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Ativo 31/12/17 31/12/16
Circulante  102.390  122.286

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.665 4.275
Contas a Receber de Clientes 27.561 30.911
Estoques 41.149 71.494
Adiantamentos a Empregados,
  Fornecedores e Representantes 8.173 5.113
Tributos a Recuperar 20.711 8.859
Outros Direitos Realizáveis 1.131 1.634

Não Circulante  123.676  120.466
Realizável a Longo Prazo         106         142
Cauções e Depósitos 106 142
Investimentos    23.878    16.368
Imobilizado    98.996  103.235
Intangível         696         721

Total do Ativo 226.066 242.752
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Relatório da Diretoria
No cumprimento das disposições legais e estatutárias que regem a sociedade, submetemos à apresentação dos Senhores acionistas, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017. Nessa oportunidade, consignamos nossos melhores agradecimentos aos clientes, fornecedores, funcionários, instituições financeiras e público em geral pelo apoio dado a
Companhia no ano que passou. São Paulo (SP), 16 de Março de 2018. A Diretoria

Nota 1. Informações Gerais: A Companhia tem por objeto social a moagem, extração de
óleos vegetais, industrialização e comercialização, exploração agrícola e pecuária, exporta-
ção e importação. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela administra-
ção em 16/03/2018. Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 31/12/
2016: As demonstrações financeiras de 31/12/2016 estão sendo reapresentadas em de-
corrência da correção de algumas reclassificações contábeis, os quais foram regularizados
no exercício findo em 31/12/2017, conforme abaixo demonstrado no quadro de concilia-
ção: (a) Segregação de encargos financeiros líquidos e reclassificação para receitas finan-
ceiras e despesas financeiras.

Saldos Saldos
Originalmente Reclassi- Repre-

  Apresentados ficações sentados
          na DRE   /Ajustes    na DRE
        31/12/16  31/12/16

Receita Operacional Líquida 294.600 - 294.600
Custos dos Serviços Prestados         (201.062)                -  (201.062)
Lucro Bruto 93.538 - 93.538
Despesas/Receitas Operacionais           (90.159)     18.206 (a)   (71.953)
Despesas com Pessoal (7.225) - (7.225)
Despesas Gerais e Administrativas (7.612) - (7.612)
Despesas Comerciais (58.761) - (58.761)
Encargos Financeiros Líquidos (18.206) 18.206 (a) -
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 1.645 - 1.645
Resultado antes das Receitas
  e Despesas Financeiras              3.379    (18.206) (a)    21.585
Receitas Financeiras - 455  (a) 455
Despesas Financeiras - (18.661) (a) (18.661)
Resultado antes do IR e da CS              3.379                -      3.379
IR e CS (1.739) - (1.739)
Resultado Operacional              1.640                -      1.640
Nota 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
2.1. Base de Preparação: As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). As demons-
trações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geral-
mente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As princi-
pais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício anteri-
or apresentado, salvo disposição em contrário. A preparação de demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julga-
mento por parte da administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior com-
plexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa “3”. 2.2. Caixa e Equiva-
lentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à
vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data da aplicação ou
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados
pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 2.3. Instrumentos Financei-
ros: 2.3.1. Classificação: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e
passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento
inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela Sociedade são clas-
sificados sob as seguintes categorias: a) Ativos Financeiros: Os ativos financeiros ao va-
lor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo
financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de ven-
da no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. No
caso da Sociedade, nessa categoria estão incluídos unicamente os instrumentos financei-
ros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das ope-
rações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as varia-
ções no valor justo registradas, respectivamente, na conta “Outros Ganhos/(Perdas) Líqui-
dos”. Em 31/12/2017, a Sociedade possui Caixas e Equivalentes de Caixa (nota
explicativa “5”), nessa classificação. b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda:
Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos,
que sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como (a)
empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos finan-
ceiros. Em 31/12/2017, a Sociedade não possuía ativos financeiros registrados nas de-
monstrações financeiras sob essa classificação. c) Empréstimos e Recebíveis: São inclu-
ídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circu-
lante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses
após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31/12/
2017, a Sociedade possui Contas a Receber de Clientes (nota explicativa “6”), nessa clas-
sificação. d) Passivos Financeiros: A Sociedade não mantém nem emite derivativos para
fins especulativos, tampouco possui passivos detidos para negociação, nem designou
quaisquer passivos financeiros. e) Outros Passivos Financeiros: Os outros passivos fi-
nanceiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. Em 31/12/2017, no caso da Sociedade, compreendem saldos a pagar a fornece-
dores (nota explicativa “15”) e instituições financeiras (nota explicativa “16”). 2.3.2. Reco-
nhecimento e Mensuração: As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são
reconhecidas na data de negociação - data na qual a Sociedade se compromete a com-
prar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo his-
tórico, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos
financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Sociedade
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os
ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros são, subsequentemente,
contabilizados pelo custo histórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo
custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas
decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são apresentados na demonstra-
ção do resultado em “Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos” no período em que ocorrem.
2.3.3. Compensação de Instrumentos Financeiros: Ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direi-
to legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-
los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4. Con-
tas a Receber de Clientes e Créditos de Liquidação Duvidosa: As contas a receber
de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos ou
prestação de serviço no decurso normal das atividades da Sociedade. Estão registrados
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das
variações monetárias ou cambiais, quando contratadas. Se o prazo de recebimento é
equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Sociedade), as
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas
no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, conforme os valores de-
monstrados na nota explicativa “6”. 2.5. Estoques: Os estoques estão registrados pelo
custo médio histórico e custo de aquisição, ajustados ao valor realizável líquido, quando
este for menor que o custo. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado,
no curso normal dos negócios, deduzidos os custos históricos e conversão bem como cus-
tos para colocar os estoques em sua localização e condição atual. Os detalhes estão divul-
gados na nota explicativa ¨9¨. 2.6. Investimentos: Os investimentos estão avaliados pelo
custo de aquisição, conforme mencionado na nota explicativa “12”. 2.7. Imobilizado: O
imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos
qualificadores. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reco-
nhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável
que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado.
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do
exercício, quando incorridos. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destina-
dos à manutenção das atividades da Sociedade, originados de operações de arrenda-
mento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada,
reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financia-
mento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as
vidas úteis estimadas dos respectivos bens. A depreciação dos demais ativos é calculada
pelo método linear, conforme as taxas descritas na nota explicativa “13”. Os ganhos e as
perdas de alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual
contábil e são reconhecidos em “Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos”, na demonstração do
resultado. 2.8. Intangível: Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por amorti-
zações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a serem usufruídos os
benefícios respectivos, baseados na vida útil definida dos mesmos, conforme divulgadas
na nota explicativa “14”. 2.9. Contas a Pagar aos Fornecedores: As contas a pagar aos
fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de for-
necedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se
o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subse-
quentemente, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias incorridas até as datas dos balanços. 2.10. Empréstimos e Financia-
mentos (Instituições Financeiras): São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no
momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicá-
veis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de
encargos, juros e variações monetárias. Qualquer diferença entre os valores captados (lí-
quidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são
reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que

uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o
saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da
totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de servi-
ços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona. Os
empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Sociedade tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após
a data do balanço. 2.11. Partes Relacionadas: Consistem na transferência de recursos,
serviços ou obrigações entre as partes relacionadas. A Sociedade possui operações finan-
ceiras e comerciais junto a partes relacionadas, nas quais são observadas as condições
equânimes de mercado, conforme descrito na nota explicativa “11”. 2.12. Provisões: As
provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e tributário) são reconhecidas quando: a Soci-
edade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como re-
sultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. Quando houver uma
série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa
antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. São atualizadas até as
datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas natu-
rezas e apoiadas na opinião dos advogados da Sociedade. Os fundamentos e a nature-
za das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota
explicativa “21”. 2.13. Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente: As despesas
de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corren-
tes. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reco-
nhecido no patrimônio líquido. A despesa de imposto de renda e contribuição social - cor-
rentes é calculada com base nas Leis e nos normativos tributários promulgados na data
de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros, às
alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, para imposto de renda e contribuição social. A
Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com
respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpreta-
ção que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado,
com base nos valores que espera pagar ao Fisco. 2.14. Apuração do Resultado e Re-
conhecimento da Receita: O resultado é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência, sendo a receita de venda reconhecida no resultado do exercício
quando os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para os clientes. A
receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da Sociedade. 2.15.
Regime de Tributação da Sociedade: A Sociedade é tributada com base no Lucro Real.
Nota 3. Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticos: As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em ou-
tros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as cir-
cunstâncias. 3.1. Estimativas e Premissas Contábeis Críticas: Com base em premis-
sas, a Sociedade faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas con-
tábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. Tais
estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das
revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão. As premissas
e estimativas significativas para demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir:
Reconhecimento de Receita: A receita compreende o valor da contraprestação recebida
ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das atividades da
Sociedade. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos. Imposto de
Renda, Contribuição Social e outros Impostos: A Sociedade reconhece ativos e passi-
vos com base na diferença entre o valor contábil apresentado nas demonstrações finan-
ceiras e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. Provisões
para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A Sociedade é parte de diversos proces-
sos judiciais e administrativos, como descrito na nota explicativa “21”. Provisões são consti-
tuídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam per-
das prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurí-
dico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Administração acredita que essas
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas
demonstrações financeiras. Nota 4. Gestão de Risco Financeiro: 4.1. Considerações
Gerais e Políticas: A Sociedade contrata operações envolvendo instrumentos financei-
ros, todos registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a
riscos de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimen-
tos e estratégia de crescimento. São contratadas aplicações financeiras. A administração
dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas,
definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, os quais estabele-
cem limites e alocação de recursos em instituições financeiras. Os procedimentos de
tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avalia-
ção da Sociedade, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administra-
ção. A Política de Aplicações Financeiras estabelecida pela Administração da Sociedade
elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, além de
definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem
aplicados em cada uma delas. 4.2. Fatores de Riscos Financeiros: As atividades da So-
ciedade a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa
de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Sociedade se concen-
tra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos ad-
versos no desempenho financeiro da Sociedade. A gestão de risco é realizada pela admi-
nistração da Sociedade. A administração identifica, avalia e protege a mesma contra even-
tuais riscos financeiros. A Administração estabelece princípios para a gestão de risco glo-
bal, bem como para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimen-
to de excedentes de caixa. Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos
riscos de instrumentos financeiros da Sociedade, seus objetivos, políticas e processos para a
gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anterio-
res, a menos que especificado o contrário nesta nota. Risco de Mercado: Risco Cambial:
A Sociedade não apresenta ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, tão logo
não está exposta ao risco cambial. Risco de Crédito: O risco de crédito é administrado
corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo
contas a receber em aberto. Os limites de riscos individuais são determinados com base em
classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela diretoria exe-
cutiva. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado ne-
nhum limite de crédito durante o exercício e a administração não espera nenhuma perda
decorrente de inadimplência dessas contrapartes. Risco de Liquidez: A previsão de fluxo de
caixa é realizada nas unidades operacionais da Sociedade e agregada pelo departamento
de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
da Sociedade para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito
compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Sociedade não quebre os
limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de
crédito. O excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, além do saldo exigido
para administração do capital circulante, é transferido. A administração investe o excesso de
caixa em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto
prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer mar-
gem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
Nota 5. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/17 31/12/16
Caixa e Bancos 2.222 2.132
Aplicação de Liquidação Imediata      1.443      2.143

3.665 4.275
Em 31/12/2017, os Certificados de Depósitos Bancários - CDBs são remunerados
por taxas que variam entre 95,50% e 106% (100% a 108% em 31/12/2016) do CDI.
Os CDBs são classificados pela Administração da Empresa/Companhia na rubrica “Caixa e
equivalentes de caixa”, por serem considerados ativos financeiros com possibilidade de res-
gate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
Nota 6. Contas a Receber de Clientes 31/12/17 31/12/16
Duplicatas a Receber 27.769 31.552
Cheques Devolvidos 14 58
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa        (222)        (699)

27.561 30.911
A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes e créditos por
idade de vencimento, posição 31/12/17:
Período Vencidos             % A Vencer             %
De 001 a 030 dias 4.080 78,35% 18.807 83,31%
De 031 a 060 dias 209 4,01% 3.586 15,88%
De 061 a 090 dias 41 0,78% 182 0,81%
De 091 a 120 dias 23 0,44% - 0,00%
De 121 a 180 dias 77 1,48% - 0,00%
De 181 a 360 dias 81 1,55% - 0,00%
Acima de 360 dias          697    13,39%              -      0,00%
Totais 5.208 100,00% 22.575 100,00%
Total Geral (Vencido e a Vencer) 27.783
A provisão de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração da Companhia/Empresa, para fazer
face às eventuais perdas na realização dos créditos a receber. Nota 7. Adiantamentos
aos Funcionários e Fornecedores

31/12/17 31/12/16
Adiantamentos a Funcionários 344 354
Adiantamentos a Representantes 287 268
Adiantamentos a Fornecedores     7.542     4.491

8.173 5.113

Nota 8. Tributos a Recuperar 31/12/17 31/12/16
IRPJ a Recuperar 216 2
CSLL a Recuperar 83 -
PIS a Recuperar 74 267
Cofins a Recuperar 316 1.017
Crédito Pis Extemporâneo 2.924 657
Crédito Cofins Extemporâneo 13.960 3.517
IRRF a Recuperar 31 27
IPI a Recuperar 457 453
ICMS a Recuperar 703 868
ICMS a Recuperar - CIAP 827 902
PAES a Recuperar 1.030 985
Pagamento Indevido ou a Maior           90         164

20.711 8.859
Nota 9. Estoques 31/12/17 31/12/16
Sucatas 2 3
Solvente 110 102
Almoxarifado 1.715 1.429
Matéria Prima 31.358 18.063
Material de Embalagem 2.242 1.839
Produtos Acabados 2.551 41.331
Produtos Intermediário 2.870 797
Estoque em Poder de Terceiros 356 8.006
(-) Estoque de Terceiros          (55)          (76)

41.149 71.494
Nota 10. Cauções e Depósitos 31/12/17 31/12/16
Depósitos Judiciais         106         142

106 142
Nota 11. Partes Relacionadas: No curso habitual das atividades e em condições de
mercado, são mantidos pela Sociedade operações com partes relacionadas, tais como
contas a receber de negociações comerciais e contratos de mútuo entre as partes. O
demonstrativo abaixo apresenta, discriminado por modalidade tais operações com estas
partes relacionadas:
Ativo/Não Circulante 31/12/17 31/12/16
Armando Santos de Almeida      1.379      1.379
Total do Ativo Não Circulante 1.379 1.379
Passivo/Não Circulante
Pró-Labore a Pagar (25) (34)
Armando Santos de Almeida    (3.385)    (3.385)
Total do Passivo Não Circulante (3.410) (3.419)
Passivo/Ativo líquido Partes Relacionadas 2.031 2.040
Nota 12. Investimentos 31/12/17 31/12/16
Banco Sicredi S.A. e Outras Companhias 23 20
Propriedades para Investimentos    23.855    16.348

23.878 16.368
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida nos investimentos da Companhia no
período de 01/01/2017 a 31/12/2017:

Custo
Investimentos 01/01/17 Atribuído Baixas 31/12/17
Participações em Coligadas 20 3 - 23
Propriedades para Investimentos    16.348       7.507           -    23.855 (*)

16.368 7.510 - 23.878
(*) A partir de 01/01/2014, a Companhia reclassificou os imóveis das contas Ativo não
Circulante Mantidos para Venda e Imobilizado para Propriedades para Investimentos
em função da efetiva intenção da administração, passando a adotar o método do va-
lor justo para sua avaliação anual. Para a adoção do método do valor justo disposto
no CPC 28 - Propriedades para Investimentos, a Companhia contratou uma empresa
especializada, que emitiu laudos em 31/12/2014. No período de 2017 a Companhia
contratou novamente uma empresa especializada, que emitiu um laudo em 31/12/2017
atualizando o valor justo das propriedades para investimentos. A composição dos saldos
está assim demonstrada:
Valores Contábeis do Investimento  Outros  Terrenos     Total
Saldo em 01 de Janeiro de 2017 20 16.348 16.368
Adições 3 - 3
Ajuste ao Valor Justo            -       7.507    7.507
Saldo Final em 31 de dezembro de 2017 23 23.855 23.878
Nota 13. Imobilizado: A composição dos saldos estão assim demonstrados:

31/12/17 31/12/16
Depre- Depre-

Custo ciação Valor Custo ciação Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Imobilizado     sição       lada       dual     sição       lada       dual
Maquinários/Equipamentos 78.945 (24.497) 54.448 78.381 (21.509) 56.872
Prédios 22.991 (2.031) 20.960 23.537 (1.665) 21.872
Terrenos 11.860 - 11.860 11.810 - 11.810
Máquinas e Instalações 8.916 (2.432) 6.484 9.262 (2.064) 7.198
Moradia para Empregados 2.403 (804) 1.599 2.403 (779) 1.624
Veículos 2.125 (644) 1.481 2.216 (570) 1.646
Ferramentas e Equipamentos 1.995 (808) 1.187 1.965 (679) 1.286
Computadores e Periféricos 933 (668) 265 933 (555) 378
Móveis e Utensílios 528 (168) 360 505 (139) 366
Equipamentos para Laboratórios 67 (22) 45 54 (13) 41
Equipamentos de Comunicação 53 (25) 28 52 (17) 35
Imobilizado em Andamento 187 - 187 15 - 15
Sucata Imobilizado           92             -          92          92             -          92

131.095 (32.099) 98.996 131.225 (27.990) 103.235
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da Companhia no
período de 01/01/2017 a 31/12/2017:

Aqui- Depre- Transfe-
Imobilizado 01/01/17 sições Baixas ciação rências 31/12/17
Maquinários/Equipamentos 56.872 381 (100) (2.987) 282 54.448
Prédios 21.872 206 (765) (365) 12 20.960
Terrenos 11.810 50 (47) - 47 11.860
Máquinas e Instalações 7.198 - (10) (369) (335) 6.484
Moradia para Empregados 1.624 - - (25) - 1.599
Veículos 1.646 485 (637) (74) 61 1.481
Ferramentas e Equipamentos 1.286 42 (3) (128) (10) 1.187
Computadores e Periféricos 378 8 (1) (113) (7) 265
Móveis e Utensílios 366 65 (33) (29) (9) 360
Equipamentos para Laboratórios 41 1 - (8) 11 45
Equipamentos de Comunicação 35 2 (1) (9) - 28
Imobilizado em Andamento 15 225 - - (52) 187
Sucata Imobilizado           92           -            -           -            -           92

103.235 1.465 (1.597) (4.107) - 98.996
Nota 14. Intangível 31/12/17 31/12/16

Amor- Amor-
Custo tização Valor Custo tização Valor
Aqui- Acumu- Resi- Aqui- Acumu- Resi-

Intangível    sição      lada      dual    sição      lada      dual
Marcas e Patentes 70 - 70 70 - 70
Direitos de Uso de Software       962      (335)       626       873      (222)       651

1.032 (335) 696 943 (222) 721
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no intangível da Companhia no
período de 01/01/2017 a 31/12/2017:

Aqui- Amor- Transfe-
Intangível 01/01/17 sições Baixas tização rências 31/12/17
Marcas e Patentes 70 - - - - 70
Direitos de Uso de Software         651        53           -       (78)             -         626

721 53 - (78) - 696
Nota 15. Fornecedores: A sociedade possui títulos de fornecedores registrados no passi-
vo circulante, (com prazo de vencimento em até 12 meses), conforme composição apre-
sentada: 31/12/17 31/12/16
Fornecedores de Milho 10.284 12.666
Fornecedores de Frete 5.500 3.119
Fornecedores em Geral      9.360      8.691

25.144 24.476
Nota 16. Instituições Financeiras

                        31/12/17                         31/12/16
Não Não

Circulante Circulante Circulante Circulante
Empréstimos e financiamentos 33.374 33.244 43.633 31.832
Conta garantia 2.323 - 4.157 -
(-) Juros a Apropriar (5.252) (5.994) (5.547) (4.202)
(-) IOF a Apropriar                 -                 -             (17)               (4)
Saldo Total 30.445 27.250 42.226 27.626
Nota 17. Obrigações Sociais e Trabalhistas 31/12/17 31/12/16
Salários e Ordenados a Pagar 868 875
Contribuições Sociais a Pagar      1.670      1.436

2.538 2.311
Nota 18. Obrigações Fiscais e Tributárias 31/12/17 31/12/16
Passivo/Circulante
Refis da Copa 826 826
IRPJ a pagar - 520
Parcelamento Previdenciário Ordinário 350 503
CSLL a pagar - 194
Parcelamento Previdenciário Simplificado +PERT 402 138
IRRF a Recolher 7 11
ISS a Recolher 1 1
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher 3 10
Funrural a Recolher              -           09

1.589 2.212
Passivo/Não Circulante
Refis da Copa 482 1.308
Parcelamento Previdenciário Ordinário 1.284 1.928
Parcelamento Previdenciário Simplificado 670 541
Parcelamento Previdenciário - PERT 3.837 -
Tributos Diferidos Deemed Cost - CPC 27    14.052    12.839

   20.325    16.616
21.914 18.828

Adesão ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária: No dia 06/07/17,
a Companhia aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária, que foi
aprovado pela Medida Provisória nº 783, de 31/05/17, posteriormente convertido na Lei nº
13.496, de 24/10/2017, e regulamentado pela Instrução normativa RFB nº 1711/2017,
tendo optado pela modalidade “2” do regime, que permite que o pagamento seja realiza-
do da seguinte forma: - Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações men-
sais e sucessivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados
sobre o valor da dívida consolidada: a) da 1ª à 12ª prestação: 0,4%; b) da 13ª à 24ª pres-
tação: 0,5%; c) da 25ª à 36ª prestação: 0,6%; e d) da 37ª prestação em diante:
percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações mensais e su-
cessivas; Os efeitos contábeis relativos à redução de juros e multas foram reconhecidos
dentro do exercício de 2017. Já os créditos de prejuízos fiscais e base negativa da contri-
buição social utilizados para quitação do saldo restante devedor dos débitos tributários so-
mente serão reconhecidos após à homologação por parte da Receita Federal do Brasil -
RFB, que até a presente data não ocorreu.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Milhares de Reais
Reservas de Lucros Ajustes de Lucros ou

Capital Reserva Reservas de Lucros a Disposição Avaliação Prejuízos
Eventos Realizado      Legal               dos Acionistas Quotistas Patrimonial Acumulados      Totais
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2016 81.700 644 13.701 15.703 0 111.748
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 0 0 0 0 1.640 1.640
Realização do Custo Atribuído Imobilizado 0 0 0 (905) 905 0
Destinações Propostas no Exercício:
- Reserva Legal 0 82 0 0 (82) 0
- Constituição de Reservas 0 0 2.463 0 (2.463) 0
Saldos finais em 31 de dezembro de 2016 81.700 726 16.164 14.798 0 113.388
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício 0 0 0 0 (428) (428)
Realização do Custo Atribuído Imobilizado e Intangível 0 0 0 (895) 895 0
Destinações Propostas no Exercício:
- Constituição de Reservas 0 0 467 0 (467) 0
Saldos finais em 31 de dezembro de 2017 81.700 726 16.631 13.903 0 112.960

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/17 31/12/16
Circulante    65.391    84.884

Fornecedores 25.144 24.476
Instituições Financeiras 30.445 42.226
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.538 2.311
Obrigações Fiscais e Tributárias 11 745
Parcelamentos de Tributos 1.578 1.467
Provisão para Férias e Encargos 2.068 2.006
Adiantamentos de Clientes 396 121
Partes Relacionadas 2.031 2.040
Outras Obrigações 1.180 9.492

Não Circulante    47.715    44.480
Instituições Financeiras 27.250 27.626
Parcelamentos de Tributos 6.273 3.777
IR e CS Passivo Diferido 14.052 12.839
Provisões para Contingências 140 238

Patrimônio Líquido  112.960  113.388
Capital Realizado 81.700 81.700
Reservas de Lucros 17.357 16.890
Ajustes de Avaliação Patrimonial 13.903 14.798

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 226.066 242.752

Demonstração do Resultado - Em Milhares de Reais
01/01/17 a 01/01/16 a
   31/12/17    31/12/16

Receita Operacional Líquida     257.632     294.600
Custo das Mercadorias Vendidas    (170.724)    (201.062)

Lucro Bruto        86.908        93.538
(Despesas)/Receitas Operacionais      (64.530)      (71.953)

Despesas Gerais e Administrativas (7.622) (7.612)
Despesas com Pessoal (7.548) (7.225)
Despesas Comerciais (56.516) (58.761)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 7.156 1.645

Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras       22.378       21.585
Receitas Financeiras 622 455
Despesas Financeiras (22.210) (18.661)

Resultado Antes do IR e da CS            790         3.379
IR e CS Correntes 0 (1.695)
IR e CS Diferidos (1.218) (44)

Resultado Líquido do Exercício (428) 1.640
Lucro Líquido por Ação -0,00524 0,02007

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) Em Milhares de Reais
01/01/17 a 01/01/16 a

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais    31/12/17    31/12/16
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e da CS 790 3.379
Ajustado por:

Alienação do Imobilizado e Intangível 1.597 604
Depreciação/Amortização 4.184 4.299
Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento (7.508) (1.500)
Provisões para Férias e Encargos 62 192
Provisões para Contingências             (98)            154

Resultado Ajustado (973) 7.128
IR e CS Pagos 0 (1.695)
(Aumento)/Redução dos Ativos:

Contas a Receber de Clientes 3.350 (10.993)
Tributos a Recuperar (11.852) 2.505
Estoques 30.345 (15.869)
Outros Direitos Realizáveis 503 (244)

Aumento/(Redução) dos Passivos:
Fornecedores 668 568
Obrigações Sociais e Trabalhistas 227 867
Obrigações Fiscais e Tributárias (734) 702
Parcelamentos de Tributos 2.606 2.156
Outras Obrigações        (8.313)         9.457

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 15.827 (5.418)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aplicações no Investimento (3) (17)
Aplicações no Intangível (53) (83)
Aplicações no Imobilizado (1.465) (1.429)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores (3.060) 825
Cauções e Depósitos              36             (33)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (4.545) (737)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Instituições Financeiras (12.158) 5.874
Adiantamentos de Clientes 275 23
Partes Relacionadas               (9)           (456)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (11.892) 5.441
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (610) (714)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.275 4.989
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.665 4.275

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 - (Valores em Milhares de Reais)

Aos Diretores e Acionistas da Adram S.A. - Indústria e Comércio. São Paulo - SP. Opi-
nião com Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras: Examinamos as demons-
trações financeiras da Adram S.A. - Indústria e Comércio, “Companhia”, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quan-
to aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no parágrafo Base para Opinião com
Ressalva sobre as Demonstrações Financeiras, as demonstrações financeiras referidas aci-
ma apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Adram S.A. - Indústria e Comércio em 31 de dezembro de 2017, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e
médias empresas (NBC TG 1000). Base para Opinião com Ressalva sobre as De-
monstrações Financeiras: Controle de Custos: Não acompanhamos o inventário físico
dos estoques levantado na data base de 31/12/17 e apesar da companhia ter adotado
o critério de custeio o custo por absorção, os cálculos são realizados manualmente através
de planilhas de excel. Da mesma forma, não foi possível nos satisfazer por meio alternati-
vos quanto à quantidades em estoques e respectiva valorização dos mesmos por meio al-
ternativos do saldo de estoques e do custo com produtos vendidos, que totalizam R$
41.149, no balanço patrimonial e R$ 170.724 na demonstração do resultado do exercí-
cio. Considerando as limitações apresentadas, não nos foi possível determinar se seriam
necessários ajustes no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e nos fluxos de
caixa das atividades operacionais em virtude desses aspectos. Redução ao Valor Recu-
perável dos Ativos: No ano-calendário de 2017, a Companhia não realizou o teste de
recuperabilidade sobre seus saldos de ativos de: I) Estoques que representam R$ 41.149
mil, II) Adiantamentos concedidos que representam R$ 8.173 mil e III) Tributos a Recupe-

rar que representam R$ 20.711 mil; não sendo possível quantificar os eventuais efeitos
na Demonstração do Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de
2017. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressal-
va sobre as demonstrações financeiras. Ênfase: Tributos: Nas suas transações correntes,
a Companhia é contribuinte de impostos diretos e indiretos e, como tal, está sujeita à con-
firmação da regularidade de seus procedimentos e informações prestadas, inclusive prejuí-
zos fiscais acumulados, por parte das autoridades fiscalizadoras competentes, observados
os prazos prescricionais, inclusive quanto as suas transações, a qualquer título, realizadas
entre as empresas ligadas e demais partes relacionadas. PERT: Chamamos à atenção
para a nota explicativa “18”, relativa ao PERT – Programa Especial de Regularização Tribu-
tária, aprovado pela Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, posteriormente,
convertida na Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, o qual a Companhia aderiu em
06 de julho de 2017. Os efeitos contábeis relativos à redução de juros e multas foram con-
tabilizados dentro do exercício de 2017. Já os créditos de prejuízos fiscais e base negativa
da contribuição social utilizados para quitação do saldo restante devedor dos débitos tribu-
tários somente serão reconhecidos após à homologação por parte da Receita Federal do
Brasil - RFB, que até a presente data não ocorreu. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a este assunto. Responsabilidade da Administração pelas Demonstra-
ções Financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do
Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
   Diretoria:                                                                                              • Armando Santos de Almeida - Diretor Presidente - CPF 012.886.018-91         •          Josias Domingues - Contador CRC-PR nº 074.069/0-3

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidênci-
as de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras po-
dem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. - Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 16 de março de 2018.
Müller & Prei Auditores Independentes S/S

CRC-PR Nº 6.472/O-1 S/SP
Valdair Martimiano - Contador CRC-PR 042.482/O-7 S/SP

Nota 19. Provisão para Férias, 13º e Encargos 31/12/17 31/12/16
Provisão de Férias 1.503 1.456
Provisão de FGTS sobre Férias 120 117
Provisão de INSS sobre Férias         445         433

2.068 2.006
Nota 20. Outras Obrigações: O saldo de outras obrigações está assim apresentado em
31/12/2017: 31/12/17 31/12/16
Cheques a Compensar 1.089 8.318
Recebimentos Diversos           91      1.174

1.180 9.492
Nota 21. Provisões para Contingências: Conforme o relatório apresentado pe-
los assessores jurídicos da Companhia, para o mês de dezembro de 2017, existe
contingências passivas decorrentes de processos judiciais em andamento, relativos
a reclamatórias cíveis, trabalhistas e fiscais, que foram classificadas como perdas
prováveis, compostas da seguinte forma:
Tipo da Ação 31/12/17
Ações Trabalhistas 107
Ações Cíveis 33
Ações Fiscais              -
Total 140
Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídicos da Companhia, para o
mês de dezembro de 2017, existe contingências passivas decorrentes de processos ju-
diciais em andamento, relativos a reclamatórias cíveis e trabalhistas, cujas práticas con-
tábeis requerem a seguinte divulgação:
Probabilidade                Tratamento Contábil 31/12/17
Possível Divulgar em Notas Explicativas 50.088
Nota 22. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social em 31/12/2017 é composto
de 81.700.000 quotas no valor nominal de R$ 1 real cada, totalmente subscritas e inte-
gralizadas por sócios nacionais:

31/12/17 31/12/16
Capital Social Subscrito    81.700    81.700

81.700 81.700
Quantidade Participação

de Ações/Quotas                (%)
Armando Santos de Almeida           81.373.200           99,60%
Agropecuária Rosa de Ouro Ltda.                326.800             0,40%

81.700.000 100%
Destinações Propostas no Exercício: Ajustes de Avaliação Patrimonial: Os ajustes de
avaliação patrimonial estão sendo realizadas em contrapartida da conta de lucros ou pre-
juízos acumulados na proporção da depreciação dos bens avaliados.
Nota 23. Receita Operacional Líquida 31/12/17 31/12/16
Receita Operacional Bruta 287.613 331.160
Receita de Vendas 287.613 331.160
(-) Deduções (29.981) (36.560)
Devoluções e Abatimentos (2.686) (5.732)
Impostos e Contribuições   (27.295)   (30.828)

257.632 294.600
Nota 24. Despesas Gerais e Administrativas 01/01/17 a 01/01/16 a

   31/12/17    31/12/16
Despesas com Cesta Básica 1.002 1.120
Despesas com Propaganda 1.049 947
Doações 651 637
Despesas com Serviço de Terceiros 250 582
Despesas com Veículos 534 580
Despesas com Honorários Advogado 396 460
Despesas com Impostos e Taxas 345 439
Despesas com Equipamentos de Informática 465 401
Despesas com Telefone 371 369
Despesas com Viagens 422 355
Despesas com Material Consumo 204 283
Despesas com Seguros 220 270
Despesas Médicas e Farmacêuticas 236 262
Despesas com Energia Elétrica 205 203
Despesas Judiciais (90) 158
Despesas com Aluguéis 168 155
Despesas com Condomínio 89 59
Despesas Diversas         1.105            332

7.622 7.612
Nota 25. Despesas com Pessoal 01/01/17 a 01/01/16 a

   31/12/17    31/12/16
Ordenados e Salários 3.786 3.641
INSS 1.451 1.379
Férias 513 497
FGTS 385 386
13º Salário 363 360
Pró-labore 371 350
Seguros de Saúde 227 260
Prêmios e Gratificações 222 136
Vale Alimentação 97 77
Alimentação 56 55
Reclamações Trabalhistas 50 34
Esportes e Recreação 11 19
Aviso Prévio - 17
SENAI 9 8
Vale Transporte 2 5
Despesas com Instrução                5                1

7.548 7.225
Nota 26. Despesas Comerciais 01/01/17 a 01/01/16 a

   31/12/17    31/12/16
Fretes e Carretos + Encargos 42.674 45.151
Comissões sobre Vendas 5.671 5.988
ICMS sobre Transferências 3.192 4.825
Bonificação 3.350 1.354
Prejuízos e Perdas 995 627
Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos (478) 360
Despesas com Armazenagem 316 206
Despesas com Embarque 606 118
Seguros de Cargas 73 94
Análise de Laboratório - 18
Vale Pedágio 1 10
Despesas com Descarga 27 8
Saídas para Amostra 1 2
Administração de Embarques 66 -
Despesas com Expurgo 12 -
Comissões sobre Venda Exportação              10                 -

56.516 58.761
Nota 27. Receitas e Despesas Financeiras 01/01/17 a 01/01/16 a

   31/12/17    31/12/16
(+) Receitas Financeiras
Juros Ativos 367 388
Receitas de Aplicações Financeiras 66 51
Descontos Obtidos 74 13
Variações Monetárias Cambiais - Ativas            115                3

622 455
(-) Despesas Financeiras
Descontos Concedidos (542) (895)
Despesas Bancárias (2.211) (1.171)
Despesas com Descontos e Cobranças (2.391) (1.532)
IOF (505) (760)
Juros Passivos (5.549) (4.679)
Juros sobre Financiamento Imobilizado - (78)
Juros sobre Financiamento sobre Capital Giro (9.332) (8.475)
Juros e Multas sobre Impostos (1.646) (1.019)
Multas (32) (1)
Variações Monetárias Cambiais - Passivas               (2)             (51)

     (22.210)      (18.661)
(21.588) (18.206)

Nota 28. Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 01/01/17 a 01/01/16 a
   31/12/17    31/12/16

Ajuste a Valor Justo 6.265 1.501
Despesas Recuperadas 1.230 986
Receitas Diversas 3 125
Receita de Seguros - 269
Vendas do Imobilizado 101 86
Doações Recebidas 54 42
Outros Ganhos 41 7
Doações do Ativo Imobilizado 50 -
(-) Custo de Venda do Imobilizado (240) (106)
Perdas Diversas (82) (189)
Perda por Sinistro - (327)
Acerto de Inventário           (266)           (749)

7.156 1.645
Nota 29. Seguros (Não Auditados): Os valores segurados são determinados e contrata-
dos com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais per-
das decorrentes de sinistros com bens do ativo e de responsabilidade civil. O escopo dos
trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da co-
bertura de seguros, a qual foi determinada pela administração da Companhia que consi-
dera suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Demonstração do Resultado Abrangente - Em Milhares de Reais
01/01/17 a 01/01/16 a
   31/12/17    31/12/16

Resultado Líquido do Exercício (428) 1.640
Resultado Abrangente do Exercício (428) 1.640
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