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São Paulo, sexta-feira, 07 de abril de 2017

continuação...

NOV
AAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.
NOVAAGRI
CNPJ Nº 09.077.252/0001-93
Consolidado

Taxa média
anual de juros
e comissões
31/12/16 31/12/15
Modalidade
FINAME - financiamentos a empreendimentos - Banco do Brasil S.A. (a)
TJLP + 2,7%
692
828
FINAME - financiamentos a empreendimentos - Banco Itaú S.A. (b)
3% a.a.
22.829
27.925
FINAME - financiamentos a empreendimentos - Banco Itaú S.A. (b)
3,5% a.a.
97
116
FINAME - financiamentos a empreendimentos - Banco Itaú S.A. (b)
4,5% a.a.
514
588
FINAME - financiamentos a empreendimentos - Banco Indusval S.A. (d)
3% a.a.
364
655
FINEM - financiamentos a empreendimentos - Banco Itaú S.A. (b)
TJLP + 3,3% a.a.
15.899
19.032
Cédula de Crédito Comercial Banco do Nordeste do Brasil S.A. (c)
9,50% a.a.
3.343
4.233
Cédula de Crédito Comercial Banco do Nordeste do Brasil S.A. (c)
10% a.a.
5.460
5.503
Cédula de Crédito à Exportação 100% CDI+
Banco Itaú S.A. (e)
2,85% a.a.
5.581
Adiantamento sobre contrato de cambio
- Banco Mizuho, Banco Sumitomo
1,7% a 2,5%
Mitsui e Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ (f)
a.a. (USD)
25.889
FINAME - financiamentos a empreendimentos - BNDES (g)
3,5% a.a.
26.480
30.075
FINEM - financiamentos a empreendimentos - BNDES (g)
TJLP + 1,5% a.a.
43.938
35.714
FINEM - financiamentos a empreendimentos - BNDES (g)
IPCA + 8,8% a.a.
4.748
Nota de Crédito à Exportação 100% CDI +
Banco ABC S.A.(h)
2,35% a.a.
5.208
17.668
Nota de Crédito à Exportação Banco Sumitomo S.A. (i)
105,5% CDI
27.376
11.537
Total
182.836 159.455
Circulante
82.312
55.322
Não circulante
100.524 104.133
A movimentação de empréstimos e financiamentos em 2016 foi a seguinte:
Juros
Libe Amortiapro- Juros Variação
31/12/15 rações
zação priados pagos cambial 31/12/16
Empréstimos
e financiamentos 159.455 89.011 (65.294) 14.159 (12.358) (2.137) 182.836
O cronograma de pagamento das parcelas do consolidado está demonstrado a seguir:
Exercício
R$
2017
82.312
2018
23.073
2019
22.787
2020
22.565
Após 2020
32.100
Total
182.836
(a) Trata-se de contrato de FINAME firmado com o Banco do Brasil S.A. em janeiro de
2012 referente à duplicação da capacidade estática da filial de Santa Rosa do Tocantins TO. O período de carência é de 24 meses e o período de amortização é de 96 meses. Os
próprios equipamentos foram dados em garantia desses contratos. (b) Financiamento
para a construção e compra de equipamentos das filiais construídas em 2013 (Nova
Maringá - MT, Querência - MT, Sinop - MT e Palmeirante - TO). São 24 contratos na modalidade FINAME e 1 na modalidade FINEM Automático firmados com o Banco Itaú BBA S.A.
entre abril de 2013 e março de 2014. O período de carência desses contratos é de 24
meses e o período de amortização é de 72 meses. As garantias desses contratos são:
(i) equipamentos próprios; (ii) armazéns da NovaAgri localizados no Tocantins (Tupirama TO, Silvanópolis - TO e Santa Rosa do Tocantins - TO); e (iii) contratos de recebíveis com
vigência acima de dois anos, acima de R$1.000/ano nas filiais do Tocantins (Palmeirante TO, Tupirama - TO, Silvanópolis - TO e Santa Rosa do Tocantins - TO) e Mato Grosso
(Nova Maringá - MT, Querência - MT e Sinop - MT). Tais contratos possuem os seguintes
“covenants” financeiros, que devem ser cumpridos pela controladora: • Dívida Líquida Máxima de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), que será apurada em 31 de
dezembro a partir do ano de 2016 até a liquidação de todas as obrigações assumidas
nesta Cédula; • A razão entre a Dívida Líquida e o Patrimônio Líquido deverá ser menor
que 70% (setenta por cento), e será apurada em 31 de dezembro a partir do ano de
2016 até a liquidação de todas as obrigações assumidas nesta Cédula; • A razão entre
Ativo Circulante e Passivo Circulante deverá ser maior que 1x (uma vez), e será apurada
em 31 de dezembro a partir do ano de 2016 até a liquidação de todas as obrigações
assumidas nesta Cédula. Em 31 de dezembro de 2016, os “covenants” foram cumpridos.
(c) Financiamentos para a construção e compra de equipamentos do transbordo de
Pirapora - MG, construído em 2010, e aquisição do armazém de Anapurus - MA, em 2014.
Trata-se de contratos de Cédulas de Crédito Comercial, firmados com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. em setembro de 2010 e fevereiro de 2014. O período de carência é de
24 meses e o período de amortização é de 96 meses para Pirapora - MG, enquanto para
Anapurus - MA é de 30 meses de carência e de 84 de amortização. Além dos próprios
equipamentos de Pirapora - MG, o armazém de Luís Eduardo Magalhães - BA foi dado em
garantia. Para aquisição de Anapurus - MA, a garantia é a hipoteca do próprio imóvel e
carta de fiança realizada com o Banco Itaú S.A. (d) Financiamento para a compra de equipamentos das filiais em operação. Trata-se de contratos na modalidade FINAME firmados
com o Banco Indusval S.A. em março de 2013. O período de carência é de 12 meses e o
período de amortização é de 48 meses. Os próprios equipamentos foram dados em garantia desses contratos. (e) Trata-se de contrato de Cédula de Crédito à Exportação, firmado com o Banco Itaú BBA S.A. em abril de 2013. O pagamento total da dívida foi realizado em parcela única no 24º mês, em abril de 2016. (f) Trata-se de adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC) lastreados em exportação de commodities agrícolas, firmados com o Banco Mizuho, Banco Sumitomo Mitsui e Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ .
Os contratos foram desembolsados entre abril e novembro de 2016, com vencimento
entre janeiro e junho de 2017. (g) Financiamentos para a construção e compra de máquinas e equipamentos do Porto TEGRAM, em São Luís - MA. Trata-se de contratos de
FINAME e FINEM firmados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no mês de dezembro de 2013 e com primeira liberação em abril de 2014. O
período de carência é de 12 meses e o período de amortização é de 96 meses, a partir
de janeiro de 2015. A garantia desses contratos é uma carta de fiança firmada com o
Banco Sumitomo. Em dezembro de 2015, houve assinatura de contrato de
suplementação para finalização do Porto TEGRAM (contrato FINEM), parte atrelada a
IPCA e parte a TJLP, sendo o período de carência da primeira de 15 meses, com 6 parcelas de amortização anual, a partir de maio de 2017, e a segunda com carência de 4
meses e amortização em 85 meses a partir de abril de 2016. A garantia dessa
suplementação é uma carta de fiança firmada com o Banco Sumitomo. (h) Refere-se ao
contrato de Nota de Crédito à Exportação, firmado com o Banco ABC em novembro de
2014 parte do principal aditado em junho de 2016 com prazo prorrogado para janeiro
de 2017. (i) Refere-se ao contrato de Nota de Crédito à Exportação, firmado com o
Banco Sumitomo em abril de 2016, tendo liberações em três parcelas (abril, maio e junho de 2016) e vencimento de principal e juros em 12 meses. As garantias desse contrato são o penhor da totalidade das ações detidas pela Companhia na TCN e
contragarantia da Companhia nos termos do Instrumento Particular de Contragarantia
firmado com a CHS.
17. Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Salários e encargos sociais
2
6
Provisões para férias e encargos previdenciários 3.860
660
4.522
842
Obrigações tributárias e trabalhistas
973
4.312
1.450
4.954
Total
4.835
4.972
5.978
5.796

18. Adiantamento de Clientes
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Adiantamento de clientes
6.738
1.867
6.738
1.946
Total
6.738
1.867
6.738
1.946
O saldo de adiantamento em 31 de dezembro de 2016 refere-se substancialmente ao recebimento parcial do contrato de exportação de açúcar celebrado entre a Companhia e a
Toyota Tsusho Sugar Trading.
19. Contas a Pagar Pela Concessão - Fixo e Variável:
Consolidado
31/12/16 31/12/15
Contas a pagar pela concessão - fixo e parcela fixa da
parte variável - TEGRAM (*)
39.255
47.497
Total
39.255
47.497
Circulante
2.939
1.827
Não circulante
36.316
45.670
(*) Referem-se a aluguéis descontados a valor presente (taxa de 7,21% ao ano), referentes ao contrato de concessão do Terminal Corredor Norte S.A. A contrapartida foi registrada no ativo intangível. Esse contrato é atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado
- IGP-M anual. A taxa de desconto calculada é a razão entre o IGP-M anual e a taxa Selic
anual. 20. Provisão para Riscos: A Companhia é parte em ações judiciais e processos
administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise
das demandas judiciais pendentes e experiência referente às quantias reivindicadas nas
ações trabalhistas, contabilizou provisão de R$184 em 31 de dezembro de 2016 (R$333
em 31 de dezembro de 2015), montante considerado suficiente para cobrir as perdas
consideradas prováveis estimadas com as ações em curso. A Companhia possui ações de
natureza trabalhista e cível envolvendo riscos de perda classificados pela Administração
como possíveis, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, para as quais não
há provisão constituída. O montante dessas ações é de R$ 3.550 em 31 de dezembro de
2016 (R$5.524 em 31 de dezembro de 2015).
21. Outros Passivos
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Provisões operacionais
1.295
1.805
2.324
2.216
Provisões cíveis e trabalhistas
– (Vide nota explicativa nº 20)
184
333
184
333
Receita diferida
945
Outras
4
1
48
233
Total
1.483
2.139
2.556
3.727
Circulante
1.483
2.139
2.556
3.529
Não circulante
198
As provisões operacionais são aquelas constituídas por conta de obrigações presentes
decorrentes de serviços tomados que ainda não tenham sido faturados. 22. Capital Social e Reservas: Capital Social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 é de R$231.031, representado por 173.980.021 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Eventos societários recentes: Em 11 de maio de 2015,
o capital social foi aumentado em R$28.600, mediante a emissão de 14.484.904 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A composição acionária em 31 de dezembro
de 2016 e de 2015 está detalhada a seguir (em milhares):
Acionistas
Ações ordinárias
%
Toyota Tsusho Corporation
173.980
100%
Total
173.980
100%
Reserva legal: Do lucro líquido apurado no exercício, após compensação de prejuízos
acumulados, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que
não excederá a 20% do capital social. Dividendos: Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do lucro líquido, ajustado de acordo com o artigo
202 da Lei nº 6.404/76. O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, tem
a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Administração: (a) deliberar a retenção da parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e (b) destinar a
totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no Estatuto
Social da Companhia, nos termos do artigo 194 da Lei nº 6.404/76. A Companhia poderá
pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. Reservas
estatutárias: Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a Companhia terá as seguintes reservas de lucros: • Reserva para investimentos - compreende os recursos que
serão destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do
lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O saldo
da rubrica “Reserva para investimentos” não poderá ultrapassar 50% do capital social. •
Reserva de capital - compreende os recursos que serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50%
do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O
saldo da rubrica “Reserva de capital” não poderá ultrapassar 50% do capital social. 23.
Lucro (Prejuízo) Básico Por Ação: O resultado básico por ação foi calculado com base
no resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia em 31 de
dezembro de 2016 e na respectiva quantidade média de ações ordinárias em circulação
nesse exercício, conforme segue:
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
668
(2.578) (3.103)
(3.625)
Média ponderada de ações
173.980 168.781 173.980 168.781
Lucro (prejuízo) básico por ação (R$)
0,004
(0,015) (0,018)
(0,021)
Não existe efeito de diluição em virtude de não haver instrumentos potencialmente conversíveis em ações.
13. Composição da Receita Líquida
Controladora
Consolidado
Receita bruta:
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Venda de mercadorias
35.173 30.964 36.103
31.977
Serviços prestados
25.366 32.903 39.067
57.878
Total
60.539 63.867 75.170
89.855
Deduções:
Impostos sobre mercadorias vendidas
(470)
(293)
(470)
(293)
Impostos sobre serviços prestados
(3.153) (4.235) (4.427)
(6.368)
Total
56.916 59.339 70.273
83.194
25. Custos e Despesas Por Natureza
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Pessoal
(26.482) (18.639) (32.424) (21.928)
Insumos indiretos
(3.427) (7.200) (5.374) (11.495)
Serviços de terceiros
(5.739) (6.722) (8.810) (10.042)
Prestação de serviços
(3.878) (15.464)
(6.122) (15.876)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
219
159
219
159
Depreciação e amortização
(7.480) (6.605) (21.491) (15.640)
Mercadoria revendida
(21.668)
- (21.147)
Multa rescisória
18.648
- 18.648
Outros
(5.037) (2.779) (4.786)
(6.157)
Total
(54.844) (57.250) (81.287) (80.979)
Classificados nas seguintes rubricas
na demonstração do resultado:
Custo das mercadorias vendidas
(21.668)
- (21.147)
Custo dos serviços prestados
(26.233) (24.512) (49.632) (46.315)
Despesas gerais e administrativas
(25.216) (32.249) (28.780) (34.177)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
18.273
(489) 18.272
(487)
Total
(54.844) (57.250) (81.287) (80.979)
26. Resultado Financeiro
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Receitas Financeiras:
Descontos obtidos
181
139
182
150
Rendimento de aplicações financeiras
6.874
4.091
8.269
5.469
Variação cambial ativa
3.762
3.791
Resultado positivo em operações de hedge
952
1.129
Outras receitas financeiras
146
244
323
1.285
Subtotal
11.915
4.474
13.694
6.904

Aos Administradores e Acionistas da NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. e Controladas - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. (Companhia), identificadas como
Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem os balanços
patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os e os seus respectivos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-

mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma

Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Despesas financeiras:
Juros pagos ou incorridos
(4.371) (4.723) (14.241) (12.225)
Despesas com Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF
(45)
(16)
(434)
(78)
Descontos concedidos
(304)
(304)
Fiança bancária
(81)
(88)
(675)
(1.191)
Variação cambial passiva
(375)
(562)
Resultado negativo em operações de hedge
(275)
(279)
Outras despesas financeiras
(367)
(312)
(506)
(527)
Subtotal
(5.514) (5.443) (16.697) (14.325)
Total
6.401
(969) (3.003)
(7.421)
27. Instrumentos Financeiros: Estão apresentadas as informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos, os objetivos da Companhia, as políticas e
os processos para a mensuração, o gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo destas demonstrações financeiras. A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do
uso de instrumentos financeiros: a) Risco de crédito: É o risco de prejuízo financeiro
da Companhia caso um cliente ou a contraparte em um instrumento financeiro falhe
em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem dos recebíveis da Companhia representados principalmente por caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros créditos. O valor contábil dos ativos financeiros representa a
exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data do balanço foi como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Caixa e equivalentes de caixa
(nota explicativa nº 5) (i)
52.150 41.890 63.531
48.299
Títulos e valores mobiliários
(nota explicativa nº 6) (i)
2.084
1.880
2.272
1.880
Contas a receber de clientes
(nota explicativa nº 7) (ii)
1.417
2.170
3.614
3.612
Total
55.651 45.940 69.417
53.791
(i) A política de gestão de risco corporativo determina que a Companhia avalie regularmente o risco associado ao seu fluxo de caixa, bem como propostas de mitigação de
risco. As estratégias de mitigação de riscos são executadas com o objetivo de reduzir os
riscos com relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pela Companhia, tanto
com terceiros quanto com seus acionistas. A Companhia possui aplicações financeiras
de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações com aplicações em títulos de renda fixa em instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de “rating”. (ii) Não há concentração de risco de crédito
no modelo de negócios; a carteira é pulverizada e formada principalmente por pessoas
jurídicas. A Companhia registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$2 em 31 de dezembro de 2016 (R$221 em 31 de dezembro de 2015), representando o saldo de contas a receber total (vencidos) em face do risco de crédito. b)
Risco de liquidez: É o risco pelo qual a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações até o vencimento, sob condições normais ou de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da
Companhia. Tipicamente, a Companhia garante que possui recursos suficientes para
cumprir com despesas operacionais esperadas para um período de 60 dias, incluindo o
cumprimento de obrigações financeiras, mas excluindo o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser previstas, como desastres naturais, para os quais
a Companhia possui seguro próprio. A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados:
Controladora
2016
Passivos financeiros 6 meses
6-12
1-2
2-5
(+) 5
não derivativos
ou menos meses
anos
anos
anos
Total
Empréstimos e
financiamentos
31.365
5.343 10.495 26.296
1.588
75.087
Total
31.365
5.343 10.495 26.296
1.588
75.087
Controladora
2015
Passivos financeiros 6 meses
6-12
1-2
2-5
(+) 5
ou menos meses
anos
anos
anos
Total
não derivativos
Empréstimos e
financiamentos
11.069
5.337 9.969
31.401
6.685
64.461
Total
11.069
5.337 9.969
31.401
6.685
64.461
Consolidado
2016
Passivos financeiros 6 meses
6-12
1-2
2-5
(+) 5
não derivativos
ou menos meses
anos
anos
anos
Total
Empréstimos e
financiamentos
71.118 11.194 23.073 63.471 13.980 182.836
Total
71.118 11.194 23.073 63.471 13.980 182.836
Consolidado
2015
Passivos financeiros 6 meses
6-12
1-2
2-5
(+) 5
não derivativos
ou menos meses
anos
anos
anos
Total
Empréstimos e
financiamentos
45.272 10.051 17.488 60.301 26.343 159.455
Total
45.272 10.051 17.488 60.301 26.343 159.455
c) Risco operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes da
variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura
da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez,
como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas
as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da
Companhia e buscar eficácia de custos. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Companhia para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: • Exigências para segregação adequada de funções,
incluindo a autorização independente de operações. • Exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações. • Cumprimento de exigências regulatórias e
legais. • Documentação de controles e procedimentos. • Exigências de avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados. • Exigências de reportar prejuízos operacionais e ações corretivas propostas. • Desenvolvimento de planos de contingência.•
Treinamento e desenvolvimento profissional. • Padrões éticos e comerciais. d) Gestão de capital: A política da Administração é manter uma sólida base de capital
para assegurar a confiança do investidor, credor e mercado e o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre o capital, que a Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio
líquido total. A Administração procura um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança
proporcionadas por uma posição de capital saudável. O índice de endividamento da
Companhia no fim do exercício é como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Total do passivo
90.366 75.694 239.932 222.358
Caixa e equivalentes de caixa
(52.150) (41.890) (63.531) (48.299)
Títulos e valores mobiliários
(2.084) (1.880) (2.272)
(1.880)
Dívida líquida (A)
36.132 31.924 174.129 172.179
Total do patrimônio líquido (B)
215.822 214.462 239.549 241.921
(=) Índice de endividamento (A/B)
16,74% 14,89% 72,69% 71,17%

28. Análise de Sensibilidade: Os principais fatores de risco da Companhia são a exposição à flutuação do dólar e à das taxas de juros CDI. Está apresentado a seguir o quadro
do demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros a fim de demonstrar os saldos dos ativos e passivos, calculados à uma taxa projetada até a data de
liquidação, considerando os seguintes cenários: • Cenário I: Considera as curvas e cotações de mercado de 31 de dezembro de 2016; • Cenário II: considera uma valorização e
desvalorização de 25% nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2016; • Cenário
III: considera uma valorização e desvalorização 50% nas curvas de mercado de 31 de dezembro de 2016.
Consolidado
IndicaExpo- Cenário I
Cenário II
Cenário III
Fator de risco
dores
sição (Provável)
-25% 25%
-50%
50%
Ativo
Taxa de juros
CDI 55.935
6.904 (1.726) 1.726 (3.452)
3.452
Câmbio
Dólar
1.461
(265)
66
(66)
133
(133)
Passivo
Taxa de juros
IPCA
4.748
363
(91)
91
(182)
182
Taxa de juros
TJLP 60.528
4.753 (1.188) 1.188 (2.367)
2.367
Taxa de juros
CDI 32.583
1.270
(318)
318
(635)
635
Câmbio
Dólar 15.362
3.377
(844)
844 (1.689) (1.689)
29. Cobertura de Seguros e Outras Garantias e Fianças: Seguros: A Companhia
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens expostos a riscos
significativos para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2016, os ativos da Companhia estavam segurados contra
sinistros como segue:
Valor
Cobertura de seguro:
Seguradora segurado
Início
Fim
Seguro de Riscos
Nomeados de Bens
(edifícios, máquinas,
equipamentos etc)
17.96.0003028.12
ACE Seguradora (50%) 222.850 01/03/16 01/03/17
Mitsui Sumitomo
Seguros (35%)
SOMPO Seguros (15%)
Seguro de Riscos Nomeados
(Estoques de Produtos)
17.96.0003054.12
ACE Seguradora 657.800 01/03/16 01/03/17
Seguro de veículos
312.0020839285
Tokio Marine
100%
Seguradora
FIPE 26/11/16 26/11/17
Seguro de Operador Portuário
17.170000034.28
ACE Seguradora (65%) 190.092 16/03/16 16/03/17
XL Seguros Brasil (22%)
Tokio Marine
Seguradora (13%)
Seguro de Responsabilidade Civil
Tokio Marine
510.0000019091
Seguradora
5.000 01/03/16 01/03/17
D&O - Responsabilidade
Civil de Administradores
Tokio Marine
100.0000001020
Seguradora
15.000 13/06/16 13/06/17
Seguro de Fiança Locatícia
Sompo Seguros
2.250 02/09/16 02/09/17
460000099
A Companhia é contratante dos seguintes instrumentos de prestação de fiança: Banco
Itaú Unibanco S.A. Contrato número: 100412030085400. Data de emissão da fiança:
5 de março de 2012. Data de vencimento da fiança: 7 de março de 2017. Afiançado:
Terminal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$2.676 Favorecido: Empresa
Maranhense de Administração Portuária - EMAP.Objeto da fiança: garantia de dívida
pecuniária decorrente da caução contratual, referente às obrigações que devem ser
cumpridas pelo Afiançado, no arrendamento do Lote I do TEGRAM, do Porto de Itaqui MA, conforme contrato nº 008/2012 - EMAP firmado em 02/02/2012. Objeto da fiança:
garantir 50% do saldo devedor do financiamento concedido. Banco Sumitomo Mitsui
Brasileiro S.A. Contrato número: 003/2016/CFI. Data de emissão da fiança: 6 de janeiro de 2016. Data de vencimento da fiança: 6 de janeiro de 2018. Afiançado: Terminal Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$20.000. Favorecido: BNDES. Objeto da fiança: cumprimento das obrigações assumidas pelo Terminal Corredor Norte S.A. no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0660.1. Banco
Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. Contrato número: 020/2016/CFI. (em substituição ao
Contrato nº 080/2014/CFI de 15/04/2014). Data de emissão da fiança: 05 de fevereiro
de 2016. Data de vencimento da fiança: 05 de fevereiro de 2018. Afiançado: Terminal
Corredor Norte S.A. Valor da fiança: R$70.400. Favorecido: BNDES. Objeto da fiança:
cumprimento das obrigações assumidas pelo Terminal Corredor Norte S.A. no Contrato
de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1071.1 30. Plano de Remuneração de Opção de Ações: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2012, os acionistas da Companhia aprovaram um plano de remuneração de
opção de ações, e o Conselho de Administração, na mesma data, aprovou o Programa
de 2012, estabelecendo os beneficiários, a quantidade de ações e o preço de exercício. O Programa de 2012 está limitado a um máximo de opções que resulte em uma diluição de até 2% no total de ações da Companhia na data de criação do programa. O
preço de exercício de cada opção do Programa de 2012 é de R$1,32 (corrigido pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA desde 19 de dezembro de 2011 até a
data do efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). Em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2013, os acionistas da Companhia
aprovaram um aditamento ao plano de remuneração de opção de ações, e o Conselho
de Administração, na mesma data, aprovou o Programa de 2013, estabelecendo os
beneficiários, a quantidade de ações e o preço de exercício. O Programa de 2013 está
limitado a um máximo de opções que resulte em uma diluição de até 2% no total de
ações da Companhia na data de criação do programa. O preço de exercício de cada
opção do Programa de 2013 é de R$1,75 (corrigido pelo IPCA desde 24 de abril de
2013 até a data do efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). Em
reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 10 de março de
2014, foi aprovado o Programa de 2014, estabelecendo os beneficiários, a quantidade
de ações e o preço de exercício. O Programa de 2014 está limitado a um máximo de
opções que resulte em uma diluição de até 2% no total de ações da Companhia na
data de criação do programa. O preço de exercício de cada opção do Programa de
2014 é de R$2,35 (corrigido pelo IPCA desde 15 de janeiro de 2014 até a data do
efetivo exercício da opção pelo Participante mais 7% ao ano). As opções outorgadas
nos termos do Programa de 2014 podem ser exercidas, total ou parcialmente, desde
que observados os prazos de carência e os demais termos e condições previstos nos
respectivos contratos de opção. Em 31 de dezembro de 2014, foram outorgadas e reconhecidas despesas com opções de R$211. Em 1º de janeiro de 2015, havia
1.015.296 opções outorgadas. Desse total, houve a renúncia ao exercício de 44.703
opções em 7 de maio de 2015, além de dois colaboradores, que detinham 100.049 opções, terem pedido demissão da Companhia, o que resultou na extinção das opções
desses colaboradores. As 870.544 opções restantes foram exercidas em 11 de maio de
2015, no contexto da alienação de controle da Companhia. Em 29 de maio de 2015, todas as ações objeto das opções foram alienadas à Toyota Tsusho Corporation. Não foram outorgadas opções durante o ano 2015 e 2016, e todos os planos foram extintos.
31. Transações não Caixa. Em 31 de dezembro de 2016, a controlada efetuou redução
no saldo do ativo intangível decorrente da reavaliação do contas a pagar da concessão
no montante de R$ 5.207. 32. Autorização para Conclusão das Demonstrações
Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas
pela Diretoria da Companhia e autorizadas para emissão em 31 de março de 2017.
Marcus Vinicius Menoita Nogueira - Diretor
Felipe Moreira Caram - Diretor
Ayla Maria Candido Vieira - Contadora - TC - CRC-CE 012737/O-6

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, do pressuposto de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou

incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras ou atividades de negócio da Companhia e de suas controladas para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria da Companhia e de suas controladas e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 31 de março de 2017
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
Ismar de Moura
Contador
CRC nº 1 SP 179631/O-2

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI

Notas Explicativas
1- As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acôrdo
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- Os estoques foram
avaliados ao custo médio de aquisição e ou produção, liquido de
impostos e inferiores ao custo de reposição. 4- As depreciações e
amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
5- Participações Societárias: Capital % de par- Patrimônio
Empresa
Social ticipação
Líquido
Algodoeira Mascote Ltda. 323.015,00
25,50 (5.396.086,50)
Exatec Processamento
de Dados Ltda.
140.677,00
59,00 (5.346.099,07)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor
nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são apurados com base no lucro presumido. 8- A suspensão das atividades
industriais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008, situação que
perdura até esta data.

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial

HM Hotéis e Turismo S/A

CNPJ/MF n° 05.054.358/0001-10
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial, ﬁcam convocados a comparecerem
em sua sede social, na Alameda Ribeirão Preto n° 401, 1° andar, parte, Bela Vista, São Paulo, no dia 25/04/2017 às
10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31/12/2016. 2)
Eleição do Conselho de Administração. 3) Remuneração dos Administradores. 4). Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 05 de abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração. (06, 07 e 08/04/2017)

CNPJ/MF n° 47.396.635/0001-13
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de HM Hotéis eTurismo S/A, ﬁcam convocados a comparecerem em sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal
n° 424, 1° andar, Bela Vista, São Paulo, no dia 28/04/2017 às 10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária,
a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações ﬁnanceiras
do exercício social ﬁndo em 31/12/2016. 2) Eleição dos membros da diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros
assuntos de interesse social. São Paulo, 05 abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente. (06, 07 e 08/04/2017)
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RECEBEU APOSENTADORIA E DESEJA PARAR DE TRABALHAR
Empresa pretende demitir funcionária que recebeu aposentadoria e
não deseja mais trabalhar, como proceder? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
O INTERVALO DE 15 MINUTOS CONCEDIDO AO EMPREGADO
QUE TRABALHA MAIS QUE 06HS SERÁ CONSIDERADO COMO
JORNADA DE TRABALHO?
Informamos que o intervalo para repouso e alimentação não serão
computados na duração do trabalho. Base Legal – Art.71, §2º da CLT.
COMPORTAMENTO NA GRAVIDEZ DA FUNCIONÁRIA
Como proceder quanto à funcionária comunica que está grávida?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CUIDADORA DE IDOSO PARA TRABALHAR SÁBADO E DOMINGO
Empregador doméstico deseja contratar cuidadora de idoso para
trabalhar das 22hs do sábado até às 22hs do domingo, deve pagar
horas extras com adicional de 100%? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUANDO OCORRE A DEMISSÃO NA 6ª FEIRA A CONTAGEM DO AVISO
PRÉVIO COMEÇA NO DIA SEGUINTE?
Informamos que o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, conta-se
a partir do dia seguinte ao da comunicação da dispensa, ainda que não
seja dia útil ao trabalho. Base legal: Art. 20 da IN SRT/MTE nº 15/2010.
FUNCIONÁRIA DE DUAS EMPRESAS TEVE LICENÇA MÉDICA
Funcionária trabalha em duas empresas teve licença médica, poderá
se afastar apenas em uma empresa? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
AFASTADO PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO
Como proceder quando o funcionário alcoólatra é internado pelos
familiares em clínica de recuperação, pode ser afastado pelo INSS?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta
2016/R$
2015/R$
Arrendamentos
317.762,00 286.729,64
(-) Impostos S/Arrendamentos
11.598,33
11.048,65
Receita Operacional Líquida
306.163,67 275.680,99
Lucro Bruto
306.163,67 275.680,99
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
446.066,83 718.672,51
Depreciações
4.782,20
5.300,30
Impostos e Taxas
125.457,02
388,81
Despesas Financeiras
2.274.619,90 2.472.717,25
Outras Receitas
1,50 195.601,50
Prejuizo Operacional
(2.544.760,78) (2.725.796,38)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais (2.544.760,78) (2.725.796,38)
Contribuição Social e I.R.
24.404,49
80.995,51
Prejuizo Líquido do Exercício
(2.569.165,27) (2.806.791,89)
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
2016/R$
2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício
2- Prejuizo Líquido do Exercício
(2.569.165,27)(2.806.791,89)
3- Prejuízos Acumulados
2.569.165,27 2.806.791,89
4- Saldo no Fim do Exercício
-

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

www.candinho.com.br

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. - C.N.P.J. 61.355.012/0001-23
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 03 de Março de 2017.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.
Passivo
2016/R$
2015/R$
Ativo
2016/R$
2015/R$
Circulante
5.837.623,44 5.832.377,56
Circulante
1.062.399,82
1.061.689,15
Bancos com Movimento
40.611,91
35.394,35
Clientes
109.000,00 109.282,00
Obrigações Tributarias
1.062.399,82
1.061.689,15
Arrendamentos a Receber
3.244,73
2.934,41
Não Circulante
100.814.665,78 98.238.013,93
Estoques
134.410,46 134.410,46
Imóveis a Venda
5.550.356,34 5.550.356,34
Fornecedores
382.067,34
382.067,34
Não Circulante
2.220.342,81 2.217.391,44
Adiantamento de Clientes
103.300,00
103.300,00
Depósitos e Cauções
181.501,48 173.767,91
Investimentos
Créditos de Pessoas Ligadas
87.123.473,57 83.385.109,72
Investimentos para Iniciativa Própria 2.005.623,77 2.005.623,77
Tributos Parcelados
13.205.824,87 14.367.536,87
Investimentos de Incentivos Fiscais
15.999,87
15.999,87
Imobilizado
Passivo a Descoberto
(93.819.099,35) (91.249.934,08)
Valores de Custo e Correção Monetária 285.886,76 285.886,76
42.600.442,00 42.600.442,00
(-) Depreciações Acumuladas
(278.458,62) (273.676,42) Capital Social
Intangível
(-)Prejuízos Acumulados
(136.419.541,35) (133.850.376,08)
Marcas e Patentes
9.789,55
9.789,55
Total do Passivo
8.057.966,25
8.049.769,00
Total do Ativo
8.057.966,25 8.049.769,00
A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Demonstração do Resultado em 31/12/2016
1 (+) Receita Operacional Bruta
2016
2015
Vendas de Mercadorias
35.676.343,33 30.474.777,16
2 (-) Deduções de Renda Bruta
10.104.597,11 8.506.954,11
ICMS
6.247.686,81 5.297.899,67
PIS sobre Faturamento
588.187,45
502.236,12
COFINS
2.709.226,99 2.313.329,98
Vendas Canceladas
672.698,65
474.912,00
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas
(113.202,79)
(81.423,66)
3 (=) Receita Operacional Liquida
25.571.746,22 21.967.823,05
4 (-) C. M . V
20.184.092,30 14.213.069,10
5 (=) Resultado Bruto
5.387.653,92 7.754.753,95
6 (-) Despesas Operacionais
14.079.234,30 12.326.194,01
Despesas com Vendas
24.137,64
24.790,29
Despesas com Pessoal
8.483.342,49 7.073.930,12
Despesas Administrativas
4.313.596,30 3.745.312,60
Depreciação
349.667,61
498.157,36
Despesas Financeiras
509.865,54
701.671,93
Despesas Tributarias
395.326,14
278.211,84
Despesas Indedutíveis
3.298,58
4.119,87
7 (+) Outras Receitas Operacionais
8.203.508,23 5.946.064,64
Outras Receitas
8.203.508,23 5.946.064,64
8 (+)Outras Receitas: Outras Receitas
12.351,76
9 (=)Prejuízo/Lucro Antes das
Provisões IRPJ/CSLL
(488.072,15) 1.386.976,34
10 (-) Provisões do IRPJ e CSLL
124.839,69
448.972,73
11 (=) Prejuízo / Lucro do Exercício
(612.911,84)
938.003,61
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2016
2015
2016
Saldo Anterior de Prejuízos
Acumulados
R$ (10.905.089,89) R$ (9.967.086,28)
Prejuízo Lucro Líquido
do Exercício
Prejuízo/Lucro do Exercício
R$ 938.003,61
R$ (612.911,84)
Prejuízo Acumulado
R$ (9.967.086,28) R$ (10.579.998,12)
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente
ao Exercicio encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que
porventura se façam necessários. São Paulo, 24 de Março de 2017.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016
Ativo: Ativo Circulante
2016
2015 Passivo: Passivo Circulante
2016
2015
Circulante
Circulante
6.918.840,86
200.632.236,71
Caixa e Bancos
3.493.809,76
286.863,31 Fornecedores
711.128,66
767.767,44
Duplicatas a Receber
3.396.172,46
1.778.878,80 Obrigações sociais Fiscais
7.629.969,52
201.400.004,15
Estoques
210.601.341,37 215.747.651,14
Outros Creditos
3.410.455,59
6.249.755,05 Passivo Não Circulante
Despesas Exercício seguinte
125.798,75
153.072,98 Fornecedores Financiamentos
a Longo Prazo
221.027.577,93 224.216.221,28
Fornecedores/Financiamentos
227.633.579,96
35.434.579,46
Ativo Não Circulante: Imobilizado
227.633.579,96
35.434.579,46
Bens Moveis, Imoveis e Investimentos
7.902.864,69
7.882.926,89
Patrimonio
Liquido
(-) Depreciação Amortização acumulado (4.262.911,73) (3.929.094,29)
3.639.952,96
3.953.832,60 Capital Social
Capital Subscrito
2.100.000,00
2.100.000,00
Realizavel a Longo Prazo
2.100.000,00
2.100.000,00
Deposito Judicial/Recursal
1.318.577,02
Lucros
ou
Prejuízo
Intangíveis
(612.911,84)
938.003,61
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico
255.507,53
255.507,53 Prejuízo do Exercício
Prejuízo Acumulado
(9.967.086,28)
(10.905.089,89)
Diferido
(10.579.998,12)
(9.967.086,28)
Correção monetária diferida IPC/BTNF
540.578,57
540.578,57
Total do Passivo
226.783.551,36
228.967.497,33
Depreciação Diferida IPC/BTNF
1.357,35
1.357,35
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2016
541.935,92
541.935,92
Lucros
Patrimônio
Total do Ativo
226.783.551,36 228.967.497,33
Capital Social
ou Prejuízos
Líquido
Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela com- Histórico
Integralizado
Acumulados
Consolidado
panhia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: Saldo Inicial
R$ 2.100.000,00 R$ (9.967.086,28) R$ (7.867.086,28)
a) Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstraLucro Líquido
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas
R$ (612.911,84)
R$ (612.911,84)
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao do Período
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e Saldos Finais R$ 2.100.000,00 R$ (10.579.998,12) R$ (8.479.998,12)
Reginaldo Chohﬁ
Márcia Pereira dos Santos
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos
Diretor Presidente
Técnico Contábil. CRC. 1SP187961/0-2
bens. São Paulo, 24 de Março de 2017.

