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MAM IND., COM., IMP. E EXP. DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna Público que
solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia, de Instalação e de
Operação p/ Fabricação de máquinas, equiptos, peças e acessórios para uso industrial,
localizada à Rua André Rosa Coppini, nº 134 - Vl. Armando Bondioli - SBCampo - SP CEP: 09895-310.
LIGHTPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA. Torna Público que solicitou
junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/
Fabricação de Etiquetas e Rótulos Adesivos, na Rua Tietê, nº 49 / 65 - Vila Vivaldi SBCampo - CEP: 09615-000 - SP.

netjen@netjen.com.br

2017
14.776.378
2.939.316
5.922.434
708.299
1.283.197
1.897.443
1.975.875
49.814
37.652.458
2.005.245
6.320.903
10.796.873
114.001
3.154.315
15.261.121
42.073.376
3.032.000
10.155.422
28.885.954
94.502.212

2016
20.889.400
3.215.039
6.557.749
698.245
876.787
1.828.300
7.489.221
224.059
41.357.908
12.239.564
10.866.208
2.403.140
15.848.996
40.941.481
3.032.000
8.075.206
29.834.275
103.188.789

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

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004995-42.2015.
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BASIC
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.124.945/0001-41, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum - Adjudicação Compulsória por parte de Eulalio Toledo de Oliveira, visando a sentença
declaratória de domínio sobre o imóvel situado à Rua Ibiapaba, nº 81, apto. 35, Vila Sonia, São Paulo,
de matrícula nº 158.221 do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, alegando compra e venda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2018.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste
jornal, consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

www.netjen.com.br

Tˎ˕: 3043-4171

S.A. Agro Industrial Eldorado

CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178
EXTRATO DA ATA DA AGO DE 25/04/2018
Aos 25/04/2018, às 9:00 h, na sede social, reuniram-se os acionistas da S.A. AGRO INDUSTRIAL ELDORADO, com a
presença de 99,8064% do capital social. Assumiu a presidência da Assembleia o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos, que
convidou a mim Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, para secretário. AGO: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e
as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17, devidamente publicados nos jornais
DOESP e Empresas e Negócios nas edições do dia 12 de abril do ano em curso, consignando-se a inexistência de parecer
do Conselho Fiscal uma vez que o mencionado órgão estatutário deixou de ser instalado no ano ¿ndo por falta de pedido
de acionistas interessados. Concluída a discussão, os citados documentos foram submetidos a votos, um a um, sendo
aprovados por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,9926% das ações com direito a voto, com
abstenção dos legalmente impedidos; b) Nos termos da ordem do dia, declarou o Presidente ser da competência da
Assembleia ¿xar a remuneração dos membros da diretoria. Foi colocada em discussão a remuneração global e colegiada
da Diretoria, para o período de 01/04/2018 a 31/3/19 em até R$ 1.430.000,00, com reajustes no curso do ano, nos mesmos
níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, ¿cando a cargo desta ¿xar os honorários de cada um dos
Diretores em exercício. A proposta foi aprovada por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,8064% das
ações com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos; c) A retenção do lucro conforme artigo 202, parágrafo 3º
da Lei 6.404/76, após discussão, foi aprovada por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,8064% das
ações com direito a voto com abstenção dos legalmente impedidos. Nada mais, lavrada a ata, que foi lida e aprovada. SP,
25/4/2018. Acionistas: Ciro Monico Alexandre Aliperti, Siderúrgica J. L. Aliperti S.A. JUCESP nº 227.835/18-9 em 17/5/18.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B054-6808-0900-EF14

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Passivo Circulante
33.446.713
41.765.559
5.835.675
5.331.647
Fornecedores
7.799.676
8.264.622
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)
14.060.368
18.212.971
Obrigações Sociais e Trabalhistas
4.226.104
8.818.370
Obrigações Tributárias (Nota 10)
722.603
585.606
Provisão de férias e encargos sociais
802.287
552.343
Adiantamentos de Clientes (Nota 11)
Outras Obrigações
61.055.499
61.423.230
Passivo não Circulante
6.417
Fornecedores
187.824
810.206
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)
2.232
Partes Relacionadas (Nota 12)
14.689.067
18.827.765
46.176.376
41.778.842
Obrigações Tributárias (Nota 10)
Provisão para Perdas em Investimentos(Nota 13)
Impostos Diferidos (Nota 18)
Patrimônio Líquido
Capital Social (Nota 15)
Reserva de Lucros (Nota 15)
Ajuste de Avaliação Patrimonial(Nota2.2.11 e 8)
94.502.212 103.188.789
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2017
2016
Lucro liquido do exercício
954.434
1.194.239
Receita de venda de mercadorias
Ajustes dos itens que não afetam caixa
e serviços prestados
103.401.520
99.987.970
nas atividades operacionais
(13.442.039) (15.316.183)
Impostos incidentes e devolução de vendas
Amortização
958.330
803.637
Receita líquida de vendas
89.959.481
84.671.787
4.763.049
4.627.155
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços prestados (59.057.975) (58.600.059) Depreciação
Provisão para perda em investimento
751.175
858.632
30.901.506
26.071.728
Lucro Bruto
Venda de imobilizado
83.172
108.146
Receitas (Despesas) Operacionais:
525.871
Despesas Administrativas (Nota 16)
(21.657.598) (21.410.839) Ajuste de exercício anterior
177.461
Despesas Comerciais
(155.241)
(176.406) Reversão do IRPJ e CSLL sobre custo atribuido
Despesas Tributárias
(847.862)
(174.744) (Aumento) Redução em ativos
464.946
(1.144.804)
Provisão para perdas em investimento (Nota 13)
(751.176)
(385.020) Contas a receber
Estoques
4.152.603
(897.689)
Resultado de equivalência patrimonial
(2.868)
Tributos a recuperar
4.592.266
(473.382)
Outras Despesas Operacionais
(818.022)
857.936
372.438
1.512.064
(24.232.767) (21.289.073) Créditos diversos
Adiantamentos a fornecedores
(136.997)
2.574.717
6.668.739
4.782.655
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Outros débitos - Empresas coligadas
6.417
1.764
Resultado financeiro (Nota 17)
Aumento
(Redução)
em
passivos
Receitas Financeiras
1.082.373
1.653.672
1.729.522
(1.693.263)
(5.114.080) (4.371.214) Fornecedores
Despesas Financeiras
Total do Ativo
530.465
(446.302)
(4.031.707) (2.717.542) Obrigações trabalhistas e tributárias
Impostos diferidos
(587.875)
(408.857)
Lucro do exercício antes dos impostos
2.637.032
2.065.113
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
Outros
passivos
(105.102)
(123.872)
IRPJ e CSLL - corrente (Nota 18)
(2.093.013) (1.279.730)
Reserva de Lucros
Adiantamento
de
clientes
(5.513.346)
5.058.551
410.415
408.856
IRPJ
e
CSLL
diferido
(Nota
18)
Reserva de Reserva de
Ajuste de
Total do Demonstração
Fluxo de caixa gerado pelas
954.434
1.194.239
Capital Reserva Incentivos
Retenção
Lucros
Avaliação
Patrimônio do Resultado Lucro Líquido do Exercício
atividades operacionais
13.192.958
12.076.607
0,31
0,39
Social
Legal
Fiscais de Lucros Acumulados Patrimonial
Líquido
Abrangente Lucro líquido por ação
Fluxo
de caixa das atividades de investimento
Saldo em 31 de Dezembro de 2015
3.032.000
202.615
4.780.563
456.372
30.749.821
39.221.371
2.404.011
6. Impostos a Recuperar
31.12.2017
31.12.2016
Aquisição
de
imobilizado
(707.523)
(1.099.075)
Baixas do Custo Atribuído
1.177
(1.177)
PIS a Recuperar
9.418
484.467
Acréscimo de intangível
(5.355.864) (2.511.600)
Realização do Custo Atribuído
1.385.408
(1.385.408)
ICMS a Recuperar
34.549
47.799
Provisão para perdas de investimentos
Impostos Diferidos sobre
IPI a Recuperar
596.019
2.496.708
(2.232)
1.360.585
Investimentos em outras companhias no exterior
Realização do Custo Atribuído
(471.039)
471.039
COFINS a Recuperar
43.466
2.196.337
Fluxo de caixa aplicado nas
Ajuste de Exercícios Anteriores
525.871
525.871
525.871
CSLL a Recuperar
23.641
668.686
(6.065.619) (2.250.090)
atividades de investimento
Lucro do Exercício
1.194.239
1.194.239
1.194.239
Imposto Renda Retido na Fonte
645.665
1.132.823
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Constituição da Reserva Legal
59.712
(59.712)
Contribuição Social a Compensar
344.049
145.371
Liquidações
de
empréstimos
(6.553.976) (6.526.591)
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais
1.134.527
(1.134.527)
709.204
503.756
Imposto de Renda a Compensar
(69.335) (2.467.809)
Contas a pagar para partes relacionadas
Constituição de reserva de retenção de lucros
1.441.417
(1.441.417)
2.406.022
7.675.947
Fluxo de caixa aplicado nas
Saldo em 31 de Dezembro de 2016
3.032.000
262.327
5.915.090
1.897.789
29.834.275
40.941.481
4.124.121 Impostos Federais a restituir (Per/Dcomp)
1.820.093
1.142.423
(6.623.311)
(8.994.400)
atividades
de
financiamento
(-) Baixas do Custo Atribuído
68.391
(68.391)
4.226.104
8.818.370
504.028
832.117
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(-) Realização do Custo Atribuído
1.368.459
(1.368.459)
Por intermédio da Per/Dcomp - Pedido de restituição, Ressarcimento ou Reem- No início do exercício
5.331.647
4.499.530
Impostos Diferidos sobre
bolso foi registrado o pedido de restituição de impostos federais recolhidos a No fim do exercício
5.835.675
5.331.647
Realização do Custo Atribuído
(488.528)
488.528
maior em anos anteriores, para garantir a não prescrição de cinco anos. A admi- Aumento de caixa e equivalentes de caixa
504.028
832.117
Reversão do IRPJ e CSLL sobre custo atribuído
177.461
177.461
nistração da Companhia está, ainda, aguardando a homologação desse pedido
Lucro do Exercício
954.434
954.434
954.434
O valor correspondente a R$ 10.792.606 corresponde a dividendos provisionados
por parte da Receita Federal do Brasil.
Constituição da Reserva Legal
47.722
(47.722)
sobre lucros de anos anteriores ainda não distribuídos. Em 10/12/14 foi registrada
31.12.2017
31.12.2016
7. Outros Creditos
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais
906.713
(906.713)
- Créditos a Funcionários
598.743
468.902
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, deliberando sobre a aprovação do divi1.125.782
(1.125.782)
Constituição de reserva de retenção de lucros
Prêmios e Seguros a Apropriar
61.551
34.301
dendo e, também, decidindo que a distribuição levará em consideração a capaciSaldo em 31 de Dezembro de 2017
3.032.000
310.049
6.821.803
3.023.571
28.885.953
42.073.376
5.078.555
dade de pagamento e a geração futura de fluxo de caixa, com a finalidade de pre141.992
49.140
Outros
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
802.287
552.343
Total
servar as operações da Companhia.
1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde 14. 2.2.15. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um 8. Imobilizado e Intangível
31.12.2017
31.12.2016
13. Provisão para perdas em investimentos
APB Prodata Colômbia
3.154.315
2.403.140
sua fundação, vem operando no segmento de industrialização por conta pró- ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus bene31.12.2017 31.12.2016
pria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, em vendas e fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo
3.154.315
2.403.140
DepreTotal
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
Controlada - APB Prodata Colômbia
ciação/
ImobiImobiPatrimônio Líquido negativo da Controlada
(3.154.315) (2.403.140)
no desenvolvimento de programas operacionais (software), no licenciamento balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou consVida útil
Amotilizado
lizado
ou na cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assis- tituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso Descrição
anos
Custo
zação
Líquido
Líquido
100%
100%
Percentual de Participação no Capital Social
tência técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun- econômico será requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, Imóveis
(3.154.315) (2.403.140)
20
6.353.591 (1.544.668) 4.808.923 5.109.472
Provisão para Perda no Investimento
(751.176)
(385.020)
Efeito no resultado do exercício
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas priva- dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor- Benfeitorias em
das, operadoras de transporte público de passageiros. 2. Apresentação das ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas Imóveis de Terceiros 10
A Companhia detém 100% de participação no capital social da APB Prodata Co88.392
(30.351)
58.041
66.880
Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de Apresentação: As demonstra- do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes Máquinas e
lômbia. Em atendimento à legislação local, a controlada foi obrigada a participar
de um consórcio para poder comercializar seus equipamentos, software de
ções contábeis da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze Equipamentos
2 a 13
2.873.642 (1.609.432) 1.264.210 1.577.342
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais es- meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.16. Im- Móveis e Utensílios
bilhetagem eletrônica e na prestação de serviço de assistência técnica e nas ins10
881.459
(295.443)
586.016
573.843
tão alinhadas com as práticas internacionais de relatório financeiro (IFRS), e posto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Imposto de Veículos
talações de seus equipamentos. A Prodata participa com 5% nesse consórcio.
8 a 10
545.431
(266.193)
279.238
349.745
Em função de fatores políticos e econômicos a APB Protada Colômbia vem
com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto Equipamentos
nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Co- de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro de Informática
auferindo sucessivos prejuízos e, como consequência, apurando patrimônio liqui1 a 11
3.957.842 (2.692.996) 1.264.846 2.251.819
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros Equipamentos em
do negativo no montante de R$ 3.154.315 em 31 de dezembro de 2017, integralmente provisionado na Companhia. 14. Provisão para Contingências: A Comde Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis, incluindo as notas ex- que excederem R$ 240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição Poder Terceiros
5 21.723.385 (15.295.592) 6.427.793 8.898.664
plicativas, são de responsabilidade da administração da Companhia, cuja au- social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos Imobilizado
36.423.742 (21.734.675) 14.689.067 18.827.765
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhistas, surgidos no
torização para sua conclusão ocorreu em 28 de maio de 2018. 2.2. Principais pelo regime de competência. Portanto as inclusões ao lucro contábil de despe- Intangível
1 a 6 49.614.326 (3.437.950) 46.176.376 41.778.842
curso normal dos seus negócios. As respectivas provisões para contingências
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para
Práticas Contábeis Adotadas pela Companhia: São as seguintes as práti- sas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente
31.12.2016 31.12.2015
cas adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima- não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram
Depreos processos cuja probabilidade de perda for considerada como provável. Com
tivas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário créditos ou débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de
ciação/
ImobiImobibase nas estimativas dos consultores jurídicos, foram registradas provisões para
Valor
os processos trabalhistas com perda provável, conforme segue:
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa- compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo
Vida útil
Amotilizado
lizado
ções. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as melhores in- com a previsão de sua realização. 2.2.17. Lucro por ação do capital social: Descrição
anos
Custo
zação
Líquido
Líquido
606.000
Saldos em 31 de dezembro de 2015
formações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis, Calculado com base no número médio ponderado de ações em circulação duran- Imóveis
20
6.346.815 (1.237.343) 5.109.472 5.410.021
Pagamentos no exercício de 2016
(581.750)
Provisões no exercício de 2016
598.344
bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando te o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Benfeitorias em
31.12.2017
31.12.2016
ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis 3. Caixa e Equivalentes de Caixa
622.594
Imóveis de Terceiros 10
88.392
(21.512)
66.880
75.719
Saldo em 31 de dezembro de 2016
8.538
6.497
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil Caixa
Pagamentos no exercício de 2017
(654.594)
Máquinas e
32.000
Provisões no exercício de 2017
1.592.771
433.199
do ativo imobilizado, provisões para redução ao valor recuperável de ativos, Bancos Contas Movimentos
Equipamentos
2 a 13
2.889.460 (1.312.118) 1.577.342 1.546.503
4.234.366
4.891.951
provisões para contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa e Aplicações Financeiras
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Móveis e Utensílios
10
794.846
(221.003)
573.843
575.475
5.835.675
5.331.647
determinações de provisões para imposto de renda, entre outras. O resultado Total
Sobre os processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos determiVeículos
8 a 10
596.310
(246.565)
349.745
264.035
na como probabilidade de perda possível, portanto, não requerido registro de prodas transações e informações quanto da efetiva realização podem divergir das Caixa e equivalentes de caixa correspondem a saldos em conta corrente e apli- Equipamentos
estimativas, por isso a Administração revisa periodicamente essas estimati- cações financeiras de curto prazo demonstrados ao custo histórico, incluindo de Informática
31.12.2017
31.12.2016
visão, são apresentados a seguir:
1 a 11
4.352.467 (2.100.648) 2.251.819 2.346.545
vas. 2.2.2. Moeda funcional e de apresentação: A moeda funcional é a mo- rentabilidade proporcional até a data do balanço. As aplicações financeiras são Equipamentos em
Trabalhista
133.538
216.598
133.538
216.598
Total
eda do ambiente econômico primário em que a Companhia mantém suas ope- remuneradas à taxa média do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), nego- Poder Terceiros
5 21.128.287 (12.229.623) 8.898.664 12.245.693
rações. Ao definir a moeda funcional a Administração considerou qual a moe- ciadas diretamente com a instituição financeira.
15. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito e total36.196.577 (17.368.812) 18.827.765 22.463.991
Imobilizado
31.12.2017
31.12.2016
da que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e ser- 4. Contas a Receber
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas, com valor
Intangível
1 a 6 44.195.063 (2.416.221) 41.778.842 40.070.879
7.556.464
7.749.904
viços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produ- Clientes Nacionais
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG nominal de R$ 1,00 cada. b) Reserva de Incentivos Fiscais: Em 2014 a Com469.906
747.215
ção é pago ou incorrido. As demonstrações contábeis são apresentadas em Clientes Estrangeiros
27 e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação panhia foi habilitada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação para uso do
(226.694)
(232.497) sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Proprie- benefício fiscal de que trata a Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 1991, obtendo
reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.2.3. (-) Provisão para Devedores Duvidosos
7.799.676
8.264.622
Conversão de saldos em moeda estrangeira: Quando aplicável as opera- Total
dade para Investimento, a Companhia com base em laudo preparados por assim a redução de 80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS. Em função
ções com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utili- A Companhia adota uma política para constituição de provisão devedores duvido- peritos externos contabilizou o custo atribuído dos seus principais ativos desse benefício, a Companhia acumulou Reserva de Incentivos Fiscais no valor
zando taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ativos e passi- sos baseada em clientes que se encontram em recuperação judicial e nos casos operacionais e também determinou nova vida útil estimada desses mes- de R$ 6.821.803 (R$ 5.915.090 em 2016). No exercício de 2017 foi contabilizado
vos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos pelas ta- em que se esgotaram todos os esforços de cobrança administrativa. Para as de- mos bens, para fins do cálculo e registro de depreciação. No caso do Intan- R$ 906.713 (R$ 1.134.527 em 2016) relativas a receitas oriundas dos incentivos
fiscais em virtude da Lei retromencionada. c) Reseva legal: É constituída à raxas de câmbio do final do exercício e reconhecidos na demonstração de resul- mais situações a Companhia entende que não há perdas significativas.
gível a Companhia optou por mensurar o valor justo com base em avalia31.12.2017
31.12.2016
tado. 2.2.4. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica seus ativos 5. Estoques
zão de 5% do lucro liquido do exercício, que corresponde a R$ 47.722 (R$ 59.712
ções realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como
14.057.264
14.653.100
em 2016) nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital
financeiros sob as seguintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponí- Matéria Prima
técnica
o
cálculo
do
valor
presente
de
fluxos
de
caixa
futuros
esperado
3.104
3.559.871
social. d) Reserva de Retenção de lucros: Refere-se a destinação do saldo do
veis para venda e mensurados ao valor justo. A classificação depende da fina- Mercadorias de Revenda
para estes ativos.
14.060.368
18.212.971
lidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Instrumentos finan- Total
lucro liquido do exercício, após a constituição da reserva legal, para a realização
de investimentos e/ou expansão da Companhia.
ceiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber, emMovimentação do Imobilizado e Intangível no exercício findo em 31/12/2017
2017
2016
16. Despesas administrativas
préstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas, toa) Imobilizado:
Transferência de
dos pertinentes às suas atividades econômicas. Esses instrumentos, por cauSalários e ordenados
2.436.362
2.515.249
Descrição
Saldo em
estoque para
Saldo em
Encargos sociais
800.152
833.617
sa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registraCusto Aquisição
31/12/2016
Adições
Baixas
o imobilizado
Transferência
31/12/2017
Benefícios
778.329
931.389
dos no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. A Companhia
Benfeitorias em propriedades arrendadas
88.392
88.392
não possuía nenhuma transação em aberto, em 31 de dezembro de 2017 e
Assessoria jurídica
1.143.935
1.737.671
Máquinas e equipamentos
1.158.224
2.798
1.161.022
Consultoria em informática
6.968.986
5.979.642
2016, envolvendo instrumentos financeiros complexos (derivativos). 2.2.5. ReComputadores e periféricos
2.221.858
105.777
(49.447)
516.038
(877.463)
1.916.764
Depreciação e amortização
3.049.330
2.390.691
conhecimento da Receita: Produtos: As vendas de produtos são reconheciEquipamentos de telefonia
(3.726)
(3.726)
das no momento em que ocorre a entrega dos produtos ao cliente. A entrega
Serviços prestados por pessoa jurídica
1.161.311
1.822.525
Móveis e utensilios
380.141
105.082
(9.744)
475.479
Multas contratuais
30.000
1.590.303
não ocorre até que os produtos tenham sido enviados para o local determinado
Veículos
448.130
(33.866)
414.264
Propaganda e marketing
788.312
686.870
pelo cliente e o mesmo tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato
Equipamentos em poder de terceiros
17.417.381
(3.011)
877.463
18.291.832
de venda e disposições de aceitação tenham sidos acordadas, ou a empresa
Provisão de créditos tributários não recuperáveis
2.723.189
817.505
900.000
900.000
Imóveis
1.777.692
2.105.377
Outros
tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação foram aten22.614.126
213.658
99.794
516.038
23.244.027
21.657.598
21.410.839
Total
didos. Serviços Prestados: A empresa presta serviços de manutenção de equiCusto Atribuído: Máquinas e equipamentos
1.676.628
(13.066)
1.663.562
pamentos. A receita deste serviço somente é reconhecida na medida em que
O valor correspondente a provisão de créditos tributários, no valor de R$
Computadores e periféricos
1.893.679
(71.633)
1.822.046
2.723.189 foram registrados conforme orientação dos advogados tributários, em
são executadas e os custos devidamente incorridos. 2.2.6. Receitas e despeMóveis e utensilios
406.870
(8.188)
398.682
virtude da possibilidade de não recuperar no prazo prescricional de cinco anos.
sas financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente receitas de
Veículos
43.160
(17.654)
25.505
juros sobre aplicações financeiras, variações cambiais positivas e ganhos
2017
2016
17. Resultado financeiro
Equipamentos em poder de terceiros
2.724.378
2.724.378
Receitas financeiras:
com instrumentos financeiros. As despesas financeiras abrangem basicamenImóveis
5.426.488
5.426.488
Rendimentos de aplicações financeiras
241.039
369.840
te despesas com juros sobre empréstimos e demais passivos e variações
12.171.203
(110.542)
12.060.661
cambiais negativas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas no reJuros recebidos
198.035
337.128
Revisão da Vida Útil
Descontos obtidos
271.152
191.606
sultado, através do método dos juros efetivos. 2.2.7. Caixa e Equivalentes de
Máquinas e equipamentos
54.609
(1.895)
52.714
Variação cambial
205.642
627.845
Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários, aplicações
Ferramentas
69
69
financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de
166.504
127.253
Outras receitas financeiras
Computadores e periféricos
236.931
(17.898)
219.033
1.082.373
1.653.672
seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de
Móveis e utensilios
7.834
(536)
7.299
Despesas financeiras: Despesas bancárias
(357.416)
(242.610)
caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio
Veículos
105.021
642
105.662
do resultado”. 2.2.8. Contas a Receber: As contas a receber de clientes corComissão de cartão de crédito
(2.417.547) (1.408.762)
Equipamentos em poder de terceiros
986.527
(279.353)
707.175
Juros sobre empréstimos
(921.525) (1.321.417)
respondem a vendas de mercadorias ou prestação de serviços no decurso
20.328
6.775
27.103
Imóveis
Juros e multas sobre atraso
(245.217)
(14.540)
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalen1.411.249
(292.195)
1.119.054
te a até um ano após a data do balanço, as contas a receber são classificadas
IOF - Imposto sobre operações financeiras
(15.167)
(26.271)
36.196.577
213.658
502.531
516.038
36.423.742
Descontos concedidos
(39.134)
(350.248)
no ativo circulante. Caso contrario, são apresentadas no ativo não circulante.
O Valor de R$ 516.038 refere-se aos equipamentos produzidos pela Companhia que são alugados aos clientes. A partir da data da locação o equipamento é transferi(1.118.074) (1.007.366)
Variação Cambial
Os valores a receber são registrados pelo valor justo e subsequentemente
do para o ativo imobilizado e a depreciação passa a ser contabilizada.
ajustados por provisão para devedores duvidosos, quando necessária. 2.2.9.
(5.114.080) (4.371.214)
Projetos:
31.12.17
2017
2016
18. Tributos sobre o Lucro
Estoques: Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo b) Depreciação acumulada:
31/12/2016 Adições Baixas 31/12/2017
587.612
Outros
Passivo Não Circulante
histórico de aquisição e produção e o valor líquido realizável. O custo de aqui- Descrição
Total
5.463.784
sição e produção é acrescido de gastos relativos a transportes e impostos não Depreciação - Custo de Aquisição
Impostos Diferidos - Custo Atribuído
14.880.643
15.369.171
21.512
8.839
30.351
(*) A Administração entende que o valor desse projeto não tem perspectiva de re- Impostos Diferidos - Vida útil
380.478
479.825
recuperáveis. O valor líquido realizável é o preço estimado de venda no curso (-) Depreciação de benfeitorias
cuperação no curso normal das atividades da Companhia.
15.261.121
15.848.996
Passivo Não Circulante
normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para conclusão e despe- (-) Depreciação de máquinas
635.325
78.713
714.038
31.12.2017
31.12.2016
9. Empréstimos e Financiamentos
sas de vendas diretamente relacionadas. 2.2.10. Impostos a Recuperar: São e equipamentos
Resultado
BNDES Finame
39.305
471.667
Despesas com IRPJ corrente
1.527.022
928.425
originados mediante apropriação sobre a aquisição de insumos destinados a (-) Depreciação de
1.225.737
382.951 47.803 1.560.885
Finame - Banco Alfa
5.829.611
5.829.611
565.991
351.305
Despesas com CSLL corrente
produção, ou decorrentes de impostos de fonte, os quais serão compensados Computadores e periféricos
ou recuperados com os impostos a recolher incidentes sobre transações do (-) Depreciação de Móveis
53.518
256.471
Leasing
Provisão IRPJ/CSSL Corrente
2.093.013
1.279.730
100.814
39.903
1.896
138.822
5.922.434
6.557.749
Passivo circulante
exercício subsequente. 2.2.11. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado e utensilios
IRPJ diferido sobre a realização do custo atribuído
(359.212)
(300.629)
245.270
55.613 33.866
267.017
BNDES Finame
39.305
pelo custo histórico de aquisição e custo atribuído, com base no valor justo, (-) Depreciação de Veículos
CSLL diferido sobre a
Finame - Banco Alfa
6.315.412
12.145.023
deduzido da depreciação acumulada. Os custos incluem gastos diretamente (-) Depreciação de equipamentos
(129.316)
(108.227)
realização do custo atribuído
10.595.029 2.522.548
1.449 13.116.128
5.491
55.236
Leasing
atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos. Os custos subsequentes à em poder de 3ºs
(488.528)
408.856
423.370
36.000
459.370
6.320.903
12.239.564
Passivo não circulante
78.113
aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente quando (-) Depreciação de imóveis
IRPJ E CSLL diferidos sobre reversão da vida útil
Total
13.247.056 3.124.567 85.013 16.286.609
12.243.337
18.797.313
é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agreTotal Provisão IRPJ/CSSL Diferidos
(410.415)
(408.856)
O Finame - Banco Alpha refere-se a financiamento de capital de giro captados 19. Gestão de risco financeiro: Fatores de risco financeiro: As atividades da
garão valor para a Companhia e ainda se forem mensuráveis de maneira Depreciação - Custo Atribuído
pela Companhia para produção de equipamentos, com previsão de vencimento Companhia a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de liquidez, risco
confiável. Todos os outros custos, incluindo custos de reparos e manutenção, (-) Depreciação de máquinas
676.794
224.628
6.028
895.393
final para o ano de 2023. A taxa de juros pactuada é de 4,5% a 6% ao ano e as de crédito e risco de mercado. O programa de gestão de risco da Companhia se
são registrados no resultado do período em que são incorridos. As vidas úteis e equipamentos
parcelas são vencidas e liquidadas mensalmente. As garantias são os próprios concentra na volatilidade dos mercados financeiros de forma a minimizar potenestimadas, valores residuais e método de depreciação são revistos no final de (-) Depreciação de
874.911
284.099 26.900 1.132.111
equipamentos financiados pelo banco.
cada exercício, com o efeito de quaisquer alterações nas estimativas contabili- Computadores e periféricos
ciais efeitos no seu desempenho. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa
31.12.2017
31.12.2016
10. Obrigações Tributárias
zadas em uma base futura. Com base em laudo elaborado por empresa espe- (-) Depreciação de Móveis
é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previIRPJ a recolher
60.641
120.188
39.593
3.160
156.621
cializada, a administração optou por registrar em anos anteriores o custo atri- e utensilios
sões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela
CSLL a recolher
(7.502) tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também man1.295
3.943
6.062
- 823
buído aos bens do ativo imobilizado, principalmente pelo valor justo em conso- (-) Depreciação de Veículos
PIS a recolher
61.943
40.229
nância com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 10 Interpretação sobre (-) Depreciação de equipamentos
tém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito disponíveis, a fim de que
COFINS a recolher
359.560
259.632
1.634.594
544.870
- 2.179.464
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade para em poder de 3ºs
mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável)
813.973
271.324
- 1.085.298
PIS, COFINS e Contribuição social a recolher
67.352
53.289
Investimento (Nota 8). 2.2.12. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos sepa- (-) Depreciação de imóveis
em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da admi4.121.756 1.368.459 42.151 5.448.064
ISS a recolher
224.825
202.814
radamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento ininistração do fluxo de caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações fiICMS a recolher
338.284
222.665
17.368.812 4.493.025 127.164 21.734.674
cial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao Total
nanceiras, que são realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente
IPI a recolher
7.622
4.318
Saldo em
Saldo em
custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recupe- c) Intangível:
negociadas, visto que a Companhia tem como objetivo manter os investimentos
Outras obrigações a recolher
52.610
40.701
31/12/2016 Adições 31/12/2017
rável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvol- Descrição
até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usuParcelamentos
(Programa
de
Intangível
Custo
Aquisição
vimento, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do reais de mercado nas datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito de171.001
recuperação tributária)
3.563.240 3.497.636
7.060.877
sultado no exercício em que for incorrido. Ativos intangíveis com vida definida Softwares de prateleira
corre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários e instituições finanPassivo circulante
3.605.557 1.858.227 5.463.784
1.283.197
876.787
são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à Software Prodata
ceiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a rece7.168.797 5.355.864 12.524.661
Parcelamentos (programa de
perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
ber em aberto. A empresa mantém seu caixa e equivalentes de caixa deposita114.001
recuperação tributária)
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um Intangível Custo Atribuído
dos em instituições financeiras de primeira linha, minimizando dessa forma, o
Passivo não circulante
114.001
37.154.000
- 37.154.000
ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada Software Prodata
risco de crédito. Na política de vendas à empresa está intimamente associada ao
11. Adiantamentos de Clientes
31.12.2017
31.12.2016
exercício social. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortiza- Amortização - Custo Aquisição
nível de risco de crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. A
(2.543.956) (958.330) (3.502.286) Adiantamentos de Clientes Nacionais
1.517.096
1.455.232
dos, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor Amortização software de prateleira
carteira de cliente está concentrada em empresa de sólida atuação no segmento
(2.543.956) (958.330) (3.502.286) Adiantamentos de clientes estrangeiros
458.779
6.033.989
recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. 2.2.13. Total
de transporte público de passageiros, minimizando assim o risco de crédito. Ris41.778.842 4.397.534 46.176.376
Total
1.975.875
7.489.221
Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não Total Líquido - Intangível
co de Mercado: A Companhia atua fortemente no mercado interno, entretanto,
31.12.2017
31.12.2016
circulantes e os ativos intangíveis são revistos anualmente para se identificar Software Prodata refere-se a produtos em desenvolvimento, conforme a seguir 12. Partes relacionadas
manteve algumas transações em moeda estrangeira, não relevante. Para fins de
APB Automação S/A
4.267
63.602
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alte- demonstrado:
evitar perdas, a Administração mantém um rigoroso controle sobre a concessão
Prodata Brasil Industrial S.A.
31.12.17
10.000
rações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil possa não ser recu- Projetos:
de limites de creditos a seus clientes. Em 2017 a provisão para devedores duvi1.715.515
Total de Débitos
4.267
73.602
perável. 2.2.14. Provisão para Contingência: As provisões para ações judi- Wifi
dosos alcançou 3% do total a receber nesse exercício. 20. Seguros: A Compa1.147.628
APB Automação S/A
5.396.304
5.396.304
ciais são reconhecidas quando a Companhia têm uma obrigação presente ou Atoba (*)
nhia mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela
484.629
Louvain Empreendimentos e Participações S/A
2.698.152
2.698.152
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que Novo SAM
Administração para fazer face aos riscos envolvidos, considerando a natureza de
401.328
ASTC Sistemas de Automação Ltda.
809.445
809.445
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor ITS
sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações bem como a orientação
354.923
Antinos S/A
1.854.863
1.854.863
possa ser estimado com segurança. São atualizadas até as datas dos balan- V3690
de seus consultores de seguros.
296.348
AP Trans International
33.842
33.842
ços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas Face Recognition Manager
Leonardo Ceragioli - Administrador
10.792.606
10.792.606
Novo
Mercury
293.859
e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia. Os fundamentos e a naJoão Ronco Junior - Administrador
10.796.873
10.866.208
181.942
tureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas estão descritos na Nota QR Code
Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3)
Contas a Receber (Nota 4)
Estoques (Nota 5)
Impostos a Recuperar (Nota 6)
Adiantamentos a Fornecedores
Outros créditos (Nota 7)
Ativo não Circulante
Partes relacionadas
Outros Créditos
Investimentos
Imobilizado Líquido (Nota 8)
Intangível (Nota 8)

