
Página 5São Paulo, quinta-feira, 05 de julho de 2018

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em reais)

                  Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Receita de venda de mercadorias
  e serviços prestados 3.904.781 4.648.730 107.550.020 104.882.410
Impostos incidentes e devolução de vendas      (547.010)      (679.014) (14.056.827) (16.092.419)
Receita líquida de vendas 3.357.771 3.969.716 93.493.193 88.789.991
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços prestados    (1.746.823)    (2.176.913) (61.038.571) (61.021.834)
Lucro Bruto     1.610.948     1.792.803   32.454.622   27.768.157
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (Nota 16) (1.455.699) (966.257) (23.145.829) (22.416.153)
Despesas Comerciais - - (155.241) (176.406)
Despesas Tributárias (51.623) (42.361) (724.141) (218.222)
Resultado de equivalência
  patrimonial e provisão para perdas 17.091 1.599.032 (1.018.389) -
Outras Receitas (Despesas) Operacionais      (297.240)            4.451   (1.865.956)     1.025.063

   (1.787.471)        594.865 (26.909.556) (21.785.718)
Lucro (prejuízo) operacional
  antes do resultado financeiro      (176.523)     2.387.668     5.545.066     5.982.439
Resultado financeiro (Nota 17)
Receitas Financeiras 41.794 50.344 1.124.515 1.704.948
Despesas Financeiras      (219.601)        (33.816)    (5.336.244)    (4.407.719)

     (177.807)          16.528    (4.211.729)    (2.702.771)
Lucro do exercício antes dos impostos (354.330) 2.404.196 1.333.337 3.279.668
IRPJ e CSLL - corrente (Nota 18) (7.513) (273.657) (2.105.595) (1.557.878)
IRPJ e CSLL - diferido (Nota 18)             (699)             (372)        409.716        408.377
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (362.542) 2.130.167 (362.542) 2.130.167
Lucro liquido (Prejuizo) atribuivel
  aos acionistas controladores                    -                    -      (362.542)     2.130.167
Lucro(Prejuízo)por ação (0,10) 0,57 - -
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Demonstração Financeira

Ativo                   Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Ativo Circulante     1.768.501     1.990.318   35.296.578   44.069.831
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3) 954.637 887.575 6.813.482 6.260.180
Contas a Receber (Nota 4) 137.197 294.430 8.124.611 8.605.729
Estoques (Nota 5) 114.486 175.738 14.183.638 18.610.126
Impostos a Recuperar (Nota 6) 524.632 591.236 4.754.401 9.413.036
Adiantamentos a Fornecedores - 613 722.603 586.219
Outros créditos 37.549 40.726 697.843 594.541
Ativo não Circulante   48.858.874   46.944.360   62.359.189   61.654.412
Partes Relacionadas (Nota 7) 5.400.571 5.459.903 - -
Investimentos (Nota 8) 43.266.324 41.263.994 971.950 -
Outros Créditos 33.543 33.544 363.360 843.750
Imobilizado Líquido (Nota 9) 158.436 186.919 14.847.503 19.030.958
Intangível (Nota 9)                   -                    -   46.176.376   41.779.704
Total do Ativo 50.627.375 48.934.678 97.655.767 105.724.243

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Passivo Circulante        248.468        328.679   15.024.866   21.230.096
Fornecedores 65.467 82.100 3.004.783 2.700.603
Empréstimos e Financiamentos(Nota 10) - - 5.922.434 6.557.749
Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.801 49.819 745.100 726.541
Obrigações Tributárias (Nota 11) 51.489 69.892 1.334.706 950.228
Provisões Férias e Encargos Sociais 67.934 62.877 1.965.377 1.895.110
Adiantamentos de Clientes 2.238 - 1.978.113 224.059
Contingências Trabalhistas (Nota 14) 24.539 42.053 24.539 664.647
Outras Obrigações - 21.938 49.814 7.511.159
Passivo não Circulante     2.147.028            2.535   34.399.022   35.890.683
Fornecedores - - 2.005.245 -
Empréstimos e Financiamentos(Nota 10) - - 6.320.903 12.239.564
Partes Relacionadas (Nota 12) 2.143.794 - 7.540.096 5.396.305
Obrigações Tributárias - - 114.001 -
Provisão para Perdas nos Investimentos (Nota 13) - - 3.154.315 2.403.140
Impostos Diferidos(Nota 18) 3.234 2.535 15.264.462 15.851.674
Patrimônio Líquido
Capital Social (Nota 15) 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Reserva Legal (Nota 15) 174.911 174.911 174.911 174.911
Reserva de Lucros (Nota 15) 15.407.658 14.830.237 15.407.658 14.830.237
Ajuste de Avaliação Patrimonial   28.888.500   29.837.506   28.888.500   29.837.506
Atribuível aos acionistas Controladores   48.231.879   48.603.464   48.231.879   48.603.464
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 50.627.375 48.934.678 97.655.767 105.724.243

reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico será re-
querido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. 2.3.16. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Imposto de
renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribui-
ção social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do
adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 meses, enquanto que a con-
tribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de
competência. Portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou
exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável
corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua reali-
zação. 2.3.17. Lucro (prejuízo) por ação do capital social: Calculado com base no número médio pon-
derado de ações em circulação durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Caixa 1.555 1.702 10.093 8.199
Bancos Contas Movimentos 378.341 723.022 1.994.282 1.197.178
Aplicações Financeiras        574.741        162.850     4.809.107     5.054.803
Total        954.637        887.575     6.813.482     6.260.180
Caixa e equivalentes de caixa correspondem a saldos em conta corrente e aplicações financeiras de curto
prazo demonstrados ao custo histórico, incluindo rentabilidade proporcional até a data do balanço. As aplica-
ções financeiras são remuneradas à taxa média do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), negociadas
diretamente com a instituição financeira.
4. Contas a receber                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Clientes Nacionais 424.514 303.536 8.168.716 8.100.118
Clientes do Exterior - - 469.906 747.214
Provisão para devedores duvidosos      (287.317)          (9.106)       (514.011)       (241.603)
Total        137.197        294.430     8.124.611     8.605.729
A Companhia e suas controladas adotam uma política para constituição de provisão para devedores duvido-
sos baseada em clientes que se encontram em recuperação extra judicial e nos casos em que se esgotaram
todos os esforços de cobrança administrativa. Para as demais situações a Companhia entende que não há
perdas significativas.
5. Estoques                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Produção no Estabelecimento - - 14.057.264 14.842.412
Material de Revenda - Filial - - 3.104 3.559.871
Estoque Industrial 109.062 7.900 109.062 7.900
Estoque Comercial - 162.414 - 184.967
Estoque em poder de terceiros            5.424            5.424          14.208          14.976
Total        114.486        175.738   14.183.638   18.610.126
6. Impostos a Recuperar                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Imposto de Renda 231.755 110.010 231.755 110.010
Contribuição Social sobre Lucro liquido 93.662 14.304 1.146.915 14.304
ICMS a Compensar 30.668 30.668 67.713 78.467
IPI a Compensar 222 222 597.155 2.496.929
IRRF sobre Aplicações Financeiras 61.209 59.420 707.086 1.192.243
IRRF sobre Serviços - 121.164 - 121.164
PIS a Recuperar 962 13.351 10.388 497.818
COFINS a Recuperar 4.439 61.691 47.940 2.258.028
CSLL Retida sobre Serviços 1.480 180.406 25.121 849.094
Outros Impostos a Recuperar        100.235                   -          99.425        652.556

524.632 591.236 2.933.498 8.270.613
Impostos Federais a Restituir                   -                   -     1.820.903     1.142.423
Total        524.632        591.236     4.754.401     9.413.036
Por intermédio da Per/Dcomp – Pedido de restituição, Ressarcimento ou Reembolso a controlada Prodata
Mobility Brasil S.A. registrou o pedido de restituição de impostos federais recolhidos a maior em anos anteri-
ores, para garantir a não prescrição de cinco anos. A administração da Companhia está, ainda, aguardando a
homologação desse pedido por parte da Receita Federal do Brasil.
7. Partes relacionadas - Dividendos a receber                    Controladora
Descrição             2017             2016
Dividendos a Receber 5.396.304 5.396.304
Prodata Mobility Brasil S.A.            4.267          63.599
Total     5.400.571     5.459.903
O valor correspondente a R$ 5.396.304 refere-se a dividendos a receber de anos anteriores ainda não distri-
buídos pela controlada Prodata Mobility Brasil S.A. Em 10 de dezembro de 2014 os acionistas da Prodata
Mobility Brasil S.A. aprovaram a proposta de distribuição de dividendos em Assembleia Geral Extraordinária
e decidiram, nessa mesma assembleia, que o pagamento desse dividendo será realizado quando a Compa-
nhia gerar suficiente fluxo de caixa para cumprir com essa obrigação.
8. Investimentos Controladora                      Consolidado
Descrição                  2017             2016             2017
Prodata Mobility Brasil S.A. 42.073.376 40.941.481 -
Prodata Brasil Industrial S.A 220.998 322.513 -
PST Gosmart             971.950                   -        971.950
Total        43.266.324   41.263.994        971.950

Controlada - Prodata Mobility Brasil S/A             2017             2016
Patrimônio Líquido da Controlada 42.073.376 40.941.481
Percentual de Participação no Capital            100%            100%
Valor do Investimento   42.073.376   40.941.481
Lucro líquido do Exercício        954.434     1.194.239
Resultado de Equivalência Patrimonial     1.131.884     1.194.239
Controlada - Prodata Brasil Industrial S/A             2017             2016
Patrimônio Líquido da Controlada 223.230 322.513
Percentual de Participação no Capital              99%            100%
Valor do Investimento        220.998        322.513
Prejuízo do Exercício        (99.175)      (120.737)
Resultado de Equivalência Patrimonial        (96.424)      (120.737)
Controlada - PST Gosmart (*)             2017             2016
Prejuízo do Exercício    (1.248.307)                   -
Percentual de Participação no Capital     81.5385%                   -
Resultado de Equivalência Patrimonial    (1.017.850)                   -
Valor do Investimento        971.950                   -
(*) Investimento adquirido em 2017, cuja avaliação por equivalência patrimonial foi baseada em demonstrações
financeiras parciais, não examinadas por auditores independentes e, por esse motivo, não consolidadas.
9. Imobilizado e Intangível                                                                             Controladora (R$)

                                               31.12.2017   31.12.2016
Imobi- Imobi-
lizado lizado

Vida útil   Depre- Intamgível Intamgível
Descrição        anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Máquinas Equipamentos 9 34.526 (9.373) 25.153 28.630
Móveis e Utensílios 5 a 15 14.506 (6.825) 7.681 8.518
Equipamentos Informática 3 a 6 223.655 (98.053) 125.602 149.771
Outras Imobilizações -                  -                 -                   -                   -
Total       272.687    (114.251)        158.436        186.919

                                                                             Consolidado (R$)
                                               31.12.2017   31.12.2016

 Depre- Imobi- Imobi-
ciação/ lizado lizado

Vida útil    Amoti- Intamgível Intamgível
Descrição        anos        Custo         zação      Líquido      Líquido
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10 88.392 (30.351) 58.041 66.880
Veículos 8 a 10 545.431 (266.193) 279.238 349.745
Imóveis 20 6.353.591 (1.544.668) 4.808.923 5.109.472
Máquinas Equipamentos 2 a 13 2.908.168 (1.618.805) 1.289.363 1.608.691
Móveis e Utensílios 10 895.965 (302.268) 593.697 589.120
Equipamentos Informática 1 a 11 4.181.497 (2.791.049) 1.390.448 2.408.386
Equipamentos em Poder Terceiros 5  21.723.385 (15.295.592)     6.427.793     8.898.664
Imobilizado   36.696.429 (21.848.926)   14.847.503   19.030.958
Intangível  49.614.326   (3.437.950)   46.176.376   41.779.704
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27 e na Resolução CFC nº 1.263/
09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e Pro-
priedade para Investimento, a Controlada Prodata Mobility Brasil S.A. com base em laudo preparados por
peritos externos contabilizou o custo atribuído dos seus principais ativos operacionais e também determinou
nova vida útil estimada desses mesmos bens, para fins do cálculo e registro de depreciação. No caso do
Intangível a Controlada Prodata Mobility Brasil S.A. optou por mensurar o valor justo com base em avalia-
ções realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como técnica o cálculo do valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos.
Movimentação do imobilizado: a) Controladora
Custo de aquisição        2016 Adições        2017
Máquinas e equipamentos 32.222 - 32.222
Computadores e periféricos 205.127 9.977 215.103
Móveis e utensilios     10.553              -     10.553

  247.902       9.977   257.879
Custo atribuido: Máquinas e equipamentos 2.529 - 2.529
Computadores e periféricos 3.110 - 3.110
Móveis e utensilios       3.519              -      3.519

9.158 - 9.158
Revisão da vida útil
Máquinas e equipamentos (165) (60) (225)
Computadores e periféricos 2.448 2.995 5.443
Móveis e utensílios         277          158         435

      2.559       3.093       5.652
  259.619     13.070   272.689

Depreciação - custo de aquisição
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (5.097) (3.132) (8.228)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (58.415) (36.692) (95.107)
(-) Depreciação de Móveis e utensílios     (4.926)        (693)     (5.618)

  (68.437)   (40.517) (108.954)
Depreciação - custo atribuido
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (860) (286) (1.146)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (2.498) (448) (2.946)
(-) Depreciação de Móveis e utensílios        (905)        (302)     (1.207)

    (4.263)     (1.036)     (5.299)
(72.700)  (41.553) (114.253)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
                                               Reserva de Lucros Demonstração

Capital Reserva Retenção de Lucros Ajuste de do Resultado
     Social      Legal      de Lucros Acumulados   Avaliação          Total      Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 3.760.810 68.398 11.925.107 - 30.754.689 46.509.004 1.662.414
(-) Realização do Custo Atribuído Líquido em Controladas - - - 915.546 (915.546) - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - - 2.110 (2.110) - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuído - - - (473) 473 - -
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.130.167 - 2.130.167 2.130.167
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - (35.707) - (35.707) (35.707)
Constituição da Reserva Legal - 106.513 - (106.513) - - -
Constituitução de Reserva de Retenção de Lucros                -               -         2.905.130       (2.905.130)                   -                 -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.760.810 174.911 14.830.237 - 29.837.506 48.603.464 3.756.874
(-) Realização do Custo Atribuído em controladas - líquido dos impostos - - - 948.322 (948.322) - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - - 1.036 (1.036) - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuído - - - (352) 352 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - (9.043) - (9.043) (9.043)
Prejuízo do Exercício - - - (362.542) - (362.542) (362.542)
Constituitução de Reserva de Retenção de Lucros                -               -           577.421          (577.421)                   -                 -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810 174.911 15.407.658 - 28.888.500 48.231.879 3.385.289

continua ...

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em reais)

                  Controladora                      Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais             2017             2016             2017             2016
Lucro liquido do exercício (362.542) 2.130.167 (362.542) 2.130.167
Ajustes dos itens que não afetam
  caixa nas atividades operacionais
Depreciação e amortização 38.460 22.166 5.760.742 2.412.857
Venda de imobilizado - - 99.405 -
Ajuste de exercícios anteriores (9.043) (35.707) (9.043) (35.707)
(Aumento) Redução em ativos
Contas a receber 157.233 (108.987) 481.118 (1.243.507)
Estoques 61.252 (67.859) 4.426.488 (897.697)
Tributos a recuperar 66.604 (19.465) 4.658.635 (464.955)
Créditos diversos 3.178 1.776 377.088 2.884.914
Adiantamentos a fornecedores 613 10.196 (136.384) 2.584.913
Outros débitos - Empresas coligadas 59.332 8.745 - -
Aumento (Redução) em passivos
Fornecedores (16.633) 20.069 2.309.425 (2.258.236)
Obrigações trabalhistas e tributárias (26.364) (58.267) 587.305 (304.419)
Provisão para contingências (17.514) 32.053 (640.108) 654.647
Impostos diferidos 699 373 (587.212) (408.377)
Outros passivos (21.938) 10.327 (7.461.345) 6.911.133
Adiantamento de clientes            2.238                   -     1.754.054 (2.206.612)
Fluxo de caixa (aplicados) gerados
  pelas atividades operacionais         (64.425)     1.945.587   11.257.626     9.759.121
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (9.976) (194.254) (717.499) 1.054.760
Acréscimo de intangível - - (5.355.864) (1.707.697)
Provisão para perdas de investimentos - - 751.175 858.632
Acrescimo de investimentos (1.985.240) (1) (1.990.340) -
Investimentos em outras companhias no exterior         (17.091)   (1.599.032)     1.018.389                   -
Fluxo de caixa aplicados nas
  atividades de investimento   (2.012.307)   (1.793.287)   (6.294.139)        205.695
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de financiamentos - - (6.553.976) (6.526.591)
Contas a pagar para partes relacionadas     2.143.794         (44.321)     2.143.791   (2.519.309)
Fluxo de caixa (aplicados) gerados
  nas atividades de financiamento     2.143.794         (44.321)   (4.410.185)   (9.045.900)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa          67.062        107.979        553.302        918.916
No início do exercício 887.575 779.596 6.260.180 5.341.264
No fim do exercício        954.637        887.575     6.813.482     6.260.180
Aumento de caixa e equivalentes de caixa          67.062        107.979        553.302        918.916

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada no ano de 1996. Em 28/07/2010,
através de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, transformou-se em Companhia Anônima
operando no segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e
exportação, vendas e locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvol-
vimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipamentos. A subsidiária integral
Prodata Mobility Brasil S/A foi fundada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por con-
ta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos
direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas operacionais (software),
licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência técnica e na
instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fundação, possui alta concentração das vendas
direcionada para Empresas privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em 10
de fevereiro de 2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário
para Companhia Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Bra-
sil S/A. Em 16 de junho de 2014 foi constituída a subsidiária integral Prodata Brasil Industrial S.A, a qual
iniciou a operar no exercício de 2015 com a fabricação de equipamentos de informática e desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador (Software). Em 10 de abril de 2018 foi assinado o Distrato Soci-
al para extinção da Prodata Brasil Industrial S.A. e em 11 de maio de 2018 foi regularizado o cancelamento
do CNPJ na Receita Federal do Brasil. A PST Gosmart uma empresa sediada no exterior que tem como
objeto a comercialização de equipamentos, desenvolvimento de software voltado para a bilhetagem eletrôni-
ca. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de apresentação: As demonstrações
contábeis da Companhia e suas controladas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão alinhadas com as práticas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e
nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis, in-
cluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administração da Companhia, cuja autorização
para sua conclusão ocorreu em 28 de maio de 2018. 2.2. Base de Consolidação: As demonstrações contá-
beis consolidadas são compostas pelas demonstrações contábeis individual da APB Automação S.A., e suas
subsidiárias, Prodata Mobility Brasil S.A. e Prodata Brasil Industrial S.A. As participações são como segue:

     Participação
  2017   2016

Prodata Mobility Brasil S.A. 100% 100%
Prodata Brasil Industrial S.A. 99% 100%
Em 2017 a Prodata Mobility Brasil S.A. adquiriu da Companhia 1% do Capital Social da Prodata Brasil Indus-
trial S.A. Os critérios de consolidação são aqueles previstos na CPC 36 – Demonstrações Consolidados,
entre os quais destacamos: - A Companhia incluiu na consolidação as sociedades as quais controla, direta
ou indiretamente ou possui influência significativa que assegurem aos seus acionistas de modo permanente
e preponderante o poder de eleger a maioria dos administradores. - Receitas, despesas, ganhos e perdas
não realizados de origem com transações entre as empresas do mesmo grupo, são eliminadas por comple-
to. - Eliminação do investimento nas controladas na proporção da participação do patrimônio liquido. 2.2.1.
Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercen-
do seu poder sobre a entidade. As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações
contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que deixa de existir. As
políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Na avaliação
dos investimentos nas controladas é feito na controladora pelo método de equivalência patrimonial. Quando a
participação da Companhia nos prejuízos de uma companhia investida, cujo patrimônio líquido tenha sido
contabilizado e exceda a sua participação acionária, o valor contábil da participação é reduzido a zero e
constituída uma provisão para a perda de investimentos. 2.3. Principais Práticas Contábeis Adotadas
pela Companhia e controladas: São as seguintes as práticas adotadas para elaboração das demonstra-
ções contábeis: 2.3.1. Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimati-
vas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstra-
ções contábeis, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressu-
postos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes
principalmente à seleção da vida útil do ativo imobilizado, provisões para redução ao valor recuperável de
ativos, provisões para contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa, e provisões para impos-
to de renda, entre outras. O resultado das transações e informações quanto da efetiva realização podem di-
vergir das estimativas, por isso a Administração revisa periodicamente essas estimativas. 2.3.2. Moeda
funcional e de apresentação: A moeda funcional é a moeda do ambiente econômico primário em que a
Companhia e suas controladas mantém suas operações. Ao definir a moeda funcional a Administração con-
siderou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a
moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido. As demonstrações
contábeis individual e consolidada são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresenta-
ção da Companhia e suas controladas. 2.3.3. Conversão de saldos em moeda estrangeira: Quando ne-
cessário as operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando taxas
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda es-
trangeira são convertidos pelas taxas de câmbio do final do exercício e reconhecidos na demonstração de
resultado. 2.3.4. Instrumentos financeiros: A Companhia e suas controladas classificam seus ativos finan-
ceiros sob as seguintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponíveis para venda e mensurados ao va-
lor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Instrumen-
tos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financia-
mentos, assim como contas a pagar e outras dívidas, todos pertinentes às suas atividades econômicas. Es-
ses instrumentos, por causa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados
no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. A Companhia e suas controladas não pos-
suíam nenhuma transação em aberto, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, envolvendo instrumentos
financeiros complexos (derivativos). 2.3.5. Reconhecimento da Receita: Produtos: As vendas de
produtos são reconhecidas no momento em que ocorre a entrega dos produtos ao cliente. A entrega
não ocorre até que os produtos tenham sido enviados para o local determinado pelo cliente e o mes-
mo tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda e disposições de aceitação tenham
sidos acordadas, ou a empresa tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação
foram atendidos. Serviços prestados: A Companhia e suas controladas prestam serviços de manuten-
ção de equipamentos. A receita deste serviço somente é reconhecida na medida em que são executa-
das e os custos devidamente incorridos. 2.3.6. Receitas e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem basicamente receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações cambiais po-
sitivas e ganhos com instrumentos financeiros. As despesas financeiras abrangem basicamente des-
pesas com juros sobre empréstimos e demais passivos e variações cambiais negativas. As receitas
e despesas de juros são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. 2.3.7. Caixa
e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa, os saldos positivos em conta movi-
mento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu
valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na
categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.3.8. Contas a Receber: As con-
tas a receber de clientes correspondem a vendas de mercadorias ou prestação de serviços no decur-
so normal das atividades da Companhia e suas controladas. Se o prazo de recebimento é equivalente
até um ano após a data do balanço, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados pelo valor
justo e subsequentemente ajustados por provisão para devedores duvidosos, quando necessária.
2.3.9. Estoques: Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de aqui-
sição e produção e o valor líquido realizável. O custo de aquisição e produção é acrescido de gastos
relativos a transportes e impostos não recuperáveis. O valor líquido realizável é o preço estimado de
venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para conclusão e despesas de
vendas diretamente relacionadas. 2.3.10. Impostos a Recuperar: São originados mediante apropria-
ção sobre a aquisição de insumos destinados a produção, ou decorrentes de impostos de fonte, os
quais serão compensados ou recuperados com os impostos a recolher incidentes sobre transações
do exercício subsequente. 2.3.11. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico
de aquisição e custo atribuído (controladora), com base no valor justo, deduzido da depreciação acu-
mulada. Os custos incluem gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos.
Os custos subsequentes à aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente
quando é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agregarão valor para a
Companhia e ainda se forem mensuráveis de maneira confiável. Todos os outros custos, incluindo
custos de reparos e manutenção, são registrados no resultado do período em que são incorridos. As
vidas úteis estimadas, valores residuais e método de depreciação são revistos no final de cada exer-
cício, com o efeito de quaisquer alterações nas estimativas contabilizadas em uma base futura. A
Controlada Prodata Mobility Brasil S.A., com base em laudo elaborado por empresa especializada,
optou por registrar em anos anteriores o custo atribuído aos bens do ativo imobilizado, principalmente
pelo valor justo em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 10 Interpretação so-
bre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade para Investimento (Nota
9). 2.3.12. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apre-
sentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos
intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados, e o
gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. Ativos intangíveis
com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à perda
por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo.
O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no
mínimo ao final de cada exercício social. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortiza-
dos, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individual-
mente ou no nível da unidade geradora de caixa (Nota 9). 2.3.13. Redução ao valor recuperável de
ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos intangíveis, são revistos anualmente
para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 2.3.14. Provisão para con-
tingência: As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Companhia e suas controla-
das têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado
com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liqui-
dar a obrigação. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prová-
veis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia e suas controla-
das. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos
na Nota 14. 2.3.15. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da
Companhia e suas controladas e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é

b) Consolidado: Transferência de
Descrição estoque para
Custo Aquisição   31/12/2016    Adições      Baixas                     Ativo          Transferência   31/12/2017
Benfeitorias em propriedades arrendadas 88.392 - - - - - 88.392
Máquinas e equipamentos 1.193.854 2.798 (3.408) - - - 1.193.244
Computadores e periféricos 2.436.975 115.754 (59.437) 487.913 28.124 (877.463) 3.009.329
Equipamentos de telefonia - - (3.726) - - - (3.726)
Móveis e utensilios 398.439 105.082 (17.489) - - - 486.033
Veículos 448.130 - (33.866) - - - 414.264
Equipamentos em poder de terceiros 17.417.381 - (3.011) - - 877.463 18.291.832
Imóveis       900.000                 -                 -                             -            -              -        900.000

  22.883.171     223.634    (120.938)                  487.913   28.124              -   23.501.904
Custo Atribuído
Máquinas e equipamentos 1.678.547 - (12.455) - - - 1.666.091
Computadores e periféricos 1.893.458 - (68.302) - - - 1.825.156
Móveis e utensilios 409.032 - (6.831) - - - 402.201
Veículos 43.160 - (17.654) - - - 25.505
Equipamentos em poder de terceiros 2.724.378 - - - - - 2.724.378
Imóveis    5.426.488                 -                 -                             -            -              -     5.426.488

  12.175.062                 -    (105.243)                             -            -              -   12.069.819
Revisão da Vida Útil
Máquinas e equipamentos 54.364 309.167 (311.043) - - - 52.489
Ferramentas - 69 - - - - 69
Computadores e periféricos 239.515 707.097 (722.136) - - - 224.475
Móveis e utensilios 8.483 83.633 (84.383) - - - 7.733
Veículos 105.021 66.058 (65.416) - - - 105.663
Equipamentos em poder de terceiros 986.527 3.068.823 (3.348.176) - - - 707.175
Imóveis         20.328     307.324    (300.549)                             -            -              -          27.104

    1.414.237   4.542.172 (4.831.703)                             -            -              -     1.124.706
Total Custo 36.472.470 4.765.806 (5.057.883) 487.913 28.124 - 36.696.429
Depreciações Custo Aquisição
(-) Depreciação de benfeitorias (21.512) (8.839) - - - - (30.351)
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (640.421) (81.845) - - - - (722.267)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (1.284.152) (419.643) 47.803 - - - (1.655.992)
(-) Depreciação de Móveis e utensilios (105.740) (40.596) 1.896 - - - (144.440)
(-) Depreciação de Veículos (245.270) (55.613) 33.866 - - - (267.017)
(-) Depreciação de equipamentos em poder de 3ºs (10.595.029) (2.522.548) 1.449 - - - (13.116.128)
(-) Depreciação de imóveis      (423.370)      (36.000)                 -                             -            -              -     (459.370)

(13.315.493) (3.165.085)        85.013                             -            -              - (16.395.564)
Depreciações Custo Atribuído
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (677.653) (224.914) 6.028 - - - (896.539)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (877.409) (284.547) 26.900 - - - (1.135.057)
(-) Depreciação de Móveis e utensilios (121.093) (39.895) 3.160 - - - (157.828)
(-) Depreciação de Veículos (1.295) (3.943) 6.062 - - - 823
(-) Depreciação de equipamentos em poder de 3ºs (1.634.594) (544.870) - - - - (2.179.464)
(-) Depreciação de imóveis      (813.973)    (271.324)                 -                             -            -              -   (1.085.298)

  (4.126.018) (1.369.494)        42.151                             -            -              -   (5.453.362)
Total (17.441.512) (4.534.579) 127.164 - - - (21.848.927)
Total Líquido - Imobilizado 19.030.958 231.227 (4.930.719) 487.913 28.124 - 14.847.503
c) Intangível Saldo em Saldo em
Intagível - custo de aquisição   31/12/2016    Adições       Baixas Transferência (+) Transferência (-)   31/12/2017
Software de prateleira 3.563.640 3.497.636 (1.327) - - 7.059.950
Software Prodata    3.605.557   1.858.227                 -                   343.857                (343.857)     5.463.784

   7.169.197   5.355.864        (1.327)                   343.857                 (343.857)   12.523.734
Intagível - custo atribuido: Software de prateleira 29.561 - 465 - - 30.026
Software Prodata  37.154.000                 -                 -                              -                             -   37.154.000

 37.183.561                 -             465                              -                             -   37.184.026
44.352.758 5.355.864 (862) 343.857 (343.857) 49.707.760

Amortização - custo de aquisição
Software de prateleira (2.543.038) (958.330) - - - (3.501.368)
Amortização - custo atribuido
Software de prateleira        (30.016)                 -                 -                              -                             -        (30.016)

  (2.573.054)    (958.330)                 -                              -                             -   (3.531.384)
41.779.704 4.397.534 (862) 343.857 (343.857) 46.176.373
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