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ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA

$,QWHOLJrQFLD$UWLۋFLDOMiGHYH
estar presente no seu negócio.
E isso é muito bom!
$,QWHOLJrQFLD$UWLۋFLDO ,$ YHPJDQKDQGRHVSDoRHQWUHDVLQRYDo}HV
GLVUXSWLYDVXWLOL]DGDVQDJHVWmRGDVHPSUHVDV
Marcos Bregantim (*)

ista há décadas como uma tecnologia do
futuro, a IA é cada vez mais real e presente em nosso cotidiano corporativo.
Muitas vezes não são tão perceptíveis, pois estão
embarcadas dentro de ferramentas que já nos
acostumamos a utilizar. De fato, a Inteligência
artiﬁcial já está transformando e aprimorando
muitos dos processos em todos os tipos de
negócios. Isso porque, diante das projeções de
especialistas, de que serão gerados 1,7 MB de
novas informações a cada segundo, até 2020,
é preciso analisar, compreender e interpretar
esses dados, identiﬁcando padrões e fazendo
correlações, em meio a um mar de dados não
estruturados, algo que na era da informação
demanda a ajuda de algoritmos e equações.

V

Um dos grandes empecilhos para a aplicação
da Inteligência Artiﬁcial até agora foi a desconﬁança sobre o tema. Alguns mitos, como o de
que máquinas poderiam pensar como humanos
e tomar o controle da sociedade, ou mesmo acabar com todos os empregos, felizmente ﬁcaram
no passado. Hoje, as empresas já perceberam
que o desenvolvimento de IA traz efeitos muito
positivos e é fundamental fazer este tipo de
investimento para ser protagonista na próxima
década, com ganhos claros de produtividade,
compliance e competitividade. E, ao contrário
do que se temia, a inovação vem ajudando a
criar novas proﬁssões e funções no mercado
de trabalho.
Um dos ganhos mais importantes para as
empresas é o de competitividade. Assim como
a inteligência humana, a IA também possibilita
superar a concorrência ao identiﬁcar oportunidades e tendências de maneira antecipada.
Principalmente em situações nas quais os bons
resultados costumam vir em processos bastante
demorados.
Na Thomson Reuters, desenvolvemos um
projeto para que nossos clientes pudessem
identiﬁcar oportunidades de recuperar impostos e pagar corretamente seus tributos de PIS/
Coﬁns. Por meio do mecanismo NLU - Natural
Language Understanding, em poucos minutos,
cruzamos dados de centenas de milhares de
documentos para saber em quais transações
é possível recuperar recursos, além de alertar
quais pagamentos precisam ser corrigidos e,
assim, evitar multas. Essa mesma análise, feita
manualmente, levaria meses para ser concluída,
sem contar o altíssimo custo envolvido.
Outra otimização bastante visível para as
companhias está no ganho de produtividade.

@TI

Há algum tempo, a automação já transforma
trabalhos manuais em atividades eletrônicas,
mais rápidas e livres de erros. A nova onda é unir
inteligência a essa robotização. Obter e cruzar
dados importantes para o negócio, gerando
análises qualitativas que auxiliam a tomada de
decisão das empresas.
Um bom exemplo que desenvolvemos na
Thomson Reuters é a solução ONESOURCE
Global Trade Classiﬁer, para empresas que
atuam com importação e exportação de mercadorias. A partir do histórico de transações
da companhia e as regulamentações de mais
de 160 países, a ferramenta consegue fazer a
classiﬁcação ﬁscal automática das mercadorias
que serão comercializadas. Além de agilizar o
processo e evitar erros, o sistema identiﬁca
padrões entre os produtos e aprimora ainda
mais a classiﬁcação, facilitando toda a gestão
tributária do negócio.
Outro benefício fundamental é no compliance
e gestão de risco, assuntos que ganharam ainda
mais importância nos últimos anos. Sobretudo
em um país com tamanha a complexidade ﬁscal
como é o Brasil. Com a inteligência artiﬁcial é
possível, de maneira rápida, identiﬁcar dentro
das práticas atuais da empresa, o que é preciso ser adequado para se obter conformidade
legal. O mecanismo de IA consegue cruzar
essas informações e alertar sobre problemas
antecipadamente.
E isso é apenas o começo. Com os avanços
tecnológicos em escala exponencial, muito
mais está por vir. Em breve, a Inteligência Artiﬁcial vai trabalhar de forma invisível e quase
espontânea para identiﬁcar e antecipar riscos
e oportunidades que sequer imaginamos para
nossos negócios. Mas qual é o limite, até onde
podemos chegar? Hoje é impossível prever. Só
nos resta viver e aproveitar ao máximo o que a
tecnologia pode nos proporcionar.
(*) É Diretor de Produtos para o segmento corporativo da
Thomson Reuters Brasil.
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AI é a maior aliada do RH na
WRPDGDGHGHFLVmR
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Até pouco tempo atrás, as empresas não imaginavam como a tecnologia poderia revolucionar
e contribuir de forma eﬁciente e estratégica. A
inteligência artiﬁcial vem ganhando espaço nas
corporações à medida em que os gestores compreendem a vantagem e o valor que os dados geram
para os negócios. Pesquisa feita pela IBM com seis
mil executivos revelaram que 66% dos CEO acreditam que a tecnologia vai gerar valor signiﬁcativo no
RH. Cerca de 40% dos participantes esperam que,

em até três anos, as empresas adotem soluções
para resolver problemas especíﬁcos de cada setor.
Além de conectar gestores de RH e candidatos
com os mesmos propósitos, o software consegue
localizar proﬁssionais com maior probabilidade de
acerto para a empresa e vice e versa. Com o uso de
cálculos, robótica, matemática e estatística, é feito
um mapeamento das características de sucesso de
proﬁssionais que se destacaram em alguma área da
empresa e, com o cruzamento correto dos dados,
cria-se um “arquétipo” ideal de proﬁssional (http://
www.kenoby.com/).

CEV
A FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
CEVA
Balanço Patrimonial (Em R$ Mil )
31.12.17
31.12.16
Ativo/Circulante
57.324
64.870
Caixa e bancos
9.434
18.491
Contas a receber
38.875
33.608
Outras contas a receber
2.539
3.849
Créditos fiscais
5.881
6.730
Adiantamentos
594
2.192
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo
29.022
40.281
Contas a Receber
836
1.915
Depósitos Judiciais
2.842
1.010
Intercompany
14.742
37.355
Empréstimos – Empresas relacionadas
10.602
0
Permanente
1.433
546
Imobilizado
1.433
546
Total Ativo
87.780
105.696
Edson Dias - VP Finance LATIN AMERICA
Luciane Viana Depret Vieira - Contadora - CRC 1SP203955/O-1

CNPJ 03.229.138/0001-55
Demonstrações Financeiras - (Balanço não Auditado)
31.12.17
31.12.16
Balanço Patrimonial (Em R$ Mil )
Passivo/Circulante
35.404
34.954
Fornecedores
15.657
8.474
Impostos a recolher
5.022
4.102
Salários e encargos sociais
4.874
5.480
Provisões
3.354
1.802
Adiantamentos
6.497
15.096
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo
22.357
53.144
Intercompany
7.455
53.144
Empréstimos – Empresas relacionadas
14.902
–
Patrimônio líquido
30.019
17.599
Capital social
68.118
68.118
Lucros acumulados
(38.099)
(50.519)
Total Passivo
87.780
105.696
Demonstração de Resultados (Em R$ Mil )-Receita 31.12.17 31.12.16
Receita bruta de serviços prestados
90.791 74.228
Impostos serviços prestados
(9.024) (5.541)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0051793-23.2010.8.26.0100 (USUC 1151). O(A) Doutor(a) Rodrigos Ramos ,
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Alberto Jackson Byington,
Perola E. Byington, Maria Helena Aranha Machado de Campos, Herdeiros de Roberto Machado de
Campos, a saber: Lucila Machado de Campos, Thais Helena Machado de Campos, Roberto
Machado de Campos Filho; Daniel Machado de Campos, Evangelina Botelho Machado de Campos,
Maria Lisette Mendes de Almeida, Herdeiros de Napoleão Mendes de Almeida, a saber: Saulo
Mendes de Almeida, Nathaly Antunes de Almeida; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Elvia de
Lutiis Cornelsen, Ellen Cornelsen, Evelyn Cornelsen Guedes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 64, localizado
no 6º andar, na parte dos fundos do Edifício Elisabeth, é classificado com tipo - A, situado na Praça
Oswaldo Cruz, nºs 26, 34 e 38, no 2º Subdistrito Liberdade São Paulo SP, o qual tem uma área
construída de 107,07 m², área útil de 91,50 m² e área comum de 15,57 m², cabendo a essa unidade uma
área de 5/190 sobre a totalidade do terreno, contribuinte nº 038.012.0122-8, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0008776-63.2012.8.26.0100 (USUC 228). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos,
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Edna Brandão da Silva ou Edna da Silva Pontes e outros, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Carlos Lacerda, nº
1.514 - Jardim Rosana 29º Subdistrito de Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 444,36 m²,
contribuinte nº 184.239.0040-0 em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.

Receita líquida das vendas e serviços prestados
81.767
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados(51.712)
Lucro bruto
30.055
(Despesas) receitas operacionais
(24.549)
Gerais e administrativas
(24.659)
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas
110
Lucro/ Prejuízo operacional antes
do resultado financeiro
5.506
Resultado financeiro
9.767
Despesas financeiras
(601)
Variação Cambial
10.257
Receitas financeiras
111
Lucro / Prejuizo antes do IRPJ e da CSLL
15.273
Imposto de renda e contribuição social
(2.853)
Do exercício
(3.372)
Diferido
519
Lucro / Prejuizo líquido do exercício
12.420

68.687
(42.499)
26.189
(17.741)
(19.598)
1.857
8.448
(6.744)
(5.652)
(2.692)
1.601
1.704
(19.867)
(1.085)
(18.782)
(18.163)
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações
Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o que segue:
1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2017 uma Receita Líquida de R$ 19.968.889, o que significa uma retração de 55,02% em relação a 2016, isso porque o
segmento de iluminação pública também apresentou a mesma queda. A empresa realizou diversas medidas para reestruturar seu parque fabril e suas atividades administrativas com vista
a redução de despesas e adequação ao momento econômico geral brasileiro. O setor público, foi atingido com a troca de prefeitos, uma vez que mais de 90% das Administrações Municipais
foram entregues a novos gestores que evidenciaram um déficit em contas públicas, o que impediu a implementação de melhorias, principalmente nos parques de iluminação pública que possui
recurso vinculado para essa finalidade havendo desvinculação dessas receitas para outras pastas. A queda nesse mercado, por força das novas gestões girou em torno de 70%, e refletiu
em todo segmento de iluminação pública do país, resultando na redução do faturamento geral das empresas do setor, e consequentemente na redução no quadro de funcionários de
todos os setores da Companhia. 2. Conjuntura Econômica: No final de 2016, o governo piorou sua expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2017, passando
de 0,50% - percentual que vinha sendo mantido desde antes do estouro da crise – para 0,41%. Na prática, os especialistas do mercado eliminaram R$ 5,64 bilhões de expectativa de
crescimento para este ano. Segundo o IBGE a taxa de investimento em 2017 foi de 15,6% do PIB, abaixo do observado no ano anterior que foi de 16,1%. Para a América Latina o FMI
afirma que o Brasil foi beneficiado com a conjuntura. De uma contratação de 3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016, o fechamento de 2017 ficou em torno de 1% positivo. 3. Desempenho
Econômico-Financeiro: A inflação brasileira medida pelo IPCA - IBGE em 2017 foi de 2,95%, abaixo do piso da meta que era de 4,5%, mas o setor enfrentou pressão nos seus custos acima
dos índices oficiais de inflação, principalmente pela forte variação cambial do período. 4. Desafios para 2018: A Ilumatic S.A. projeta o seu faturamento em 2018 um crescimento de 90%
em relação ao ano de 2017. A título comparativo, no primeiro trimestre de 2018 a Cia já apresentou um crescimento de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior, realizando
inclusive novas contratações visando atender o crescimento da nova demanda. A Companhia já investiu em um novo produto e estará lançando mais dois novos produtos a partir de maio
de 2018, consolidando as previsões para esse ano. Segue apostando no crescimento nos produtos de alta tecnologia, notadamente nas luminárias LED, Tomada Nema de 7 contatos e
Telegestão da Iluminação Pública, para consolidar sua presença no mercado externo e local. A expectativa a partir de março de 2018 é que o PIB cresça 2,76%, após a terceira redução
consecutiva. O ponto médio do indicador em março de 2018 chegou a marcar 2,92%. 5. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores,
parceiros e instituições financeiras pelo apoio e confiança e ao grupo de colaboradores pela dedicação e empenho apresentados. São Paulo- SP, 23 de março de 2018. A Administração
Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
Demonstração do Valor Adicionado em R$(1)
ATIVO
Nota
2017
2016
2017
2016
2017
2016
CIRCULANTE
15.653.119 18.458.311 RECEITA BRUTA
29.280.429 64.289.419
29.622.660 66.020.615 1.RECEITAS
CAIXA E EQUIVALENTES
Vendas
de
mercadorias,
Vendas de produtos
26.577.066 58.937.088
DE CAIXA
4
218.621
15.596 Vendas de mercad. e serviços 3.045.594 7.083.527
produtos e serviços
29.120.754 64.233.280
Caixa e bancos
218.621
15.596 DEDUÇÕES
135.269
54.412
(9.653.771) (21.622.735) Outras receitas
DIREITOS REALIZÁVEIS
15.158.197 18.353.265 Devoluções de vendas
(501.907) (1.787.335) Receitas/despesas relativas
Clientes
3.c 7.805.298 9.642.092 Impostos e contribuições
de
ativos
próprios
24.406
1.727
(9.151.864) (19.835.400)
Adiant. a empregados
67.395
81.859 RECEITA LÍQUIDA
19.968.889 44.397.880 2.INSUMOS ADQUIRIDOS
Impostos a recuperar
7
216.173
410.097
18.858.754
39.746.486
DE
TERCEIROS
Adiantamento a fornec.
105.593
55.937 CUSTOS DAS VENDAS
Matérias-primas consumidas 15.079.972 33.759.976
(16.306.274) (30.297.758) Mat., energia, serviços de terc.
Outros valores a receber
1.257.585
75.642 E SERVIÇOS
3.662.615 14.100.122 e outras desp. operacionais 3.778.782 5.986.510
Estoques
5 5.706.153 8.087.638 LUCRO BRUTO
Desp. exerc. seguintes
276.301
89.450 RECEITAS/DESP. OPERAC. (5.981.695) (7.376.009) 3.VALOR ADICION. BRUTO 10.421.675 24.542.933
(3.471.840) (4.771.118) 4.DEPRECIAÇÃO, AMORTINÃO-CIRCULANTE
17.096.152 17.428.210 Despesas com vendas
(1.976.361) (2.287.353) ZAÇÃO E EXAUSTÃO
REALIZ. A L. PRAZO
6.959.507 7.338.099 Despesas administrativas
439.679
452.359
(53.417)
(117.955) 5.VALOR ADICIONADO LÍQ.
DIREITOS REALIZÁVEIS
6.959.507 7.338.099 Participação de Empregados
(452.359) PRODUZ. PELA ENTIDADE 9.981.996 24.090.574
Depósitos judiciais
8 6.869.207 7.222.853 Depreciações e Amortizações (439.679)
Depreciações e amortizações
Empréstimos compulsórios
6.VALOR ADICIONADO
apropriadas aos custos
385.925
375.785
Eletrobrás
65.832
65.832
RECEBIDO EM TRANSF.
285.022
(76.412)
Impostos a recuperar
24.468
49.414 Outras receitas operacionais
180.769
58.312 Resultado de equiv. patrim. (1.152.090) (1.467.397)
INVESTIMENTOS
11.335
11.335 Outras despesas operacionais (607.092)
1.437.112 1.390.985
(181.321) Receitas financeiras
Investimentos diversos
11.335
11.335 Resultado da equiv. patrim. (1.152.090) (1.467.397) 7.VALOR ADICIONADO
IMOBILIZADO
10 3.676.644 3.582.291 LUCRO OPERACIONAL
10.267.018 24.014.162
(3.471.170) 5.256.716 TOTAL A DISTRIBUIR
Custo corrigido
11.493.155 11.058.856 Receitas Financeiras
1.437.112 1.390.985 8.DISTRIBUIÇÃO DO
(-) Depr. acumuladas
(7.816.511) (7.476.565) Receitas Financeiras
VALOR
ADICIONADO
10.267.018 24.014.162
1.437.112 1.390.985
INTANGÍVEL
10 6.448.666 6.496.485 Despesas Financeiras
5.010.307 6.273.762
(4.052.286) (4.951.053) 8.1 Pessoal
Custo corrigido
6.817.099 6.817.099 Despesas Financeiras
Remuneração
direta
3.942.167 5.098.121
(4.052.286) (4.951.053)
(-) Amort. acumuladas
(368.433)
(320.614) DESPESAS FINANCEIRAS
Benefícios
449.990
669.467
TOTAL DO ATIVO
32.749.271 35.886.521 LÍQUIDAS
618.150
506.174
(2.615.174) (3.560.068) FGTS
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
6.591.994
10.992.090
8.2
Imp,
taxas
e
contrib.
PASSIVO
Nota
2017
2016 LUCRO ANTES DO IR E CSLL (6.086.344) 1.696.648 Federais
4.083.544 6.980.884
(184.767) Estaduais
CIRCULANTE
17.135.601 14.410.379 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2.398.145 3.914.405
(476.924) Municipais
Fornecedores
1.366.044
916.948 IMPOSTO DE RENDA
110.305
96.801
(6.086.344)
1.034.957
LUCRO/PREJ.
DO
EXERC.
Salários a pagar
58.116
83.685
8.3 Remun. capitais de terc. 4.751.061 5.713.353
Lucro Básico por Ação
Impostos, taxas e
Juros
4.052.286 4.951.053
(30,43)
5,17 Aluguéis
contribuições diversas
1.036.950
657.349 de Operações Contínuadas
698.775
762.300
Instituições financeiras
12.191.336 11.131.958 Lucro Diluído por Ação
8.4 Remun.de Cap. Próp. (6.086.344) 1.034.957
(30,43)
5,17 Lucros/Prejuízos retidos
Prov.p/férias e encargos 3.h 319.220
466.106 de Operações Contínuadas
(6.086.344) 1.034.957
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
Outras contas a pagar
338.407
385.398
Provisão de perda
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/JAN./15 A 31/DEZ./17) R$(1)
em controlada
9 1.825.528
768.935
Contas
Capital
Prejuízos
Total
NÃO-CIRCULANTE
5.332.493 5.204.119 Especificações
Social
Acumulados
Geral
Instituições financeiras 11.a 5.332.493 5.204.119 SALDOS EM 31/DEZ./15
20.000.000
(4.762.934)
15.237.066
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.281.177 16.272.023 Lucro líquido do exercício
1.034.957
1.034.957
Capital social realizado
12 20.000.000 20.000.000 SALDOS EM 31/DEZ./16
20.000.000
(3.727.977)
16.272.023
Prejuízos Acumulados
(9.718.823) (3.727.977) Ajuste equivalência patrimonial
95.497
95.497
TOTAL DO PASSIVO
Prejuízo do exercício
(6.086.343)
(6.086.343)
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
32.749.271 35.886.521 SALDOS EM 31/DEZ./17
20.000.000
(9.718.823)
10.281.177
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
bem como, outros produtos para revenda; importação de com base no direito adquirido dos funcionários até a data do
FLUXOS DE CAIXA DAS
2017
2016 matérias-primas, componentes, materiais para revenda, balanço, considerando, ainda, os encargos sociais e o adicional
ATIVIDADES OPERACIONAIS
máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de material de um terço. i) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E
Lucro antes do IR e da CSLL (6.086.344) 1.696.648 para iluminação; a prestação de serviços de intermediação de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: Quando calculada, é efetuada
Ajustes para reconciliar
compra e venda de bens imóveis, de processamento de dados com base no lucro, com a aplicação das alíquotas previstas na
o lucro líquido com caixa líquido
para terceiros e de serviços de galvanização corte, dobra, legislação fiscal: imposto de renda: 15%, mais 10% de adicional
Aplicado/obtido nas/das
estampagem e pintura; a prestação de serviços de administração, e 9% de contribuição social. j) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS
atividades operacionais:
locação, arrendamento, loteamento e incorporação de bens CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: São demonstrados
Depreciação e amortização
439.679
452.358 imóveis; a participação no capital social de outras empresas, pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos
Custo na alienação de
como sócia cotista ou acionista, mesmo quando o objeto social ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
imobilizado e intangível
21.094
2.173 não coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos correspondentes encargos e variações cambiais incorridas até
Equivalência patrimonial
1.152.090 1.467.397 próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; desenvolvimento, a data do balanço (passivos). NOTA 4. CAIXA E
Juros sobre financiamentos
368.835
500.916 fornecimento e manutenção de sistema informatizado (telegestão EQUIVALENTES DE CAIXA
Total
(4.104.646) 4.119.493 e/ou telemetria) e suporte técnico com hospedagem de software; DESCRIÇÃO
31/DEZ./17
31/DEZ./16
Variação nos saldos de contas dos
fabricação de luminárias para iluminação e sua instalação. NOTA Caixas
5.451
10.376
grupos do ativo e do passivo
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Bancos conta corrente
213.169
5.220
Contas a receber de clientes 1.836.794 6.564.147 As demonstrações contábeis de 31/dez./17 e 31/dez./16 foram TOTAL
218.620
15.596
Estoques
2.381.485
(604.232) preparadas de acordo com as novas práticas brasileiras e O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Impostos a recuperar
193.924
127.052 pronunciamento técnico das Pequenas e Médias Empresas - Os bancos conta correntes representados pelas contas de
Despesas antecipadas
(186.851)
42.751 PME, destacando-se o seguinte: balanço patrimonial, livre movimentação mantidas com instituições financeiras,
Outros créditos do ativo
demonstração do resultado do exercício, das mutações do correspondem ao saldo existente no final do exercício.
curto e longo prazo
(838.543) (1.123.483) patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
Fornecedores
449.096 (3.075.226) demonstração do valor adicionado. Para fins de comparabilidade, DESCRIÇÃO
31/DEZ./17
31/DEZ./16
Imp, taxas e contrib. diversas
379.601 (2.143.645) estamos apresentando também as Demonstrações Contábeis Produtos Acabados
979.749
2.018.495
IR e CSLL
(918.217) do exercício encerrado em 31/dez./16. NOTA 3. Mercadorias para Revenda
142.313
535.718
Provisão de fériais
(146.886)
8.533 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais Produtos em Elaboração
122.129
312.390
Salários
(25.569)
(35.862) procedimentos adotados para a preparação das demonstrações Matérias-Primas
4.380.257
4.936.171
Outros débitos/contas a
contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO RESULTADO: O Adiantamento a fornecedores
81.705
284.864
pagar - curto e longo prazo
(46.991)
(511.909) resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios TOTAL
5.706.153
8.087.638
Total líquido na variação das
para apropriação de receitas, custos e despesas Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
contas de ativo e passivo
3.996.060 (1.670.091) correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: revenda são destinados à venda, e seu giro e volume estão
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos em conta compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA 6. VALOR
ATIVIDADES OPERACIONAIS (108.586) 2.449.402 de livre movimentação. c) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A empresa não
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
Estão apresentadas a valores de realização a receber de clientes, efetuou ajustes a valor presente de suas contas a receber e
DE INVESTIMENTOS
reconhecidos pelo regime de competência. d) ESTOQUES: Os a pagar, em razão de não serem relevantes. NOTA 7.
Aquis. de bens do ativo imobil. (507.307)
(749.240) estoques de matérias-primas e produtos de revenda foram IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a saldos de
Aquisição ativo intangível
(5.372) mensurados pelo custo médio de aquisição, os quais não Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Recebimento por venda
superam os valores de mercado. Os estoques de produtos Líquido, de antecipações mensais e de retenção do imposto
de bens do imobilizado
3.900 acabados foram avaliados pelo custo médio de produção. As de renda de juros sobre o capital próprio, e impostos
Acréscimo de investimentos
(324.602) provisões para estoque de baixa rotatividade, obsoletos, ou recuperáveis oriundos de aquisição de insumos e serviços. Os
CAIXA LÍQ. OBTIDO NAS/DAS
para ajuste ao valor de mercado são constituídas quando valores estão atualizados pela variação mensal da Selic até 31/
ATIV. DE INVESTIMENTOS
(507.307) (1.075.314) consideradas necessárias pela administração. e) dez./17 e 31/dez./16, quando aplicável. NOTA 8.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
INVESTIMENTOS: Estão demonstrados ao custo de aquisição REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A
DE FINANCIAMENTO
e referem-se a créditos da Eletrobrás. O investimento em empresa Ilumatic S.A ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de
Empréstimos c/ instit. financ. 15.258.745 11.513.200 controlada foi ajustado por avaliação pelo método de São Paulo, com anuência do Tribunal de Justiça, o qual
Amortiz. de financiamentos (14.439.827) (13.097.084) equivalência patrimonial, conforme demonstrado na Nota 9. f) determinou a penhora de direitos creditórios no valor de R$
Parcelamento de tributos
- IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica determinada 6.112.655, para garantir o prosseguimento de discussão
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item 54, foi efetuada judicial,e para garantir discussões de processos trabalhistas o
ATIV. DE FINANCIAMENTOS 818.918 (1.583.884) durante o exercício social iniciado a partir de 01/jan./10. Para valor de R$ 1.110.198. NOTA 9. INVESTIMENTO: O
DIMINUIÇÃO LÍQ. NO CAIXA E
2017, em vista de não terem sido constatadas alterações investimento relevante na empresa controlada Ilumatic
EQUIVALENTES DE CAIXA
203.025
(209.797) relevantes na situação dos bens que compõem o imobilizado da Argentina S/A está ajustado de acordo com o método de
CAIXA E CAIXAS EQUIVAcompanhia, incluindo as aquisições realizadas durante o exercício, equivalência patrimonial. O cálculo da equivalência patrimonial
LENTES EM 01 DE JANEIRO
15.596
225.392 a sua administração decidiu manter as mesmas taxas de está demonstrado a seguir:
CAIXA E CAIXAS EQUIVAdepreciação calculadas pelos mesmos prazos de vida útil adotados INFORMAÇÕES S/ A EMPRESA 31/DEZ./17 31/DEZ./16
LENTES EM 31 DE DEZEMBRO 218.621
15.596 em 2010. As taxas anuais de depreciação são as seguintes: Ações do capital social
100.000
100.000
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.) DESCRIÇÃO
31/DEZ./17
31/DEZ./16 Patrimônio líquido ajustado
(1.921.609) (809.406)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 Máquinas e Equip.
Lucro líquido ajustado
(1.212.726) (836.653)
de Dezembro de 2017 (Valores Expressos em R$ [1]) Industriais
2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20% Número de ações possuídas
95.000
95.000
4% a 10%
4% a 10% Percentual de participação
95%
95%
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem como Móv., Utens. e Instal.
7% a 18% Investimentos
atividade: a industrialização e o comércio de produtos e Equip. Proces. de Dados 7% a 18%
20,00%
20,00% Saldos Iniciais
(768.935)
equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de Veículos
698.462
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos g) INTANGÍVEL: O montante de R$ 6.370.280 refere-se ao Aquisição de partic. societárias
(1.056.593) (1.467.397)
produtos relacionados em seu objeto social, bem como, a valor da marca Ilumatic. Os demais bens intangíveis são avaliados Resultado da equiv. patrim.
respectiva exportação; o comércio de componentes de pelo custo de aquisição, sendo o software amortizado a taxa de Provisão para perda em
(1.825.528) (768.935)
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação, 5% a 20% a.a. h) PROVISÃO PARA FÉRIAS: Foi constituída investimento em controlada
NOTA 10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado
Saldo em
Aquisições
Baixas Transfer.
Saldo em
Aquisições
Baixas
Transfer.
Saldo em
Aquisições
31/12/17
em 2017
em 2017
em 2017
31/12/16
em 2016
em 2016
em 2016
31/12/15
Equipametos Instalações Industriais
10.139.858
84.328
292.215
9.763.315
619.789
(6.745)
346.072
8.804.199
Móveis, Utensílios e Instalações
496.693
(4.508)
501.201
12.777
(6.039)
494.463
Veículos
420.136
(68.500)
488.636
488.636
Equipamento Processamento de Dados 262.125
2.171
259.954
27.252
232.702
Imobilizado em Andamento
174.343
420.808
(292.215)
45.750
89.422
(346.072)
302.400
SOMA DO IMOBILIZADO
11.493.155
507.307
(73.008)
11.058.856
749.240
(12.784)
10.322.400
Depreciações
Saldo em
Aquisições
Baixas Transfer.
Saldo em
Aquisições
Baixas
Transfer.
Saldo em
sobre Aquisições
31/12/17
em 2017
em 2017
em 2017
31/12/16
em 2016
em 2016
em 2016
31/12/15
Equipametos Instalações Industriais
6.885.758
313.544
6.572.214
304.004
(4.572)
6.272.782
Móveis, Utensílios e Instalações
363.653
18.184
(4.508)
349.976
18.633
(6.039)
337.382
Veículos
385.914
37.900
(47.406)
395.420
60.080
335.340
Equipamento Processamento de Dados 181.186
22.231
158.955
20.578
138.377
SOMA DAS DEPRECIAÇÕES
7.816.511
391.859
(51.913)
7.476.565
403.295
(10.611)
7.083.881
IMOBILIZADO LÍQUIDO
3.676.644
115.448
(21.094)
3.582.291
345.945
(2.173)
3.238.519
Intangível
Saldo em
Aquisições
Baixas Transfer.
Saldo em
Aquisições
Baixas
Transfer.
Saldo em
Aquisições
31/12/17
em 2017
em 2017
em 2017
31/12/16
em 2016
em 2016
em 2016
31/12/15
Software
372.658
372.658
5.371
367.287
Direitos Uso Telefone
74.161
74.161
74.161
Marcas e Patentes
6.370.280
6.370.280
6.370.280
SOMA DO INTANGÍVEL
6.817.099
6.817.099
5.371
6.811.728
Amortização
Saldo em
Aquisições
Baixas Transfer.
Saldo em
Aquisições
Baixas
Transfer.
Saldo em
sobre Aquisições
31/12/17
em 2017
em 2017
em 2017
31/12/16
em 2016
em 2016
em 2016
31/12/15
Direitos Uso Telefone
74.161
74.161
74.161
Software
294.273
47.820
246.453
49.063
197.390
SOMA DAS AMORTIZAÇÕES
368.433
47.820
320.614
49.063
271.551
INTANGÍVEL LÍQUIDO
6.448.666
47.820
6.496.485
(43.692)
6.540.177
NOTA 11. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os saldos de R$ 5.332.493 em 2017 e R$ julgado. b) Passivas: b.1) Trabalhistas: As reclamatórias
5.204.119 em 2016, referem-se a empréstimos contraídos em moeda nacional e estrangeira, resgatáveis em parcelas mensais trabalhistas, com valor dado às causas no total de R$ 854.717,
até 15/jan./24com encargos financeiros de 2,50% a 21,72% a.a. a título de juros (CDI) e em moeda estrangeira pela cotação não foram objeto de provisionamento, com base na opinião
do Dólar, com proteção cambial (Swap). Em garantia dos empréstimos foram concedidos avais do Diretor, da Controladora Intral dos advogados da sociedade, tal o grau de incerteza dos
S.A., além dos próprios bens financiados. NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: a) CAPITAL SOCIAL: O capital social da companhia, processos, sendo julgada somente como possível a saída de
no montante de R$ 20.000.000, pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no país, está composto por 200.000 ações recursos, bem como, pela ausência de dados confiáveis para
ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) LUCROS DISTRIBUÍDOS: Os lucros, quando distribuídos, são reconhecidos no a mensuração de eventual perda. b.2) Fiscais: A companhia
passivo circulante. No exercício de 2017 e 2016, não foram distribuídos lucros aos acionistas. NOTA 13. COBERTURA DE defende-se de autuações fiscais das fazendas estadual e
SEGUROS: Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possuía cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, para federal – ICMS e IPI - no montante aproximado de R$
2.000.000. Também segundo os consultores jurídicos da
os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
OBJETO
MODALIDADE
VALOR
VALOR companhia, o grau de incerteza não permite a determinação
SEGURADO 2017 SEGURADO 2016 de probabilidade de perda, sendo grande, no mérito, a
expectativa de sucesso nas demandas. c) Garantias: Para
Edificações e conteúdos, estoques, almoxarifados,
responsabilidade cívil e lucros cessantes
Incêndio e riscos diversos
33.035.330
29.400.000 as contingências passivas a Controladora Intral S/A avalizou
Veículos
Colisão e responsabilidade civil
6.240.000
5.880.000 fianças bancárias para garantir determinadas demandas, e
Total
39.275.330
35.280.000 em favor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
NOTA 14. CONTINGÊNCIAS: a) Ativas: Tramita no Supremo Tribunal Federal ação proposta pela companhia, vitoriosa do para garantir o prosseguimento da discussão judicial, penhora
TRF da 3ª Região, pela não incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS contido no valor das vendas, onde há franca expectativa de direitos creditórios pertencentes a executada nos autos
de sucesso. A companhia estima em R$ 2.823.636, o montante que poderá ser recuperado quando houver o trânsito em do processo e seguro garantia.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos Administradores e Acionistas de ILUMATIC S/A está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA - São Paulo - SP Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis de ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com
ELETROMETALÚRGICA, que compreendem o balanço segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas e é consistente em relação às demonstrações contábeis julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio tomadas em conjunto. Outras Informações que longo da auditoria. Além disso: · Identificamos e avaliamos os
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa acompanham as demonstrações contábeis e o relatório riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
data, bem como as correspondentes notas explicativas, do auditor: A administração da Empresa é responsável por independentemente se causada por fraude ou erro,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa essas outras informações que compreendem o Relatório da planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
opinião, exceto quanto a efeitos que possam advir do assunto Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, as contábeis não abrange o Relatório da Administração e não auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
demonstrações contábeis acima referidas apresentam expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
patrimonial e financeira de ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
ELETROMETALÚRGICA em 31 de dezembro de 2017, o Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa de forma relevante, inconsistente com as demonstrações falsas intencionais. · Obtemos entendimento dos controles
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis, ou com nosso conhecimento obtido na auditoria internos relevantes para a auditoria para planejarmos
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
ressalva: As demonstrações contábeis da controlada Ilumatic relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
Argentina S/A, tomadas para avaliação de investimento que há distorção relevante no Relatório da Administração, eficácia dos controles internos da Empresa. · Avaliamos a
relevante pelo método da equivalência patrimonial não foram somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
examinadas
por
auditores
independentes. declarar a este respeito. Responsabilidades da das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
Consequentemente, nossa opinião, sobre a referida avaliação administração pelas demonstrações contábeis: A pela administração. · Concluímos sobre a adequação do
e seu resultado, está baseada exclusivamente no exame de administração é responsável pela elaboração e adequada uso, pela administração, da base contábil de continuidade
seu processo calculatório e na simples observação dos valores apresentação das demonstrações contábeis de acordo com operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
de patrimônio líquido apresentados naquelas demonstrações as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
contábeis. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as internos que ela determinou como necessários para permitir a condições que possam levantar dúvida significativa em relação
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção à capacidade de continuidade operacional da Empresa.
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão relevante, independentemente se causada por fraude ou Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos administração é responsável pela avaliação da capacidade de eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não
independentes em relação à Empresa, de acordo com os a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, mais se manter em continuidade operacional. · Avaliamos a
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com contábeis. Os responsáveis pela administração da Empresa demonstrações contábeis representam as correspondentes
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é de elaboração das demonstrações contábeis. de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades do auditor pela auditoria das responsáveis pela administração a respeito, entre outros
Outros assuntos - Demonstração Valor Adicionado: A demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício segurança razoável de que as demonstrações contábeis, das constatações de auditoria, inclusive as eventuais
findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, deficiências nos controles internos que identificamos durante
responsabilidade da administração da Empresa, e apresentada independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir nossos trabalhos.
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
Eldorado do Sul, 23 de março de 2018.
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
AudiLink & Cia. Auditores
auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
Nélson Câmara da Silva
está conciliada com as demonstrações contábeis e registros distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
Contador CRC/RS 023584/O-8 ‘T’ SP
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
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