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       Controladora         Consolidado
Nota   2016      2015     2016      2015

  (reapre  (reapre
  sentado)  sentado)

Circulante         148        499 132.373  168.160
Caixa e equivalentes de caixa 6 – 11 15.304 26.412
Contas a receber de clientes 7 – – 53.461 53.137
Estoques de produtos
  e mercadorias 8 – – 43.138 62.764
Despesas antecipadas  – – 274 244
Impostos a recuperar 9 148 488 16.132 19.942
Adiantamentos a fornecedores  – – 2.204 1.930
Outros créditos 10 – – 1.860 3.731
Não circulante  180.367 198.709 204.863 224.420
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  26 1 1.257 1.155
Aplicações financeiras 6 – – – 4.983
Partes relacionadas 11 4.926 6.131 2.655 2.420
Ativos fiscais diferidos 12 – – 12.702 12.702
Outras contas a receber 10   12.788     9.402   30.991    27.822
    17.740   15.534   47.605   49.082
Permanente
Investimentos 13 140.930 156.539 – –
Imobilizado 14 241 – 134.219 146.960
Intangível 15 21.456 26.636 23.039 28.378
  162.627 183.175 157.258 175.338

Total do ativo  180.515 199.208 337.236 392.580

             Controladora            Consolidado
Passivo e Nota       2016        2015        2016       2015
 patrimônio líquido   (reapre-  (reapre-
   sentado)  sentado)
Circulante            45              9    72.356    80.767
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 16 42 8 27.634 27.153
Empréstimos 
 e financiamentos 17 – – 32.237 38.707
Obrigações fiscais 18 3 1 6.435 10.114
Obrigações trabalhistas 
 e encargos sociais  – – 6.050 4.793
Não circulante     81.855    85.928  151.683  178.588
Partes relacionadas 11 18.692 13.330 13.216 15.220
Provisão para perda
 investimentos 13 16.368 17.343 – –
Fornecedores e 
outras contas a pagar 16 14 – 20.162 12.729
Empréstimos
 e financiamentos 17 – – 59.211 87.201
Obrigações fiscais 18 – – 8.619 4.489
Adiantamento para 
 aumento de capital 10 46.781 55.255 46.781 55.255
Provisão para contingência 19 – – 3.694 3.694
Patrimônio líquido 22    98.615  113.271  113.197  133.225
Capital social  353.395 353.395 353.395 353.395
Resultados abrangentes  14.444 15.512 14.444 15.512
Prejuízos acumulados  (269.224) (255.636) (269.224) (255.636)
Patrimônio líquido atribuível
 aos controladores  98.615 113.271 98.615 113.271
Participação dos acionistas 
não controladores              –             –    14.582    19.954
Total do passivo e
 patrimônio líquido   180.515  199.208  337.236  392.580

Demonstrações do resultado
             Controladora             Consolidado
 Nota     2016       2015       2016         2015
   (reapre-  (reapre-
   sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 23 – – 232.725 243.495
Custo dos produtos vendidos 24           –             – (180.998)  (194.211)
Resultado bruto  – – 51.727 49.284
Despesas/(receitas) 
 operacionais
Comerciais 25 – – (31.495) (40.992)
Administrativas e gerais 26 (7.091) (6.446) (27.812) (30.156)
Resultado de 
 equivalência patrimonial 13 (13.754) (39.617) – –
Outras receitas/(despesas) 
 operacionais 27           –            9     5.473       7.801
  (20.845) (46.054) (53.834) (63.347)
Resultado operacional antes 
 dos efeitos financeiros  (20.845) (46.054)    (2.107)   (14.063)
Resultado financeiro 28    7.257 (17.170) (12.552)   (49.317)
Resultado do exercício 
antes do IR e da CS  (13.588) (63.224)  (14.659)   (63.380)
IR e CS corrente 12 – – 17 79
IR e CS diferido 12           –           –            –              –
Prejuízo do exercício – (13.588) (63.224)  (14.642)   (63.301)
Atribuível a
Acionistas da Companhia –   (13.588) (63.224)
Participação dos 
 não controladores –      (1.054)          (77)
Prejuízo do exercício     (14.642)   (63.301)

Demonstrações do resultado abrangente
          Controladora           Consolidado
    2016       2015     2016    2015
  (reapre-  (reapre-
  sentado)  sentado)
Prejuízo do exercício (13.588) (63.224) (14.642) (63.301)
Ajuste de avaliação patrimonial 
] em coligadas (2.372) 3.962 (2.372) 3.962
Equivalência sobre ganhos/perdas 
 abrangentes em controladas    1.304             –   1.304              –
Resultado abrangente do exercício (14.656)   (59.262) (15.710)    (59.339)
Total do resultado abrangente do
  período atribuível a
Acionistas da Companhia   (14.656) (59.262)
Participação dos não controladores     (1.054)          (77)
   (15.710)   (59.339)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
    Participação 

Capital Resultado Lucros/(prejuízos)  patrimônio dos Total do
  social abrangente         acumulados Total não controladores   líquido

Saldos em 1o de janeiro de 2014 353.395 11.550 (192.412) 172.533 1.999 174.532
Ajustes de conversão de investida no exterior – 3.962 – 3.962 – 3.962
Prejuízo do exercício – – (63.224) (63.224) (77) (63.301)
Participação de não controladores            –                   –                              –            –                     18.032    18.032
Saldos em 31 de dezembro de 2015 - representado 353.395 15.512 (255.636) 113.271 19.954 133.225
Ajustes de conversão de investida no exterior – (2.372) – (2.372) – (2.372)
Ajuste variação patrimonial de controlada – 1.304 – 1.304 – 1.304
Prejuízo do exercício – – (13.588) (13.588) (1.054) (14.642)
Participação de não controladores            –                  –                              –            –                      (4.318)     (4.318)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 353.395         14.444                  (269.224)   98.615                     14.582  113.197

Demonstrações dos fluxos de caixa
         Controladora        Consolidado
     2016        2015     2016        2015
Fluxo de caixa das atividades  (reapre-  (reapre
 operacionais  sentado)  sentado)
Resultado do exercício (13.588) (63.224) (13.588) (63.224)
Ajuste para reconciliar o resultado do 
 exercício com recursos provenientes 
 de atividades operacionais
Depreciação e amortização 5.329 5.300 17.514 19.343
Resultado de equivalência patrimonial 13.754 39.617 – -
Ajustes de conversão de investida no exterior – – (2.372) 3.962
Ajuste avaliação patrimonial de controlada – – 1.304 –
Ajustes de conversão de adiantamento 
 para aumento de capital (8.662) – (8.474) –
Participação de não controladores – – (1.054) (77)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa – – – 11.112
Provisão para contingência – – – 1.863
Juros sobre empréstimos e financiamentos – 18.146 14.903 49.211
Impostos diferidos           –            –           –             –
 (3.167) (161) 8.233 22.190
Variações nos ativos e 
 passivos operacionais
Contas a receber – – (324) 11.103
Estoques – – 19.626 29.209
Impostos a recuperar 340 (128) 3.810 2.543
Despesas antecipadas – – (30) (7)
Adiantamento a fornecedores – – (274) 2.065
Outros recebíveis (3.386) (2.630) (1.298) (8.505)
Depósitos judiciais (25) (1) (102) (8)
Participação de não controladores – – (4.318) 18.032
Fornecedores e outras contas a pagar 48 (43) 7.914 (13.119)
Obrigações trabalhistas e sociais – – 1.257 (579)
Obrigações fiscais           2             1       451     7.757
   (3.021)     (2.801)  26.712    48.491
Recursos líquidos utilizados
  nas atividades operacionais   (6.188)    (2.962)  34.945   70.681
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos
Investimentos – 336 – -
Imobilizado (270) – 566 (6.274)
Intangível (120) (46) – (565)
Aplicações financeiras de longo prazo        –             –    4.983     (4.983)
Recursos líquidos utilizados 
 das atividades operacionais      (390)         290    5.549  (11.822)
Fluxo de caixas nas atividades
 de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
 de curto e longo prazo:
Pagamentos – (156) (63.145) (81.892)
Captações – – 13.782 32.018
Partes relacionadas    6.567      2.827 (2.239)     3.187
Recursos líquidos provenientes das
 atividades de financiamentos    6.567     2.671  (51.602)  (46.687)
Variação no caixa 
 e equivalentes de caixa        (11)            (1) (11.108)   12.172
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 11 12 26.412 14.240
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do período           –           11  15.304    26.412
        (11)            (1) (11.108)    12.172

1. Contexto operacional - A BSB Participações S.A. (“Companhia” ou “BSB”) possui 
sua sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, 9º andar, na Cidade de 
São Paulo - SP. Seu objeto social é a participação no capital social de outras socieda-
des, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista, 
quotista ou similar. Em 29 de junho de 2012, os acionistas aprovaram por unanimidade 
a alteração do tipo jurídico da Companhia de empresária limitada para sociedade por 
ações, passando de BSB Participações Ltda. para BSB Participações S.A., aprovan-
do também o novo estatuto social. Com a aprovação da alteração do tipo societário, a 
Companhia converteu as quotas representativas do capital social em ações pelo mesmo 
valor, não havendo, portanto, qualquer tipo de alteração no capital social da Companhia. 
A Companhia atua: a) Na fabricação, confecção, comercialização, marketing, importação 
e exportação de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança 
individual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, 
em couros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum 
de couros e de outros materiais; b) No beneficiamento, industrialização, comercializa-
ção, importação e exportação de couros e peles e de seus derivados; c) Na prestação 
de serviços a outras Companhias comerciais e industriais de setor correlatos ao objeto 
social; d) Na fabricação de solas, palmilhas e outros produtos do reaproveitamento de 
couros e peles; e) Na representação comercial de outras sociedades nacionais ou es-
trangeiras, por conta própria ou de terceiros; f) Na participação em outras Sociedades 
como quotista ou acionista; g) Com arrendamento de seus bens móveis ou imóveis. 
Suas principais controladas e seu ramo de atuação são descritas abaixo: BSB Equi-
pamentos de Proteção Individual S.A. - A BSB Equipamentos de Proteção Individual 
S.A. possui sua sede na Cidade de São Paulo – SP e foi constituída no dia 20 de outubro 
de 2008. Em 30 de março de 2011, os acionistas aprovaram por unanimidade a altera-
ção do tipo jurídico dessa investida de sociedade empresária limitada para sociedade 
por ações, passando de BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual Ltda. 
para BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., aprovando também 
o novo estatuto social. Com a aprovação da alteração do tipo societário, essa investida 
converteu as suas quotas representativas do capital social em ações pelo mesmo valor, 
não havendo, portanto, qualquer tipo de alteração no capital social dessa investida. Sua 
atividade consiste na fabricação, comercialização, marketing, importação e exportação 
de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança individual do 
trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, em cou-
ros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum de 
couros e de outros materiais; comercialização, importação e exportação de couros e 
peles e de seus derivados; fabricação de equipamentos e acessórios para segurança 
pessoal e profissional. Londrina Equipamentos de Proteção Individual Ltda. - Con-
trolada indireta com sede na Cidade de Apucarana (PR) e foi constituída em 29 de 
setembro de 2008. Sua atividade consiste na comercialização, marketing, importação, 
exportação de calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança 
individual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do trabalho, 
em couros e seus derivados, e de outros materiais, de calçados em geral de uso comum 
de couros e outros materiais e participação em outras sociedades como quotista ou 
acionista. Marseg S.R.L. - Controlada direta com início das operações em 2008 por 
projeto estruturado entre a Companhia e outro acionista. O início do negócio consistiu 
no fornecimento de matérias-primas e insumos pela Companhia com a consequente 
capitalização desses materiais nessa investida em junho de 2011. Tem sede na Cidade 
de Assunção (Paraguai). O objeto social da Sociedade é a importação, compra, venda, 
distribuição e/ou representação de produtos, bens e serviços relacionados à segurança 
industrial. 2. Entidades do grupo - As demonstrações contábeis consolidadas incluem 
as informações da Companhia e das suas controladas:

Porcentagem de participação
Controladas diretas       2016        2015
BSB Equipamentos de Proteção 
Individual S.A. – BRASIL 100,00% 100,00%

BSB International S.A. – CHILE 100,00% 100,00%
GSP Holding GMBH – ÁUSTRIA 100,00% 100,00%
Marseg S.R.L – PARAGUAI 53,90% 90,00%
Inversiones Raquitue Ltd – CHILE 100,00% 100,00%

Porcentagem de Participação
Controladas indiretas       2016        2015
BSB International S.A.:
Inversiones BSB Chile Ltda. – CHILE 100,00% 100,00%
GSP Holding GMBH:
Londrina EPI Ltda. – BRASIL 99,99% 99,99%
Guardian Capital Ventures Ltda. – ILHAS VIRGENS 100,00% 100,00%
Asvic Participações Ltda.–BRASIL 99,99% 99,99%
As informações referentes as investidas, quanto aos ativos líquidos, passivos, patrimônio 
liquido e resultado estão apresentados na nota explicativa 13. 3. Base de preparação - 
Declaração de conformidade - As presentes demonstrações contábeis foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis 
foi autorizada pelo Conselho de Administração em 03 de março de 2017. a) Base de 
mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histó-
rico. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - A moeda funcional de uma enti-
dade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As demonstrações 
contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. c) 
Uso de estimativa e julgamento - A preparação das demonstrações contábeis de acor-
do com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a apresentação e os valores reportados de ativos, passivos, recei-
tas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre os julgamentos efetuados 
pela Administração referente ao uso de estimativas e julgamentos adotados e que apre-
sentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis da Compa-
nhia estão incluídas na Nota Explicativa nº 29 - Instrumentos financeiros. As informações 
sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 11 - partes relacionadas; • Nota Expli-
cativa nº 14 - vida útil de ativo imobilizado; • Nota Explicativa nº 15 – vida útil de ativo 
intangível; • Nota Explicativa nº 19 – obrigações contingenciais (fiscais, sociais e traba-
lhistas). 4. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis - As 
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Base de 
consolidação - i) Investimentos em coligadas - As coligadas são aquelas entidades 
nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas não 
controle, sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência significativa suposta-
mente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, mantém entre 20 e 50 por 
cento do poder votante de outra entidade. Os investimentos em coligadas são contabili-
zados por meio do método de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente 
pelo custo. Quando a participação do Grupo nos prejuízos de uma companhia investida 
cujo patrimônio líquido tenha sido contabilizado exceda a sua participação acionária 
nessa companhia registrada por equivalência patrimonial, o valor contábil daquela parti-
cipação acionária, incluindo quaisquer investimentos de longo prazo, é reduzido a zero, 
então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos. ii) Transações elimi-
nadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou 
despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das de-
monstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações 
com companhias investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação do Grupo na Companhia investida. 
b) Transação em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são conver-
tidas para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das tran-
sações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros 
e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à 
taxa de câmbio no final do período de apresentação. Itens não monetários que sejam 
medidos em termos de custos históricos em moeda estrangeira são convertidos pela 
taxa de câmbio apurada na data da transação. c) Instrumentos financeiros - i) Ativos 
financeiros não derivativos - A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis 
(incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Compa-
nhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 
financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou 
retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passi-
vo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando e somente quando, a Companhia tenha o direito 
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia classifica os ativos 
financeiros não derivativos como empréstimos e recebíveis. Ativos financeiros regis-
trados pelo valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo 
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação 
e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros 
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais in-
vestimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Compa-
nhia. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resul-
tado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resul-
tado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhe-
cidas no resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis - São ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e os recebíveis abrangem cai-
xa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros recebíveis. Caixa e 
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e in-
vestimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos, a partir da 
data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, 
e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. ii) Passivos financeiros não 
derivativos - A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordina-
dos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo 
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A 
Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros 
passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivati-
vos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar. Limites de 
cheques especiais que tenham que ser pagos à vista e que façam parte integrante da 
gestão de caixa da Companhia são incluídos como um componente dos equivalentes de 
caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. iii) Capital social - Ações ordiná-
rias - Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais di-
retamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como dedução do patrimô-
nio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios 
conforme definido em estatuto e na Lei nº 6.404/76 são reconhecidos como passivo. Vide 
Nota Explicativa nº 22. d) Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acu-
muladas. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o custo de mate-
riais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condi-
ção necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconheci-
dos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado. i) Custos 
subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja prová-
vel que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. ii) Deprecia-
ção - Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
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exercício baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente. Terrenos não 
são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, 
do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. As vidas 
úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:
Edifícios 30 anos
Máquinas e equipamentos 13 anos
Móveis e utensílios 8 anos
Instalações 11 anos
Veículos 4 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Benfeitorias em bens de terceiros 30 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mu-
dança de estimativas contábeis. e) Intangível - Direito de uso de sistema - Outros ati-
vos intangíveis que são adquiridos pelo grupo e que têm vidas úteis finitas são mensu-
rados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumulada. Amortização - A amortização é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear considerando as vidas úteis estimadas dos ativos intan-
gíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. f) Estoques - Os esto-
ques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo 
dos estoques é baseado no princípio da média ponderada e inclui gastos incorridos na 
aquisição de estoques, acrescidos de gastos relativos a transportes, custos de produção 
e transformação, impostos não recuperáveis e outros custos incorridos em trazê-los às 
suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e pro-
dutos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação basea-
do na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de 
venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e 
despesas de vendas. g) Redução ao valor recuperável - impairment - i) Ativos finan-
ceiros - Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se 
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa 
futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência ob-
jetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor 
entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um 
título. ii) Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado - A Companhia con-
sidera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto no 
nível individualizado como no nível coletivo. Ativos individualmente significativos são 
avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente signi-
ficativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então 
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não 
tenha sido ainda identificada. Ativos individualmente importantes são avaliados coletiva-
mente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com caracterís-
ticas de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a 
Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da 
administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são 
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas 
pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo 
financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de 
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
uma conta de provisão contra recebíveis, quando aplicável. Os juros sobre o ativo que 
perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando 
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de 
valor é revertida e registrada no resultado. A Administração da Companhia não identifi-
cou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão para recuperabilida-
de. iii) Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não os estoques e o Imposto de Renda e Contribuição Social deferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. 
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo 
ou UGC (Unidade Geradora de Caixa) exceder o seu valor recuperável. O valor recupe-
rável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros 
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto 
antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de 
recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor 
recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são reverti-
das somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil 
que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor 
não tivesse sido reconhecida. A Administração da Companhia não identificou qualquer 
evidência que justificasse a necessidade de provisão para recuperabilidade em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015. h) Benefícios a empregados - i) Benefícios de curto 
prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas, conforme 
o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser 
pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto 
prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em 
função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada 
de maneira confiável. a) Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um 
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser 
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. As provisões são registradas no resultado tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido b) Receita operacional - i) Venda de merca-
dorias - A receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades 
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacio-
nal é reconhecida quando existe evidência convincente que os riscos e benefícios mais 
significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, que 
for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Companhia, que os 
custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de manei-
ra confiável, que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e que o valor da 
receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que 
descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então 
o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as ven-
das são reconhecidas. O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia 
dependendo das condições individuais do contrato de venda, mas normalmente coincide 
com o momento da retirada do produto vendido. Receitas financeiras e despesas fi-
nanceiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre 
aplicações financeiras e variação cambial ativa. A receita de juros é reconhecida no re-
sultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basi-
camente despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto do valor presen-
te das provisões e variação cambial passiva. Custos de empréstimos que não são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos. c) Imposto de Renda e 
Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corren-
te e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o 
lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do 
lucro real. d) Informação por segmento - São considerados como único segmento a 
produção equipamentos de proteção individual no processamento de couro para a ma-
nufatura comercial de diversos calçados, luvas e botas impermeáveis. O fator principal 
que faz com que o controle gerencial da Companhia seja o conjunto dos negócios de 
proteção individual é a complementaridade na comercialização desses produtos. A 
Companhia não administra os resultados operacionais de calçados, luvas e botas sepa-
radamente. e) Aspectos ambientais - A Companhia considera que suas instalações e 
atividades estão sujeitas as regulamentações ambientais. A Companhia acredita que 
nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atual-
mente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor. f) Determinação do ajuste a 
valor presente - A Companhia entende que as contas a receber de clientes e contas a 
pagar não sofrem impactos significativos de ajuste a valor presente devido à rápida rea-
lização de recebimento e pagamento. g) Novos pronunciamentos - Uma série de novas 
normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios inicia-
dos a partir de 1º de janeiro de 2017. A Companhia está avaliando os efeitos que essas 
normas e interpretações poderão ter nas demonstrações financeiras e nas suas divulga-
ções, a saber:  • IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros); • IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes); • IFRS 16 
Leases (Arrendamentos). • Modificações à IAS 7/ CPC 26 – Apresentação das demons-
trações contábeis. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronuncia-
mento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as 
novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades 
que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 5. Determinação do valor justo - Diversas políticas e divulgações 
contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando 
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos va-
lores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Caixa e 
equivalentes de caixa - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial apro-
ximam-se dos valores justos em virtude do curto prazo de vencimento destes instrumen-
tos. Contas a receber e outros recebíveis - O valor justo de contas a receber e outros 
recebíveis é estimado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto 
prazo para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas para cál-
culo do valor justo. Passivos financeiros não derivativos - O valor justo, que é determi-
nado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e 
fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data 
de apresentação das demonstrações contábeis. 6. Caixa e equivalentes de caixa - As 
disponibilidades e aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são 
apresentados na demonstração dos fluxos de caixa como caixa e equivalentes de caixa, 
e são assim apresentadas:
    Controladora        Consolidado
  2016   2015     2016     2015
Bancos conta movimento – 11 7.012 24.283
CDB – DI – – 8.292 7.112
 – 11 15.304 31.395
Circulante – 11 15.304 26.412
Não Circulante – – – 4.983
As aplicações financeiras de curto prazo são de alta liquidez prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. As aplicações são remuneradas por taxas variáveis, principalmente CDI, 
tendo como contraparte bancos de primeira linha. A exposição da Companhia e suas 
controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros são divulgadas na Nota Explicativa nº 21.
7. Contas a receber de clientes  Controladora        Controladora
 2016 2015     2016     2015
Clientes nacionais – – 62.591 57.434
Clientes estrangeiros – – 2.266 7.009
Provisão Estimada para Créditos 
 de Liquidação Duvidosa (PCLD) – – (11.396) (11.306)
 – – 53.461 53.137
  Controladora        Controladora
 2016 2015     2016     2015
Duplicatas a vencer – – 48.145 51.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias – – 1.167 642
De 31 a 60 dias – – 297 243
De 61 a 90 dias – – 1.333 226
Acima de 90 dias – – 13.915 12.297
 – – 64.857 64.443
Conforme CPC 39 – Instrumentos financeiros, segue a movimentação da PCLD:
  Controladora         Consolidado
 2016 2015     2016     2015
Saldo inicial – – 11.306 284
(+) Adições – – 90 11.022
(–) baixas – – – –
 – – 11.396 11.306

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia e suas controladas mantinha R$ 22.328 (R$ 
22.703 em 31 de dezembro de 2015) referente a títulos a receber de clientes em carteira 
de cobrança junto a instituições financeiras, com o objetivo de cobertura de crédito, 
exigido como garantia a captações de empréstimos efetuadas. A exposição da Compa-
nhia a riscos de crédito, moeda e perdas por redução no valor recuperável relacionadas 
às contas a receber de clientes e a outras contas, são divulgadas na Nota Explicativa 
nº 21. Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., referen-
te a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício de 2015, 
dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 – 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
8. Estoques de produtos e mercadorias
      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Matérias-primas e almoxarifados – – 21.233 47.449
Produtos em elaboração – – 2.179 1.604
Produtos acabados – – 19.726 13.711
 – – 43.138 62.764
A Administração concluiu o processo de melhorias nas alocações dos gastos gerais de 
fabricação, que estavam alocados por planilhas eletrônicas. Agora, todos os dispêndios 
são compilados no sistema integrado de custeio.
9. Impostos a recuperar      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços – – 11.789 14.525
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – 488 533 1.407
Crédito PIS/COFINS/IPI – – 859 797
IRPJ a recuperar 148 – 611 346
CSCL a recuperar – – 53 53
IVA a recuperar (tributo internacional) – – 2.287 2.759
Outros – – – 55
Ativo não circulante 148 488 16.132 19.942
10. Outros créditos      Controladora       Consolidado
   2015 2014    2015    2014
Banco do Brasil – – 1.250 1.250
Montreal Equipamentos de
  Prote. Individual Ltda. 3.178 3.184 15.451 12.701
Nasser LB Gerenciamento de Obras Ltda. 2.383 2.383 2.383 2.383
I.Hudson & Hawke Corp – – 1.468 1.658
Recebíveis de minoritários – – 2.090 1.466
Outros valores a receber 7.227 3.835 10.209 12.095
 12.788 9.402 32.851 31.553
Ativo circulante – – 1.860 3.731
Ativo não circulante 12.788 9.402 30.991 27.822

Não é procedimento do Grupo constituir provisão para saldos sem movimentação de 
longa data. 11. Partes relacionadas - Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração - A Controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. remunerou 
seus Administradores, conforme valores demonstrados abaixo:
      Controladora       Consolidado
   2016  2015    2016    2015
Salários e ordenados – – 2.991 1.989
Assistência Médica – – 146 47
 – – 3.137 2.036
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como, benefícios pós-empre-
go, outros benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho. 
Benefícios a empregados - A Companhia fornece aos seus colaboradores benefícios 
que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, assistência odontoló-
gica, o fornecimento de vale-refeição e transporte. A Companhia inclui em suas políticas 
de recursos humanos, o Plano de Participação nos Resultados (PPR), sendo elegível a 
todos os colaboradores com vínculo empregatício formal. As metas e critérios de sele-
ção e distribuição da verba de premiação são acordados entre as partes, incluindo os 
sindicatos que representam os colaboradores, com objetivo de ganhos de produtividade, 
de competitividade e de motivação e engajamento dos participantes. Os montantes refe-
rentes a benefícios a empregados estão apresentados abaixo:
      Consolidado
  2016   2015
Vale transporte 1.419 1.141
Assistência Médica 144 749
 1.563 1.890
Outras transações com partes relacionadas - Os principais saldos de ativos e pas-
sivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as transações que influenciaram 
o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem 
principalmente de transações com acionistas e Companhias ligadas do mesmo grupo 
econômico.
                              Controladora                                 
               Ativos         Passivos        Resultado
  2016 2015 2016 2015 2016 2015
Inversiones BSB Chile Ltda. 3.259 3.904 – – – –
BSB Equipamentos
 de Proteção Individual S.A. – 1 9.492 4.130 – –
BSB International S.A. 562 1.210 – – – –
Heber Participações S.A. 800 800 9.200 9.200 – –
BERF Participações S.A. 35 35 – – – –
JBF Participações S.A. 35 35 – – – –
JUFERB Participações S.A. 35 35 – – – –
REIVO Participações S.A. 35 35 – – – –
SRB Participações S.A. 35 35 – – – –
VIAMAR Participações S.A. 35 35 – – – –
Inversiones Raquitue SpA 6 6 – – – –
Venesa SRL – – – –
 4.926 6.131 18.692 13.330 – –
                               Consolidado                                  
               Ativos      Passivos       Resultado
  2016   2015  2016 2015 2016 2015
Tinto Holding Ltda. 1.645 940 4 – – –
Heber Participações S.A. 800 800 9.200 9.647 – –
BERF Participações S.A. 35 35 – – – –
JBF Participações S.A. 35 35 – – – –
JUFERB Participações S.A. 35 35 – – – –
REIVO Participações S.A. 35 35 – – – –
SRB Participações S.A. 35 35 – – – –
VIAMAR Participações S.A. 35 35 – – – –
Andres Gwynn – 470 – – – –
Veneza Participações Ltda. – – 4.012 5.573 – –
 2.655 2.420 13.216 15.220 – –
12. Ativo fiscal diferido - Impostos diferidos Consolidados - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos são provenientes da controlada direta BSB Equipamentos 
de Proteção Individual Ltda., como segue:
                Ativos          Passivos        Resultado
    2016    2015  2016 2015  2016 2015
Prejuízo Fiscal
 a compensar 12.702 12.702 – – – –
 12.702 12.702 – – – –
Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes e diferidos 
- A conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado é 
demonstrada a seguir:     2016      2015
Resultado do exercício antes dos impostos (13.588) (63.224)
Alíquota nominal 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (4.620) (21.496)
Ajuste do Imposto de Renda e Contribuição Social 4.676 12.836
Diferenças temporárias – –
Diferenças permanentes 4.676 12.836
Compensação prejuízo fiscal e base negativa 56 –
Prejuízo fiscal e base negativa – 8.660
Imposto correntes – –
Imposto diferido – –
Alíquota efetiva de impostos 0% 0%
As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não prescrevem 
de acordo com a legislação tributária vigente. Os prejuízos fiscais do Imposto de Renda 
e a base negativa da Contribuição Social tem sua compensação limitada à base de 
30% dos lucros tributáveis, sem prazo de prescrição. 13. Investimentos - Abertura dos 
investimentos
Em 31 de dezembro de 2015  Patrimônio Resultado
 Participação        líquido   exercício
BSB Equip. Prot. Individual S.A. (I) 100,00% 134.158 (36.496)
BSB International S.A. (II) 100,00% (8.827) (1.946)
Inversiones Raquitue Ltda. 100,00% 2.087 217
GSP Holding GMBH 100,00% (8.516) 198
Marseg (IV) 90,00% 22.548 (1.797)
Em 31 de dezembro de 2016  Patrimônio Resultado
 Participação        líquido   exercício
BSB Equip. Prot. Individual S.A. (I) 100,00% 122.226 (11.931)
BSB International S.A. (II) 100,00% (7.858) (86)
Inversiones Raquitue Ltda. 100,00% 1.561 (323)
GSP Holding GMBH 100,00% (8.510) (43)
Marseg (IV) 53,90% 31.804 (2.463)

 BSB Equipamentos de BSB Inter- GSP  Inversiones 
 Proteção Individual S.A. national S.A. Holding GMBH Marseg Raquitue Ltd.    Total
Movimentação
Saldo em 31/12/2014 (investimentos) 170.654 – – 17.963 663 189.280
Saldo em 31/12/2014 (provisão perda de investimentos) – (5.475) (8.618) – – (14.093)
Saldos líquidos em 01/01/2015 170.654 (5.475) (8.618) 17.963 663 175.187
Valor a capitalizar – – – – (336) (336)
Aumento de capital
Ganho de capital
Equivalência patrimonial (36.496) (1.946) 198 (1.590) 217 (39.617)
CTA – investimentos exterior – (1.906) (96) 3.920 1.544 3.962
Saldos líquidos em 31/12/2015 134.158 (8.827) (8.516) 20.293 2.088 139.196
Saldo em 31/12/2015 (investimentos) 134.158 – – 20.293 2.088 156.539
Saldo em 31/12/2015 (provisão perda de investimentos) – (8.827) (8.516) – – (17.343)
Movimentação
Saldo em 31/12/2015 (investimentos) 134.158 – – 20.293 2.088 156.539
Saldo em 31/12/2015 (provisão perda de investimentos) – (8.827) (8.516) – – (17.343)
Saldos líquido em 1º de janeiro de 2016 134.158 (8.827) (8.516) 20.293 2.088 139.196
Valor a capitalizar
Aumento de capital – – – – 188 188
Ajuste variação patrimonial – – – 1.304 – 1.304
Equivalência patrimonial (11.931) (86) (43) (1.371) (323) (13.754)
CTA – investimentos exterior – 1.055 49 (3.084) (392) (2.372)
Saldos líquidos em 31/12/2016 122.227 (7.858) (8.510) 17.142 1.561 124.562
Saldo em 31/12/2016 (investimentos) 122.227 – – 17.142 1.561 140.930
Saldo em 31/12/2016 (provisão perda de investimentos) – (7.858) (8.510) – – (16.368)
Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., refe-
rente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
        2015 Ajustes        2015
Ativo (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 - 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580

Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo 
 e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre- 
 sentado)  sentado
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
14. Imobilizado - Imobilizado controladora
                                      Controladora                                   
 Taxas anuais  Depreciação 2016 2015
 de depreciação Custo acumulada líquido líquido
Veículos 25,0% 270 (29) 241 -
  270 (29) 241 -
Movimentação do custo                     Controladora                                 
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Veículos – 270 – 270
 – 270 – 270
Movimentação da                     Controladora                                  
 depreciação
  acumulada 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Veículos – (29) – (29)
 – (29) – (29)

Imobilizado consolidado
                                                   Consolidado                                  
 Taxas anuais  Depreciação     2016     2015
 de depreciação  Custo    acumulada líquido líquido
Edifícios 3,33% 83.975 (29.197) 54.778 57.721
Máquinas 
 e equipamentos 7,70% 154.287 (99.032) 55.255 65.431
Móveis e utensílios 12,50% 4.036 (3.764) 272 642
Instalações 9,10% 5.081 (2.109) 2.972 2.895
Veículos 25,0% 1.114 (793) 321 296
Equipamentos 
 de informática 20,0% 6.513 (4.996) 1.517 878
Benfeitorias em
  bens de terceiros 3,33% 44 – 44 44
Terrenos  18.970 – 18.970 18.970
Adiantamento 
 para imobilização  41 – 41 7
Outros imobilizados  79 (30) 49 76
  274.140 (139.921) 134.219 146.960
Movimentação do custo                              Consolidado                    
 01/01/2015 Adição  Baixa 31/12/2015
Edifício 83.060 14 (8) 83.066
Máquinas e equipamentos 153.432 13.065 (6.795) 159.702
Móveis e utensílios 4.181 71 (237) 4.015
Instalações 4.545 101 (13) 4.633
Veículos 1.257 – (37) 1.220
Equipamentos de informática 5.350 487 (179) 5.658
Benfeitorias em bens de terceiros 41 3 – 44
Terrenos 18.970 – – 18.970
Adiantamento para imobilização 396 35 (424) 7
Outros imobilizados 79 – – 79
 271.311 13.776 (7.693) 277.394
                               Consolidado                    
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício 83.066 2.359 (1.450) 83.975
Máquinas e equipamentos 159.702 7.939 (13.354) 154.287
Móveis e utensílios 4.015 195 (174) 4.036
Instalações 4.633 497 (49) 5.081
Veículos 1.220 127 (233) 1.114
Equipamentos de informática 5.658 1.161 (306) 6.513
Benfeitorias em bens de terceiros 44 – – 44
Terrenos 18.970 – – 18.970
Adiantamento para imobilização 7 359 (325) 41
Outros imobilizados 79 – – 79
 277.394 12.637 (15.891) 274.140
Movimentação da depreciação acumulada
                               Consolidado                    
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Edifício (21.882) (3.464) 1 (25.345)
Máquinas e equipamentos (84.910) (9.432) 71 (94.271)
Móveis e utensílios (3.288) (130) 45 (3.373)
Instalações (1.384) (354) – (1.738)
Veículos (901) (60) 37 (924)
Equipamentos de informática (4.429) (386) 35 (4.780)
Benfeitorias em bens de terceiros – – – –
Terrenos – – – –
Adiantamento para imobilização – – – –
Outros Imobilizados – (5) – (3)
 (116.794) (13.831) 191 (130.434)
                               Consolidado                     
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício (25.345) (3.852) – (29.197)
Máquinas e equipamentos (94.271) (6.853) 2.092 (99.032)
Móveis e utensílios (3.373) (461) 70 (3.764)
Instalações (1.738) (371) – (2.109)
Veículos (924) (97) 228 (793)
Equipamentos de informática (4.780) (364) 148 (4.996)
Benfeitorias em bens de terceiros – – – –
Terrenos – – – –
Adiantamento para imobilização – – – –
Outros Imobilizados (3) (27) – (30)
 (130.434) (12.025) 2.538 (139.921)
Teste de recuperabilidade de ativo - Durante o exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016, a Companhia e suas controladas efetuaram o teste de recuperabilidade do 
ativo imobilizado e concluiu que não há provisão por redução do valor recuperável a ser 
registrada. 15. Intangível - Intangível controladora
                                             Controladora                                    
 Taxas anuais  Amortização 2016 2015
 de amortização Custo acumulada Líquido líquido
Direito de uso
  sistema 10% 53.00 (31.800) 21.200 26.500
Marcas  256 – 256 136
  53.256 (31.800) 21.456 26.636
Movimentação do custo controladora
                                   Controladora                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
Marcas 90 46 – 136
 53.090 46 – 53.136
                                    Controladora                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.00
Marcas 136 120 – 256
 53.136 120 – 53.256
Movimentação da amortização acumulada controladora
                                    Controladora                         
 01/01/2015 Adição  Baixa 2015
Direito de uso sistema (21.200) (5.300) – (26.500)
 (21.200) (5.300) – –
                                    Controladora                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Direito de uso sistema (26.500) (5.300) – (31.800)
 (26.500) (5.300) – (31.800)
Intangível consolidado
                                               Consolidado                                    
 Taxas anuais  Amortização 2016 2015
 de amortização Custo acumulada Líquido líquido
Ágio sobre
  investimentos – 1.027 – 1.027 837
Software 33% 2.175 (1.790) 385 734
Marcas – 427 – 427 307
Direito de uso sistema 10% 53.000 (31.800) 21.200 26.500
  56.629 (33.590) 23.039 28.378
Movimentação do custo consolidado
                                   Consolidado                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Ágio sobre investimentos 837 – – 837
Software 1.716 509 – 2.225
Marcas 251 56 – 307
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
 55.804 565 – 56.369
                                   Consolidado                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Ágio sobre investimentos 837 190 – 1.027
Software 2.225 – (50) 2.175
Marcas 307 120 – 427
Direito de uso sistema 53.000 – – 53.000
 56.369 310 (50) 56.629
Movimentação da amortização acumulada consolidado
                                   Consolidado                        
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Ágio sobre investimentos – – – –
Software (1.279) (212) – (1.491)
Marcas – – – –
Direito de uso sistema (21.200) (5.300) – (26.500)
 (22.479) (5.512) – (27.991)
                                    Consolidado                         
 31/12/2015 Adição Baixa 31/12/2016
Ágio sobre investimentos – – – –
Software (1.491) (189) (110) (1.790)
Marcas – (5.300) – (31.800)
Direito de uso sistema (26.500) – – –
 (27.991) (5.489) (110) (33.590)
Direito do uso de sistema - Por meio de um Termo de Confissão de Dívida firmado 
com a empresa Heber Participações S.A., a BSB Participações S.A. adquiriu o direito 
de uso do sistema integrado de informática utilizado em todo o Grupo Bertin, do qual 
a Heber Participações S.A. foi a responsável pelo desenvolvimento e é a detentora da 
licença de operação. Este sistema abrange os seguintes itens: • Sistemas de gestão: 
composto pelos módulos de cadastros corporativos, suprimentos, comercial, faturamen-
to, estoques, financeiros, fiscais, orçamento matricial, sistemas de custos integrados, 
contabilidade, controle de ponto eletrônico, sistemas de recurso humanos, gestão de 
indicadores e controle patrimonial, com uma equipe para desenvolvimento e manu-
tenções das necessidades diárias da Contern, para cada sistema, com atendimento 
24x7 e treinamento com Banco de Dados Oracle e ferramentas de desenvolvimento 
Oracle (Oracle-Forms, Oracle-Reports, SQL, PL-SQL e Discoverer); • Infraestrutura: 
Data-center corporativo, composto por ar condicionado, nobreak, geradores, detector 
de incêndio, gás, monitoramento, etc., além de toda uma equipe para contratar, mo-
nitorar e dar suporte 24x7 em links de comunicação, internet, telefonia, cabeamento, 
etc.; • Infraestrutura de servidores: recursos humanos e de hardware necessários 
para toda a implantação e suporte para servidores de arquivos, servidores de banco de 
dados, servidores de meio de comunicação (Citrix), Antivírus, VPN, Filtro de Conteúdo, 
etc. Os servidores de banco de dados corporativos rodam em duas Super Dome HP; • 
Infraestrutura de base de dados: base de dados Oracle. Para respaldar a formalização 
foi realizado um estudo interno da Heber Participações S.A., conduzido pelo Departa-
mento de Informática, no qual se valorizou a licença utilizada por cada Empresa. Os 
valores relacionados com as licenças foram pagos mediante cessão de direitos a rece-
ber e compensação de valores a pagar. O valor da licença foi calculado internamente, 
mediante comparações com valores de licenças e custos de implantação de softwares 
compatíveis disponíveis no mercado. A licença, da Companhia junto a Heber tem sua 
validade até 31 de dezembro de 2019.
16. Fornecedores Controladora       Consolidado
 2016 2015    2016     2015
Fornecedores diversos – – 23.163 22.818
Outras contas a pagar 56 8 24.633 17.064
 56 8 47.796 39.882
Passivo circulante 42 8 27.634 27.153
Passivo não circulante 14 – 20.162 12.729
A Companhia avaliou o ajuste a valor presente dos seus saldos de fornecedores e outras 
contas a pagar em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e concluiu que os valores não 
geram ajustes materiais a valor presente nas demonstrações contábeis. A exposição 
da Companhia para os riscos de liquidez relacionados a fornecedores e outras con-
tas a pagar encontram-se divulgados na Nota Explicativa nº 21. 17. Empréstimos e 
financiamentos - Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais 
dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais 
informações sobre a exposição da Empresa a riscos de taxa de juros e liquidez, veja 
Nota Explicativa nº 21:
      Consolidado    
               Taxa de juros     2016     2015
Capital de giro (USD) 8% a.a. – 5.613
Capital de giro (USD) 7% a.a. 9.793 16.995
Capital de giro 1,7% a 1,95% a.m. 5.236 –
Capital de giro 100% CDI+0,44 a.m. 60.892 64.558
Capital de giro 100% CDI+5,28% 6.462 6.770
Capital de giro 100% CDI+8,18% a.a. – 24.794
Capital de giro 100% CDI+0,50% a.m. 209 6.419
Capital de giro 100% CDI+0,8 a.m. 7.536 –
Capital de giro 100% CDI+0,7 a.m. 773 –
FINAME 5,5% a.a. 118 153
FINAME 8,7% a.a. 309 371
FINAME 11,9% a.a. – 90
FINAME 13,2% a.a. 120 145
  91.448 125.908
Circulante  32.237 38.707
Não circulante  59.211 87.201
Cronograma de pagamentos - consolidado     2016      2015
2017 – 20.920
2018 19.202 20.807
2019 13.955 18.921
2020 13.837 14.336
2021 11.283 11.283
2022 934 934
 59.211 87.201
Garantias - As operações de empréstimos da Companhia são garantidas parte com aval 
dos acionistas e parte com garantia de recebíveis de clientes (duplicatas). 
18. Impostos a recolher    Controladora        Consolidado
 2015  2014   2015     2014
COFINS 1 – 175 4.551
PIS 1 – 38 986
ICMS – – 210 53
IRRF 1 1 228 224
IRPJ – – 3.906 3.872
CSSL – – 5
IVA – imposto internacional – – 16 25
Outros – – 38 41
Parcelamentos fiscais (*) – – 10.438 4.851
 3 1 10.054 14.603
Passivo circulante – – 6.435 10.114
Passivo não circulante – – 8.619 4.489
 – – 10.054 14.603
(*) A Companhia possui parcelamento de impostos de PIS, COFINS, IPI, INSS e Con-
tribuição Social junto à Receita Federal com prazo de 160 meses com vencimento em 
outubro de 2024. O valor da parcela mensal é acrescido de juros equivalente a taxa 
referencial SELIC acumulada mensalmente. 19. Obrigações contingenciais (fiscais, 
sociais e trabalhistas) - Os diversos processos em andamento são de natureza cível, 
trabalhista e tributária, decorrentes do curso normal dos negócios das Controladas. A 
respectiva provisão para contingências foi constituída para os processos cujas possi-
bilidades de perda foram avaliadas como prováveis, com base na opinião de seus con-
sultores legais. Em virtude dos processos vigentes, foram provisionados os montantes 
envolvidos de R$ 3.694 (mesmo valor, em 31 de dezembro de 2015): Com base nos 
pareceres emitidos pelos assessores jurídicos, a provisão de R$ 103.353 (R$ 103.326, 
em 31 de dezembro de 2014), é considerada, pela Administração, como suficiente para 
cobrir eventuais perdas:


