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São Paulo, sexta-feira, 18 de maio de 2018

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

EBITDA acumulou R$ 249 milhões com margem de 16%, permitindo manter a geração
própria de caixa como a principal fonte dos investimentos.
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8.1. Aquisição de participação acionária: Em 06 de março de 2017, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da empresa Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A. (“Giga”), que possui sua sede no Distrito Industrial em Manaus no
estado do Amazonas. Em contrapartida, a Companha pagará uma importância de R$
1.800, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, pelo valor nominal, sem acréscimo de juros e
multa. Com relação ao contrato de compra e venda da Giga, cabe destacar alguns aspectos relevantes: (i) a Companhia não realizará qualquer pagamento adicional aos antigos proprietários da Giga a título de performance futura desta controlada; (ii) a Companhia não é responsável por eventuais riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais
originados em períodos anteriores à data da aquisição do controle da Giga; (iii) não existem cláusulas contratuais que estabelecem condições precedentes para que a Companhia assuma o controle imediato da Giga, inclusive o fato do pagamento do valor da aquisição ocorrer em data posterior ao da assunção do controle da Giga. Na data de aquisição, conforme previsto na NBC TG 15/R3 – Combinação de Negócios, a Companhia
mensurou os ativos adquiridos e passivos assumidos ao valor justo, com base em laudo
preparado por especialistas externos contratados pela Companhia, considerando critérios,
premissas e metodologia de projeções adequadas e consistentes para negócios desta
natureza. Os valores justos desses ativos e passivos foram mensurados e a alocação da
mais valia gerada aos respectivos ativos foi adequadamente reconhecida na rubrica
contábil do ativo intangível. A Administração da Companhia revisou as premissas e critérios
adotados e avaliou que os valores destes ativos/passivos foram adequadamente
mensurados na data de aquisição. Ademais, os efeitos tributários diferidos sobre a mais
valia foram reconhecidos. Abaixo destacamos os valores justos dos ativos e passivos apurados no laudo preparado pelos especialistas:
R$ mil
Caixa e Equivalentes de caixa
R$ 499,00
Contas a Receber de Clientes
R$ 7.368
Estoque
R$ 7.05
Investimentos
50
Imobilizado (a)
1643
intangível (b)
1950
outros ativos
1968
Total dos Ativos
20.534
Fornecedores e outras contas a Pagar
-1.662
emprestimos e finaciamentos
-6.676
Titulos a Pagar
-6.736
Impostos e Contribuições a recolher
-300
salarios e encargos sociais a pagar
-529
total dos Passivos
-15.903
valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos
4.631
valor de aquisição
1.860
(=) Compra vantajosa - ganho na operação ©
2.771
percentual de imposto de renda e contribuição social
34%
Impostos de Renda e contribuição social diferido passivo
94
(a) Este montante adquirido está contemplado na movimentação do ativo imobilizado,
na coluna de “combinação de negócios”, conforme nota explicativa consolidada nº 09;
(b) Os ativos intangíveis adquiridos estão contemplados na movimentação do ativo intangível, na coluna “combinação de negócios”, conforme nota explicativa nº 10; (c) Esta
aquisição gerou uma compra vantajosa e o efeito do ganho foi registrado no resultado
do exercício na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais”. Os efeitos tributários
também foram reconhecidos.
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Demonstrações dos Valores Adicionados em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2017
Receitas
Venda de mercadorias
e serviços
1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881
Outras receitas
15.552
34.785
15.875
36.334
Estimativa para perdas com
crédito de liquidação duvidosa
(8.302)
(12.971)
(11.706) (13.082)
1.945.912 1.512.042 2.092.764 1.543.133
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias
e dos serviços vendidos
825.488
637.206
854.558 565.355
Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros
518.739
348.924
601.343 404.791
Perda/recuperação de valores ativos
(34.951)
26.038
(42.379)
28.569
1.309.276 1.012.168 1.413.522 998.715
Valor adicionado bruto
636.636
499.874
679.242 544.418
Depreciação e amortização
(3.578)
(2.982)
(7.845)
(6.462)
Valor adicionado líquido
prooduzido pela Companhia
633.058
496.892
671.397 537.956
Valor adicionado recebido
em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
28.740
38.509
Receitas financeiras e variações cambiais 57.300
90.026
77.971 101.989
Valor adicionado total a distribuir
719.098
625.427
749.368 639.945
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
72.501
58.845
79.149
60.203
Benefícios
21.495
16.443
22.543
16.484
FGTS
6.347
5.394
7.190
5.487
100.343
80.682
108.882
82.174
Impostos, taxas e contribuições
Federais
262.973
201.688
261.051 203.452
Estaduais
60.634
71.700
62.582
72.077
Municipais
74
73
162
174
323.681
273.461
323.795 275.703
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
64.178
92.385
85.364 103.079
Outras
4.700
1.414
4.700
1.414
Aluguéis
4.825
2.219
5.256
2.309
73.703
96.018
95.320 106.802
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio
10.718
13.796
10.718
13.796
Lucro líquido atribuído aos
acionistas controladores
697
763
697
763
Lucros retidos
209.956
160.707
209.956 160.707
221.371
175.266
221.371 175.266
Valor adicionado total distribuído
719.098
625.427
749.368 639.945

ca 96C4 9914 BC50 AA99

Expectativas: O ano de 2018 está despontando como mais um ano de incertezas
para a economia brasileira, sobretudo, devido ao período de eleições presidenciais,
mas acreditamos que inúmeras oportunidades de crescimento também farão parte deste cenário. A Multilaser continuará a ampliar a sua presença no território nacional, buscando crescimento de marketshare e apoiando o crescimento de seus clientes. Adicionalmente, a Companhia manterá sua política de investimentos e desenvolvimento de
sua equipe, fatores que somados a condições mais favoráveis de mercado e a melhoria
no clima econômico brasileiro, permitem prever a continuidade de resultados positivos
para os negócios. Agradecimentos: Agradecemos o apoio e a participação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Órgãos Governamentais, Instituições Financeiras, bem como, aos nossos Colaboradores que com empenho e dedicação permitem
à Companhia atingir resultados cada vez mais favoráveis e conquistar uma posição de
destaque entre as empresas nacionais do setor.
São Paulo, 17 de maio de 2018. A Administração (Footnotes)
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Fluxo de caixa da atividade operacional
Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
245.868 187.419 240.937 188.073
Ajustes para reconciliar o
resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (5.591)
5.930
1.717
6.198
Variação monetária, cambial e juros não
realizados
4.978 12.657
6.336 12.657
Depreciação e amortização
3.578
2.982
7.845
6.462
Perda estimada para crédito de liquidação
duvidosa
8.302 12.971 11.706 13.082
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
(58)
880
(22)
880
Perda estimada para ajuste ao
valor realizável do estoque
(17.120) 26.037 (16.159) 28.568
Provisões para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis
10.743
9.758
4.955
9.758
Equivalência patrimonial
(28.740) (38.509)
Ganho de compra vantajosa de controlada
(2.771)
Provisão para gastos e abatimentos
com clientes
4.284 17.842
4.284 17.842
Provião para garantia
10.120
- 10.120
Variações patrimoniais
Contas a receber
(54.977) (57.414) (75.954) (82.677)
Estoques
(319.185) (109.615) (345.925) (154.129)
Créditos tributários
(24.569) (37.887) (28.273) (41.514)
Outros ativos
(53.358) (29.291) (54.770) (42.126)
Fornecedores
261.703 79.550 282.346 132.895
Obrigações tributárias
29.535 36.591 35.425 36.591
Contas a pagar
21.258 33.063 15.228 40.530
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.906) (18.083) (20.554) (19.004)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
75.094 134.881 79.242 154.086
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de de ativo imobiilzado
(9.023) (3.419) (11.383) (16.171)
Aquisição de intangível
(172)
(614)
(172)
(614)
Resultado na venda de imobilizado
74
32
74
32
Dividendos recebidos
2.066
Investimentos em controladas
(16.169)
(517)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
(25.290) (1.935) (11.998) (16.753)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Mutuo com controladores
(17.930) (62.493) (17.930) (62.493)
Empréstimos e financiamentos tomados
250 16.755
250 16.755
Juros sobre o capital próprio e dividendos
pagos
(11.332) (8.733) (11.332) (8.733)
Juros pagos por empréstimos
e financiamentos
(10.024) (18.273) (10.568) (23.496)
Pagamentos de empréstimos
e financiamentos
(20.802) (88.059) (31.461) (88.059)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos
(59.838) (160.803) (71.041) (166.026)
Diminuição do caixa
e equivalentes de caixa
(10.034) (27.857) (3.797) (28.693)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
136.526 164.383 136.964 165.657
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
126.492 136.526 133.167 136.964
Diminuição do caixa e equivalentes
de caixa
(10.034) (27.857) (3.797) (28.693)
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CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1
Relatório da Administração 2017
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias da der nossos clientes com produtos que acompanham as principais tendências mundiais. 1.5 bilhão, aumento de 32% em relação a 2016.
Multilaser Industrial S.A., submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos Comentários da Administração: Apesar das incertezas vivenciadas no cenário polítiReceita Liquida
às Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de co e econômico nacional, o ano de 2017 foi marcado por sinais de recuperação econôDezembro de 2017, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclareci- mica no Brasil. Uma melhora significativa no cenário macroeconômico começou a ser
2.000
mentos que julgarem necessários. Mensagem aos acionistas: É com satisfação que percebida a partir do 2o semestre de 2016. De acordo com dados do IBGE, a inflação,
1.500
apresentamos o Relatório Anual de Administração, juntamente com as demonstrações medida pelo índice IPCA atingiu 2,95% em 2017, em comparação com 6,28% em
contábeis relativas ao exercício de 2017, elaboradas de acordo com a legislação 2016 e 10,70% em 20151. O PIB nacional, após dois anos de recessão com quedas
1.000
societária e o parecer dos auditores independentes. Em 2017, alcançamos importantes de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, também passou por um ponto de inflexão, apreconquistas que proporcionarão melhor desempenho para a empresa e também maio- sentando crescimento de 1% em 2017, acompanhado por um crescimento de 1%
500
res benefícios para a sociedade, para nossos acionistas e colaboradores. Em que pe- anual no consumo das famílias (+2,6% ano contra ano no quarto trimestre de 2017).2
828
1.166
1.536
sem o cenário econômico e as turbulências da conjuntura política do país, a Multilaser Além disso, as taxas de juros foram reduzidas de 14,3% em 2015, para 13,8% em
2015
2016
2017
tem respondido a todos os desafios com crescimento, geração de emprego, ganho de 2016 e atingiram 6,75% em abril de 20183. Essa redução permite um maior espaço
eficiência, produtividade e com novas ideias e tecnologias. Agradecemos a nossa equi- para consumo impulsionado por maior disponibilidade de crédito, além de amenizar o
Receita Liquida (R$ bilhões)
pe pelo esforço e dedicação dispendido na superação dos desafios de 2017 e conta- impacto do endividamento dos consumidores. O nível de confiança dos consumidores
mos com a confiança de nossos parceiros para superar as metas em 2018. Aos nossos também se recuperou, saindo do ponto mais baixo de 63 pontos em 2016 e saltando Lucro líquido de R$ 221 milhões e margem líquida de 14%, penalizados pelo aumento
clientes e consumidores enfatizamos o respeito que temos pelos compromissos que as- para 89 pontos em janeiro de 20184. Por fim, de acordo com o IBGE e a Pesquisa da despesa com variação cambial.
sumimos, principalmente quanto a qualidade de nossos produtos, e esperamos assim Mensal do Comércio (PMC), o varejo como um todo voltou a crescer em 2017, com venLucro Liquido
contribuir para o alcance de suas metas de negócios ou melhoria de seu bem-estar. das 2% superiores ao visto no ano anterior (-4% em 2015 e -6% em 2016). Com
25,0%
250
18 de maio de 2018: Visão Geral: A Multilaser Industrial S.A é uma Companhia crescimento de 9,5% em comparação a 2016, o segmento de móveis e eletrodomésti19,1%
20,0%
200
100% nacional, que opera no mercado nacional no setor de bens de consumo, mais cos foi o principal responsável pela recuperação5.
15,0%
14,4%
especificamente nos segmentos de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, ele- Neste contexto, a Multilaser demonstrou estar preparada para aproveitar as oportuni150
15,0%
trodomésticos, chips de memória, brinquedos, baby care, artigos esportivos, entre ou- dades do mercado, registrando Receita Liquida Consolidada de R$ 1.5 bilhão e Lucro
10,0%
100
tros. · Contamos com mais de 2,3 mil colaboradores; · 3 modernas unidades fabris, Líquido de R$ 221 milhões, consolidando a estratégia de crescimento e criação de va5,0%
50
sendo: 2 localizadas em Extrema-MG e 1 em Manaus-AM, além de um centro de distri- lor da Companhia.
158
175
221
0,0%
buição em Extrema-MG, de onde distribuímos nossos produtos para mais de 20 mil cli- Desempenho Financeiro Consolidado: Em um ano de grandes desafios, permane2015
2016
2017
entes em todo o Brasil. Somos uma Companhia líder em diversos segmentos em que cemos com indicadores financeiros muito superiores aos do nosso mercado, com adeatuamos, com alto conhecimento técnico e mercadológico, o que nos capacita em aten- quados níveis de margem, lucro e retorno. Receita Líquida de 2017 fechou em R$
Lucro Liquido (R$ Milhões)
Margem Liquida
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado Passivo e
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2017
2016
2017
2016
patrimônio líquido
Nota
2016
2015
2016
2015
Controladora
Consolidado
Circulante
Circulante
Nota
2017
2016
2017
2016
Caixa e equivalentes
Fornecedores
11 473.052 211.349 531.664 288.789 Receita líquida de vendas
17 1.395.974 1.113.289 1.535.979 1.166.192
de caixa
4
126.492
136.526
133.167
136.964 Empréstimos
Custo dos produtos vendidos
18 (854.853) (697.234) (954.685) (706.681)
Contas a receber
5
388.699
346.308
429.528
375.671
e financiamentos
14
15.316
26.865
15.316
26.865 Lucro bruto
541.121 416.055 581.294 459.511
Partes relacionadas
25
86.630
68.567
62.493
62.493 Obrigações trabalhistas
Receitas/(despesas)
Estoques
6
710.327
374.022
819.998
449.512
e sociais
12
14.022
10.901
14.841
11.099
operacionais
Instrumentos financeiros
Obrigações tributárias
13
89.120
59.585
89.827
60.668
18 (289.841) (256.568) (305.114) (263.264)
derivativos a receber
22.2
1.189
3.317
1.189
3.317 Adiantamento de clientes
9.768
20.859
10.534
21.116 Com vendas
Gerais e administrativas
18 (36.869) (31.242) (37.729) (31.658)
Impostos a recuperar
7
77.613
53.044
87.342
56.183 Instrumentos financeiros
Resultado
com
equivalência
Despesas antecipadas
1.961
1.968
2.443
2.036
derivativos a pagar
22.2
359
359
patrimonial
8
28.740
38.509
Outras contas a receber
811
1.649
6.989
21.881 Provião para garantia
21.237
11.117
21.542
11.125
Outras receitas (despesas)
Total do ativo circulante
1.393.722
985.401 1.543.149 1.108.057 Juros sobre capital próprio
Não circulante
e dividendos
16.4
10.966
12.490
10.966
12.490
operacionais
20
2.641
9.983
2.924
11.533
Realizável a longo prazo
Outras contas a pagar
13.897
22.811
16.752
25.055 Resultado antes do
Tributos diferidos
23
33.565
39.156
40.874
40.857 Total do passivo circulante
647.737 375.977 711.801 457.207
resultado financeiro
245.792 176.737 241.375 176.122
Outras contas a receber
6.500
2.609
6.500
2.609 Não circulante
Receitas financeiras
21.949
35.489
22.690
35.567
40.065
41.765
47.374
43.466 Empréstimos e financiamentos
14
47.090
61.096
47.090
61.096 Despesas financeiras
(17.127) (23.499) (18.366) (23.764)
Investimentos
8
134.217
87.098
- Provisões para riscos tributários,
Variação cambial líquida
(4.745)
(1.308)
(4.762)
148
Imobilizado
9
35.311
29.623
79.076
73.594
trabalhistas e cíveis
15
50.376
39.633
50.376
39.633
19
76
10.682
(438) 11.951
Intangível
10
2.550
732
3.430
732 Outras contas a pagar
723
3.823
- Resultado financeiro
172.078
117.453
82.506
74.326 Total do passivo não circulante
98.189 100.729 101.289 100.729 Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
245.868 187.419 240.937 188.073
Total do ativo não circulante
212.143
159.218
129.880
117.792 Patrimônio líquido
Capital social
16.1 216.075 216.075 216.075 216.075 Imposto de renda e contribuição
social
correntes
23
(18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Reserva de lucros
16.2 643.864 451.838 643.864 451.838
Imposto de renda e
Total do patrimônio
líquido
859.939 667.913 859.939 667.913
contribuição social diferidos
23
(5.591)
5.930
867
6.198
Total do passivo
Lucro do exercício
221.371 175.266 221.371 175.266
Total do ativo
1.605.865 1.144.619 1.673.029 1.225.849 e patrimônio líquido
1.605.865 1.144.619 1.673.029 1.225.849 Resultado atribuído aos
Acionistas controladores
221.371 175.266 221.371 175.266
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Lucro do exercício
221.371 175.266 221.371 175.266
Reserva de lucros
Resultado por ação
Capital
Reserva
Retenção
Reserva de
Lucros
Resultado
por
ação
social
legal
de lucros
incentivos fiscais
acumulados
Total
básico (em R$)
21
1,02
0,81
1,02
0,81
Saldo em 31 de dezembro de 2015
216.075
15.687
275.444
507.206
Resultado do exercício
175.266
175.266 Resultado por ação Destinações: Reserva legal
8.764
(8.764)
diluído (em R$)
1,02
0,81
1,02
0,81
Reserva de incentivos fiscais
90.214
(90.214)
Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
Dividendos obrigatório e juros sobre capital próprio
(14.559)
(14.559)
de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Retenção de lucros
61.729
(61.729)
Controladora
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2016
216.075
24.451
61.729
365.658
667.913
Resultado do exercício
221.371
221.371
2017
2016
2017
2016
Destinações: Reserva legal
11.069
(11.069)
- Lucro do exercício
221.371 175.266 221.371 175.266
Reserva de incentivos fiscais
140.594
(140.594)
Resultado
abragente
total
221.371
175.266
221.371
175.266
Dividendos obrigatório e juros sobre capital próprio
(29.345)
(29.345)
Dividendos pagos
- Resultado atribuído aos
221.371 175.266 221.371 175.266
Retenção de Lucros
40.363
(40.363)
- Acionistas controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2017
216.075
35.520
102.092
506.252
859.939 Resultado abragente total
221.371 175.266 221.371 175.266
Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para deter1. Contexto operacional: A Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”) é uma sociedade para riscos processuais, cíveis e tributários: conforme (nota explicativa n°15). A
minar a mensuração da receita e quando ela deverá ser reconhecida.A reanônima de capital fechado, domiciliada no Brasil com sede na cidade de São Paulo, pos- liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diceita deverá ser reconhecida levando-se em consideração os cinco critérios
sui um complexo industrial em Extrema-MG, com mais de 75.000 m2, detentora de um ferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinaa seguir que precisam ser atendidos de forma cumulativa: (i) identificar o
portfólio abrangente e diversificado de produtos. Tem como atividades preponderantes a ção. A Companhia e suas Controladas revisam as estimativas e premissas pelo menos
contrato; (ii) identificar as obrigações de “performance”; (iii) determinar o
importação, fabricação, venda, distribuição e pós-venda de diversos produtos, dentre eles anualmente. 3.1.4. Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes
preço da transação; (iv) alocar o preço da transação para cada obrigação
tablets, smartphones, notebooks, pen drives, acessórios de computador, esportes, saúde, e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
de “performance”; e (v) reconhecer a receita somente quando cada obrinetworking, auto rádio, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos e puericultura, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
gação de “performance” for satisfeita.
oferecidos ao varejo e no comércio eletrônico. A Companhia foi fundada em 14 de no- incorridas até a data do balanço patrimonial. 3.1.5. Provisões: As provisões são
vembro de 1.988, com o nome de Fax Point Indústria, Importação e Exportação Ltda., registradas quando for provável a saída de benefícios econômicos futuros, decorrentes Impactos da adoção
A Administração está em processo de avalição das alterações introduzidas
teve a denominação social alterada para Multilaser Industrial S.A. em 08 de junho de de eventos passados e estas possam ser estimadas com segurança. 3.1.6. Dividenpela nova norma para concluir se sua adoção trará impactos relevantes ou
2015. A Companhia possui ainda uma controlada direta, a Multilaser Industria de Equipa- dos e juros sobre capital próprio: A proposta de distribuição de dividendos e juros
não para a Companhia em relação à época para o reconhecimento da rementos de Informática, Eletrônicos e Ópticos Ltda., fundada em 2013 e também localiza- sobre capital próprio efetuada pela Administração da Companhia que estiver dentro da
ceita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação
da no município de Extrema-MG. Em março de 2017 a Companhia adquiriu a controlada parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo
e divulgação nas demonstrações contábeis. Possíveis impactos observados
direta Giga Industria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A., com unidade circulante, por ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social da Comestarão relacionados à alocação de descontos e verbas comerciais, assim
em Manaus-AM. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis indi- panhia. Na Demonstração dos fluxos de caixa, são apresentados nas atividades de ficomo a revisão de documentos internos e a criação e/ou alteração de providuais e consolidadas: 2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas nanciamento 3.1.7. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado
cedimentos, com o objetivo de garantir que os novos contratos com clientes
IFRS e às normas do CFC): A Administração da Companhia aprovou a emissão das pre- em conformidade com o regime contábil de competência: • Receita: A receita provenisejam adequadamente avaliados e contabilizados seguindo os conceitos do
sentes demonstrações contábeis, individuais e consolidadas em 17 de maio de 2018 e ente das vendas de produtos é reconhecida quando a Companhia transfere os riscos
IFRS 15.
afirma que, em seu julgamento, todas as informações relevantes estão sendo evidencia- e benefícios da propriedade para o comprador e é provável que receba o pagamento
IFRS 16 – Leases (NBC TG 06 R2/CPC 06 R2)
das, e correspondem às utilizadas na sua gestão. Demonstrações contábeis consoli- anteriormente acordado. A transferência dos riscos e benefícios da propriedade ocorre Norma
Vigência 1º de janeiro de 2019
dadas: As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia foram preparadas e es- quando do embarque dos produtos acompanhado da respectiva nota fiscal de venda
tão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e conforme levando em consideração os incoterms contratados. A receita é apresentada líquida Principais pontos introduzidos pela norma
Essa norma substituirá a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting dos impostos incidentes, das devoluções, dos abatimentos e descontos, e no caso das
CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações reStandards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As de- demonstrações contábeis consolidadas também estão líquidas das eliminações de venlacionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento,
monstrações contábeis individuais da Controladora foram preparadas conforme as práti- das e os lucros não realizados nos estoques, entre Controladora e suas Controladas. •
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as
cas contábeis adotadas no Brasil e são divulgadas em conjunto com as demonstrações Receita e despesa financeira: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sopartes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedocontábeis consolidadas. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas bre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis para venda), receita de
res (arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um pasincluídas na legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) dividendos (exceto dividendos recebidos de investidas), ganhos na alienação de ativos
sivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e
e deliberações e instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A apre- financeiros disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros
um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de
sentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos nos instrumentos derivatiarrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil vos que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado,
contratos de ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento
aplicáveis as Companhias abertas. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas
contábil permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos arrendemonstração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa demonstração está apre- com juros sobre empréstimos, e perdas nos instrumentos derivativos que estão recodamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financeisentada como informação suplementar, sem prejuízo ao conjunto das demonstrações nhecidos no resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à
ros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de
contábeis. Demonstrações contábeis individuais: As demonstrações contábeis da aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultaforma diferente.
Controladora foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e re- do por meio do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados
soluções emitidas pelo CFC, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação em uma base líquida. 3.1.8. Resultado por ação: Básico: O lucro/prejuízo básico por Impactos da adoção
A avaliação da Companhia dos impactos da nova norma está em ansocietária brasileira. Não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolida- ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas
damento. Nossa avaliação está sendo conduzida junto à diversas
do apresentado pelo Grupo e o patrimônio líquido e resultado da Companhia controladores e não controladores da Companhia, pela quantidade média ponderada
áreas da Companhia com o objetivo de identificar os contratos de arControladora em suas demonstrações contábeis individuais. Assim sendo, as demonstra- de ações ordinárias e preferenciais durante o período, conforme determinado pela
rendamento existentes, bem como o ambiente de controles internos e
ções contábeis individuais e consolidadas do Grupo estão sendo apresentadas lado a NBC TG 41/R2 (Deliberação CVM 636/10) – resultado por ação. Diluído: O lucro/prejusistemas impactados pela adoção da nova norma.
lado num único conjunto de informações. 2.2. Base de apresentação: As demonstra- ízo diluído por ação é calculado por meio da divisão do lucro/prejuízo líquido atribuído
ções contábeis individuais (Controladora) e consolidadas são apresentadas em Reais (R$) aos detentores de ações da Controladora pela quantidade média ponderada de Não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor
que é a moeda de apresentação, e todos os valores arredondados para milhares de Re- ações que seriam emitidas na conversão de todas as ações potenciais, diluídas em que a Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas
ais, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis individuais e ações ordinárias e preferenciais. O efeito de diluição do lucro/prejuízo por ação não demonstrações contábeis.
consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto gera diferença material entre o lucro/prejuízo básico e diluído. O percentual de diluição 4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
quando indicado de outra forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar está demonstrado na nota explicativa nº 21. 3.1.9. Moeda estrangeira: A Administra2017
2016
2017
2016
apresentados pelo valor justo. A preparação das demonstrações contábeis individuais e ção da Companhia definiu que sua moeda funcional, bem como das suas controladas
2
2
2
2
consolidadas de acordo com o IFRS e as NBCs requerem o uso de certas estimativas no Brasil, é o Real de acordo com as normas descritas na NBC TG 02/R3 (Deliberação Caixa
8.143
8.558 14.484
8.996
contábeis por parte da Administração da Companhia. As áreas que envolvem julgamento CVM 640/10) - efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstra- Bancos
118.347 127.966 118.681 127.966
ou o uso de estimativas, relevantes para as demonstrações contábeis individuais e conso- ções contábeis. Desta forma, as transações em moeda estrangeira, isto é, todas aque- Aplicações financeiras
126.492 136.526 133.167 136.964
lidadas estão demonstradas na nota explicativa nº 3.1.3. 2.3. Demonstrações las que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das
contábeis consolidadas: Base de consolidação: As demonstrações contábeis consoli- datas de cada transação realizada. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira As aplicações financeiras estão representadas por: (i) Certificados de Depósitos Bancádadas incluem as informações da Companhia e das suas Controladas nos exercícios fin- são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. rios (“CDB”); (ii) títulos emitidos de operações compromissadas pelas instituições finanAtivos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são ceiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Dedos em 2017 e 2016. As controladas incluídas na consolidação estão listadas abaixo:
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de pósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata; (iii) fundo de investimento. A reParticipação em (%)
Controladas
Localização 31/12/2017 31/12/2-16 avaliação ao valor justo quando este é utilizado. Os ganhos e as perdas de variações ceita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira no resultado
nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários e não monetários são do exercício.
Multilaser Indústria de Equipamentos
Controladora
Consolidado
de Infomática , Eletrônicos e Opticos Ltda.
Extrema/MG
100
100 reconhecidos na demonstração do resultado. 3.1.10. Instrumentos financeiros: Ins- 5. Contas a receber
2017
2016
2017
2016
trumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em
Giga Indústria e Comércio de Produtos
425.975 375.282 470.776 405.214
de Segurança Eletrônica S.A.
Manaus/AM
100
- instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equi- Contas a receber de clientes
As controladas são consolidadas integralmente desde as datas de fundação ou aquisi- valentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras (-) Perda Estimada para Créditos de
(37.276) (28.974) (41.248) (29.543)
ção, sendo essas as datas efetivas em que a Companhia obteve o controle de cada dívidas. Instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor Liquidação Duvidosa
388.699 346.308 429.528 375.671
uma delas. As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas com base nas justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo, pelo redemonstrações contábeis das controladas incluídas na consolidação, que são elabora- sultado de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Com relação às aplica- Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
Controladora
Consolidado
das na mesma prática contábil da controladora. O exercício social das controladas é co- ções financeiras e instrumentos classificados como caixa e equivalentes de caixa, posteri2017
2016
2017
2016
incidente com o da Controladora. O processo de consolidação inclui os seguintes princi- ormente ao reconhecimento inicial, esses instrumentos financeiros não derivativos são
325.384 252.527 359.741 275.356
pais procedimentos: a) Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo mantidos mensurados de acordo com sua respectiva classificação conforme segue: • Mensurados Valores a vencer
entre as empresas consolidadas; b) Eliminação dos investimentos, proporcionalmente à ao valor justo por meio do resultado: Um instrumento é classificado pelo valor justo por Valores vencidos:
45.454
54.803 51.525 54.803
participação da controladora nos patrimônios líquidos das controladas; c) Eliminação meio do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando Até 30 dias
25.296
16.582 29.218 18.417
dos saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios entre as empresas consoli- do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo por De 31 a 60 dias
18.602
1.688 21.066
4.290
dadas; d) Eliminação de lucros não realizados decorrentes de transações entre as em- meio do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e toma as decisões de De 61 a 90 dias
6.320
16.631
4.662 18.728
presas consolidadas, quando relevantes. Demais detalhes sobre as participações compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento De 91 a 180 dias
4.919
33.051
4.564 33.620
societárias da Companhia estão descritos na nota explicativa nº 8. 3. Resumo das e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, Acima de 180 dias
425.975 375.282 470.776 405.214
principais práticas contábeis: 3.1. Principais práticas contábeis: As principais prá- custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Insticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis individuais e trumentos financeiros ao valor justo pelo resultado são medidos pelo valor justo, e suas A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante conconsolidadas são as seguintes: 3.1.1. Ativo circulante e não circulante • Caixa e flutuações são reconhecidas no resultado. • Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e siderado suficiente pela Administração, conforme os critérios estabelecidos e descritos
equivalentes de caixa: Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota- na nota explicativa n°3.1, práticas contábeis.
disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, realizáveis em até 90 dias da data dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:
Controladora
Consolidado
original do título e considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprésti2017
2016
2017
2016
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. • mos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efeti(28.974) (16.191) (29.543) (16.649)
Contas a receber : As contas a receber de clientes são registradas pelo valor justo e, vos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. • Passivos finan- Saldo inicial
(31.018) (25.942) (37.352) (26.053)
quando aplicável, ajustadas ao seu valor presente, em conformidade com a NBC TG 12 ceiros: Passivos financeiros não derivativos são mensurados pelo custo amortizado utili- Estimativa constituída
22.716
13.159 25.647 13.159
(Deliberação CVM 564/08) – ajuste a valor presente. As contas a receber clientes tam- zando o método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de Estimativa revertida
(37.276) (28.974) (41.248) (29.543)
bém estão apresentadas líquidas de eventuais obrigações e abatimentos concedidos liquidação. 3.1.11. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a Saldo final
Controladora
Consolidado
aos clientes. A Administração estabelece políticas de créditos para garantir um adequa- Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 6. Estoques
2017
2016
2017
2016
do gerenciamento de risco e limitar exposições que prejudicam o capital de giro da Com- alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
194.785 155.554 224.788 175.596
panhia. Dentre as práticas adotadas pela Companhia, cabe destacar as seguintes: (i) R$ 240 mil anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição Produtos acabados
64.199
36.525 131.425 71.049
avaliação prévia de liberação de crédito; (ii) estabelecimento de limites de exposição da social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne- Matérias-prima
454.926 208.943 470.488 231.824
carteira; (iii) seguro de crédito junto a instituições de primeira linha, quando necessário e gativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real anual. Não há prazo de prescri- Importações em andamento
2.448
1.920
3.522
3.197
dentro de limites pré-estabelecidos; (iv) venda de recebíveis sem direito a regresso para ção para o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. O imposto de Material de embalagem
(6.031) (28.920) (10.225) (32.154)
gerenciar o risco de exposição da carteira, quando necessário; (v) critério de atribuição renda diferido é reconhecido pelo efeito futuro estimado das diferenças temporárias e Perda no valor recuperável do estoque
710.327 374.022 819.998 449.512
de risco para carteira para fins de constituição de perda estimada para créditos de liqui- dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, registrados em conformidade
dação duvidosa (PECLD) a cada data de fechamento contábil; (v) análise de sensibili- com a legislação tributária e NBC TG 32/R4 (Instrução CVM 371/02 e Deliberação CVM As perdas estimadas do valor recuperável de estoques são principalmente para manter
dade das condições econômicas de mercado. A perda estimada para créditos de liqui- 599/09) – tributos sobre lucro. É reconhecido um passivo de imposto de renda diferido os estoques mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, asdação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para todas as diferenças tributárias temporárias, enquanto que o imposto de renda diferi- sim sendo, visa cobrir: (i) (ii) estoques sem giro há mais de 180 dias; (ii) ajuste ao valor
para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada em bases do ativo é reconhecido apenas na extensão em que seja provável que exista lucro de mercado de alguns produtos adquiridos pela Companhia e que tiveram um declínio
individuais e considerando, substancialmente, o risco histórico de crédito sobre as fatu- tributável contra o qual a diferença temporária possa ser utilizada. Os ativos e passivos nos preços de vendas. A movimentação do registro das perdas estimadas no valor reras vencidas acima de 180 (cento e oitenta) dias, caso não exista negociação ou qual- tributários diferidos são classificados como de longo prazo. O imposto de renda relativo a cuperável de estoque está demonstrada a seguir:
quer ação em andamento por parte da Administração. • Estoques: Os estoques são itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido no exercício em curso ou em exercíControladora
Consolidado
demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao valor re- cio anterior são reconhecidos diretamente na mesma conta. O imposto de renda e a con2017
2016
2017
2016
alizável líquido, quando inferior ao custo médio. As importações em andamento são de- tribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a Saldo no ínicio do exercício
(28.920)
(2.882) (32.154) (3.585)
monstradas ao custo acumulado de cada importação, o que envolve os gastos direta- base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre Perda no valor líquido
mente atribuíveis até que o processo de nacionalização seja concluído, inclusive a ex- as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das de- realizável do estoque
(37.300) (33.332) (69.069) (49.711)
posição da variação cambial deste período. As perdas estimadas ao valor recuperável monstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para a de- Reversão de perda do valor
de estoques são constituídas principalmente para: (i) cobrir perdas estimadas históricas terminação desses créditos diferidos são de 25% para o imposto de renda e 9% para a recuperável do estoque
60.189
7.294 90.998 21.142
da Companhia; (ii) estoques sem giro a mais de 180 (cento e oitenta) dias; (iii) a redu- contribuição social. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando o Gru- Saldo ao final do exercício
(6.031) (28.920) (10.225) (32.154)
ção no custo ou ajuste de mercado para cobrir queda de alguns produtos adquiridos po possui um direito legalmente exequível de compensar ativos e passivos fiscais 7. Impostos a recuperar
pela Companhia e que tiveram um declínio nos preços de vendas. • Investimentos: Os circulantes e os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam a esses impostos cobrados
Controladora
Consolidado
investimentos da Controladora em empresas Controladas são avaliados pelo método pela mesma autoridade fiscal. 3.1.12. Combinação de negócios: As combinações de
2017
2016
2017
2016
de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais. • Imobilizado: Os negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição IPI a recuperar
46.864
36.624 47.203 36.769
ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo ICMS a recuperar
18.527
7.653 18.661
7.719
depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na nota na data de aquisição. Conforme descrito na nota explicativa n° 08, a Administração da PIS e COFINS a recuperar
4.755
2.388
9.259
4.369
explicativa nº 09 e levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens e Companhia avaliou ao valor justo os ativos adquiridos e passivos assumidos da empresa IRPJ e CSLL a recuperar
2.311
6.379
7.010
7.261
com base nos prazos contratuais. Os encargos financeiros dos financiamentos incorridos Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A. (“Giga”), com o ob- Outros impostos a recuperar
5.156
5.209
65
na fase de construção de bens integrantes do ativo imobilizado são capitalizados até o jetivo de atender os requerimentos de contabilização de combinação de negócios previs77.613
53.044 87.342 56.183
ativo entrar em operação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um au- tos na NBC TG 15 (IFRS 3). Nesta aquisição, a contraprestação paga pela Companhia IPI a recuperar se refere, substancialmente, ao saldo credor da apuração do imposto,
mento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de para adquirir o controle da Giga foi menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiri- considerando o benefício do mandado de segurança para o não recolhimento do IPI
gasto é reconhecido no resultado como despesa, quando incorrido. De acordo com a dos e, portanto, o ganho da compra vantajosa foi reconhecido na demonstração do re- na revenda de produtos importados. Por não se tratar de decisão definitiva a CompaNBC TG 01/R4 (Deliberação CVM 639/10) – redução ao valor recuperável de ativos, sultado, considerando o efeito do tributo diferido. 3.1.14. Demonstração de valor adi- nhia registra no passivo o valor em discussão, vide nota explicativa nº 13. Os valores de
anualmente é avaliado se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido des- cionado: A Companhia elaborou as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais ICMS, IPI, PIS e COFINS são créditos decorrentes das operações com mercadorias. O
valorização. Somente se houver alguma indicação, deve ser estimado o valor recuperá- e consolidadas, nos termos da NBC TG 09 (Deliberação CVM 557/08) - demonstração do IRPJ é, substancialmente, decorrente de retenção na fonte sobre aplicações financeivel do ativo. • Intangível: Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de valor adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações ras em 2015 e a CSLL se refere aos créditos de 2013 não compensados em 2014. Os
terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios, e os gerados internamente contábeis conforme as normas contábeis brasileiras aplicáveis as companhias abertas, en- outros impostos estão compostos por antecipações na importação de mercadorias que
pela Companhia. São registrados pelo custo de aquisição ou formação, deduzido da quanto para IFRS representam informação adicional.
estavam em processo de desembaraço aduaneiro. A Administração está empenhada
Novas Normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo na busca por oportunidades de realização destes créditos tributários ao longo do próxiamortização calculada pelo método linear e com base nos prazos estimados de recupe- 3.1.15.
ração. Os intangíveis da Companhia estão descritos na nota explicativa nº 10. 3.1.2. IASB e CPC: As normas a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para períodos mo exercício social.
Redução do valor recuperável: Os testes de impairment sobre os ativos não financei- contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2018. Não houve ado- 8. Investimentos
Controladora
ros, tais como ativo imobilizado e ativo intangível, são submetidos a testes de ção antecipada dessas normas por parte da Companhia.
Controladas
Participação
31/12/2017 31/12/2016
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros ( NBC TG/CPC 48)
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu va- Norma
Multilaser Indústria de Equipamentos
lor contábil pode não ser recuperável. Quando o valor contábil de um ativo excede a Vigência 1º de janeiro de 2018
de Informática, Eletrônicos e Opticos Ltda. 1 0 0 , 0 0 %
116.479
87.098
sua quantia recuperável (isto é, o maior entre o valor de uso e o valor justo menos os Principais pontos introduzidos pela norma
Giga Indústria e Comércio de Produtos
Uma das principais alterações referem-se aos casos onde o valor justo dos de Segurança Eletrônica S.A.
custos da venda), uma perda é reconhecida para trazer o valor contábil ao seu valor
100,00%
17.738
passivos financeiros designados ao valor justo deve ser segregado de forrecuperável. Quando não é possível estimar o valor recuperável de um ativo individual,
134.217
87.098
ma que a parte relativa ao valor justo correspondente ao risco de crédito Apresentamos a seguir a movimentação dos investimentos:
o teste de impairment é realizado em sua unidade geradora de caixa (UGC): o menor
da própria entidade seja reconhecida em “Outros resultados abrangentes”
grupo de ativos ao qual o ativo pertence e para o qual existem fluxos de caixa separaGiga Indústria
e não na demonstração do resultado do exercício.A outra principal alteradamente identificáveis. A Administração da Companhia, com base nas diretrizes de
e Comércio
ção está relacionada ao “impairment” de ativos financeiros, como por exemgerenciamento do negócio e para fins de tomada de decisão, considera que a CompaMultilaser
de Produtos
plo as provisões para créditos de liquidação duvidosa, em que o modelo de
nhia possui uma única UGC para suas avaliações de valor recuperável de ativos não
Componentes de Segurança
“perda esperada” substitui o modelo de “perda incorrida”.
financeiros, tendo em vista a sua atuação preponderante no negócio de bens de conLtda.Ltda. Eletrônica S.A.
Total
sumo e venda à varejo. Dado à característica dos produtos comercializados da Compa- Impactos da adoção
Saldo em 31 de dezembro de 2016
87.098
- 87.098
A Administração avaliou as alterações introduzidas pela norma e concluiu Adição/Baixa
nhia, 100% do portfólio de produtos é disponibilizado para toda a equipe de vendas,
que haverá possíveis impactos na questão das perdas esperadas (contas a Aquisição
não havendo qualquer restrição, diferenciação comercial ou operacional. 3.1.3. Esti2.727
2.727
receber), não em termos monetários (que sejam significantes), mas no que Aportes
mativas contábeis e julgamentos contábeis críticos: A elaboração das demonstra15.652 15.652
tange a processos e procedimentos internos. Os principais impactos estão Resultado da equivalência patrimonial
ções contábeis individuais (Controladora) e consolidadas, de acordo com as práticas
29.381
(641) 28.740
relacionados à classificação dos ativos financeiros. Uma vez que o IFRS 9 Saldo em 31 de dezembro de 2017
contábeis adotadas no Brasil e IFRS, requer que a Administração use de julgamento na
116.479
17.738 134.217
alterou as categorias de classificação dos ativos financeiros, eliminando as Abaixo apresentamos as informações relevantes sobre os investimentos em 2017 e 2016:
determinação e registro de estimativas contábeis, que se baseia em premissas originacategorias de mantido até o vencimento, empréstimos e recebíveis e dispodas da experiência histórica e outros fatores, incluindo projeções de eventos futuros, as
Giga Indústria
nível para venda, os ativos financeiros passarão a ser classificados em uma
quais se consideram razoáveis e relevantes. Ativos e passivos significativos sujeitos a ese Comércio
das seguintes categorias: ao custo amortizado (caixa e equivalentes de caisas estimativas e premissas incluem, quando aplicáveis, o valor residual do ativo imobiliMultilaser
de Produtos
xa, contas a receber de clientes, outros ativos e títulos e valores mobiliários,
zado, perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, perda estimada para estoComponentes
de Segurança
para os investimentos em títulos da dívida agrária), ao valor justo por meio
que, Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos e as provisões para riscos
Ltda.Ltda.
Eletrônica S.A.
do resultado abrangente (outros investimentos) ou, ao valor justo por meio Percentual de participação
fiscais, trabalhistas e cíveis, bem como provisão para gastos e abatimentos com clientes.
100,00%
100,00%
do resultado (instrumentos financeiros derivativos, opções de compra de Total de ativos
200.173
26.146
A seguir estão apresentados os assuntos objeto de estimativa pela Companhia: • Imoações e demais títulos e valores mobiliários).Além disso, alguns aspectos re- Total de passivos
83.695
8.408
bilizado e intangível: (i) Vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil
lativos à apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros nas de- Capital Social
30.903
17.512
definida; (ii) Mensuração ao valor justo de itens relacionados à combinação de negócios
monstrações contábeis deverão sofrer alteração de forma a refletir os no- Patrimônio Líquido
116.478
17.739
(notas explicativas n°09 e 10); • Contas a receber de clientes: (i) Perda estimada com
vos conceitos introduzidos pelo IFRS 9.
Receita Líquida
248.749
27.191
créditos de liquidação duvidosa; (ii) Ajuste de valor presente das contas a receber; (iii)
IFRS 15 – Receita de contrato com clientes (NBC TG 47/CPC 47)
Resultado Líquido do Exercício
29.381
(1.875)
Provisão para gastos e abatimentos com clientes (nota explicativa n°05); • Estoque: Per- Norma
Patrimonio Liquido conforme % participação
116.478
17.739
da estimada com obsolescência dos estoques (nota explicativa n°06); • Imposto de Vigência 1º de janeiro de 2018
Participação do grupo nos lucros/prejuízos
29.381
(1.875)
Renda e Contribuição Social diferido: conforme (nota explicativa n°23); • Provisão Principais pontos introduzidos pela norma

