1.629,84
1.629,84 Total do Passivo
6.162.130,59 6.162.545,93 Provisão para Imposto de Renda
Imobilizado
Resultado após a CSLL e o IRPJ
(5.373,33)
(6.991,20)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Sistema de Processamento de Dados
774,25
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
( - ) Depreciações Acumuladas
(774,25) Mutações do
encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Capital Reserva Resultados
Total do Attivo
6.162.130,59 6.162.545,93 Patrimônio Líquido
31.12.2017 31.12.2016
Social de Lucros Acumulados
Totais
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(5.373,33)
(6.964,42)
Saldo em 31.12.15 6.452.148,00
10,80 (310.791,73) 6.141.367,07 Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo Líquido do Exercício
(5.373,33)
(6.991,20)
Prejuízo Líquido
1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi- do Exercício
(6.991,20)
(6.991,20) Depreciações
(26,78)
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. Saldo em 31.12.16 6.452.148,00
10,80 (317.782,93) 6.134.375,87 Acréscimo e Decréscimo de Ativos
922,33
1.207,88
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações conPrejuízo Líquido
Impostos a Compensar
922,33
1.207,88
tábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram
do Exercício
(5.373,33)
(5.373,33) Acréscimo e Decréscimo de Passivos
4.957,99
10.998,25
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00
10,80 (323.156,26) 6.129.002,54 Credores Diversos
5.000,00
11.000,00
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber
(42,01)
(1,75)
refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano Impostos à Recolher
exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lança- calendário de 2017 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente Aumento (Redução) no Caixa
dos pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está em garan- subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas e Equivalentes de Caixa
(1.337,67)
2.825,95
tia de IPTU junto à Prefeitura. A provisão para contribuição social e a pro- sem valor nominal, sendo R$ 6.452.148,00 integralizado e R$ 947.852,00 Caixa e Equivalente de Caixa
visão para o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e a integralizar. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de no Início do Exercício
101.199,19
98.373,24
serão recolhidas nos devidos prazos. Credores diversos são dívidas con- caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em poCaixa e Equivalente de Caixa
traídas com terceiros. As receitas e despesas estão contabilizadas pelo der de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração
99.861,52
101.199,19
regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi constituída dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 99.861,52; Caixa e no Fim do Exercício
Aumento (Redução) no Caixa
à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o Iimposto de equivalentes de Caixa = 99.861,52.
e Equivalentes de Caixa
(1.337,67)
2.825,95
São Paulo, 18 de janeiro de 2018
renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, conforme
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
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