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NOTA 10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016 . em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015 em 2015 31/12/14
Equip. Instal. Industriais 9.763.315 619.789  (6.745) 346.072 8.804.199 68.736  - 39.285 8.696.178
Móv. Utens. e Instalações 501.201 12.777  (6.039)  - 494.463 489  (25.668)  - 519.642
Veículos 488.636  -  -  - 488.636  -  -  - 488.636
Equipam. Proces. de Dados 259.954 27.252  -  - 232.702 8.110  (48.711)  - 273.303
Imobilizado em Andamento 45.750 89.422  -  (346.072) 302.400 341.685  -  (39.285) -
Soma do Imobilizado 11.058.856 749.240  (12.784)  - 10.322.400 419.020  (74.379)  - 9.977.759
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
s/ Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015 em 2015 31/12/14
Equip. Instal. Industriais 6.572.214 304.004  (4.572)  - 6.272.782 376.660  -  - 5.896.122
Móv. Utens. e Instalações 349.976 18.633  (6.039)  - 337.382 20.835  (25.640)  - 342.187
Veículos 395.420 60.080  -  - 335.340 60.118  -  - 275.222
Equipam. Proces. de Dados 158.955 20.578  -  - 138.377 19.070  (57)  (48.565) 167.929
Soma das depreciações 7.476.565 403.295  (10.611)  - 7.083.881 476.683  (25.697)  (48.565) 6.681.461
Imobilizado Líquido 3.582.291 345.945  (2.173)  - 3.238.519  (57.663)  (48.682) 48.565 3.296.299
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015  em 2015 31/12/14
Software 372.658 5.371  -  - 367.287 2.637  -  - 364.650
Direitos Uso Telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280  -  -  - 6.370.280  -  -  - 6.370.280
Soma do intangível 6.817.099 5.371  -  - 6.811.728 2.637  -  - 6.809.091
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em Aquisições Baixas Transf. Saldo em
s/ Aquisições  31/12/16 em  2016 em 2016  em 2016 31/12/15 em 2015  em 2015  em 2015 31/12/14
Direitos uso telefone 74.161  -  -  - 74.161  -  -  - 74.161
Software 246.453 49.063  -  - 197.390 49.506  -  - 147.884
Soma das amortizações 320.614 49.063  -  - 271.551 49.506  -  - 222.045
Intangível líquido 6.496.485  (43.692)  -  - 6.540.177  (46.869)  -  - 6.587.046

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2016 2015
CIRCULANTE 18.458.311 24.862.491
DISPONIBILIDADES 4 15.596 225.392
Caixa e bancos 15.596 225.392

DIREITOS REALIZÁVEIS 18.353.265 24.504.898
Clientes 3.c 9.642.092 16.206.239
Adiant. a empregados 81.859 84.294
Impostos a recuperar 7 410.097 284.321
Adiant. a fornecedores 55.937 105.612
Outros valores a receber 75.642 341.026
Estoques 5 8.087.638 7.483.406
Desp. de exerc. seguintes 89.450 132.201

NÃO-CIRCULANTE 17.428.210 16.061.014
REALIZ. A LONGO PRAZO 7.338.099 6.270.982
DIREITOS REALIZÁVEIS 7.338.099 6.270.982
Clientes 3.c - 5.100.380
Depósitos judiciais 8 7.222.853 1.079.520
Empréstimos compulsórios

   Eletrobrás 65.832 65.832
Impostos a recuperar 49.414 25.250

INVESTIMENTOS 11.335 11.335
Investimentos diversos 11.335 11.335

IMOBILIZADO 10 3.582.291 3.238.520
Custo corrigido 11.058.856 10.322.401
(-) Deprec. acumuladas (7.476.565) (7.083.881)

INTANGÍVEL 10 6.496.485 6.540.177
Custo corrigido 6.817.099 6.811.728
(-) Amortizações acumuladas (320.614) (271.551)

TOTAL DO ATIVO 35.886.521 40.923.505
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
P A S S I V O Nota 2016 2015
CIRCULANTE 14.410.379 21.663.678

Fornecedores 916.948 3.992.174
Salários a pagar 83.685 119.547
IR e cont. social a pagar 3.i - 2.507
Imp., taxas e contrib. div. 657.349 2.800.994
Instituições financeiras 11.131.958 13.393.576
Prov. p/ férias e encargos 3.h 466.106 457.573
Outras contas a pagar 385.398 897.307
Prov. perda em controlada 9 768.935 -

NÃO-CIRCULANTE 5.204.119 4.022.761
Instituições financeiras 11.a 5.204.119 4.022.761

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.272.023    15.237.066
Capital social realizado 12 20.000.000 20.000.000
Prejuízos Acumulados (3.727.977) (4.762.934)

TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.886.521 40.923.505
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações
Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o que
segue: 1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2016 uma Receita Líquida de R$ 44.397.880, o que significa um crescimento de 19,55% em relação a 2015,
que foi de 5,92% em relação a 2014. O aumento da participação no mercado interno e o incremento da participação dos produtos em LED e Telegestão, aliado ao período eleitoral,
impulsionou a expressiva evolução do resultado do exercício, onde o foco comercial foi dirigido para o mercado privado/corporativo que presta serviços aos setores públicos. O CAGR
(Compound annual growth rate) entre 2012~2016 = 16%. 2. Conjuntura Econômica: No final de 2015, o governo piorou sua expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) para 2016 prevendo um encolhimento de 1,9% da economia no ano – contra 1% de queda na estimativa anterior.  Para a América Latina o FMI fez uma previsão para
2016 de uma queda de 1%, enquanto o mercado financeiro espera queda de 2,8%. Em outubro, a previsão de crescimento do PIB regional era de 2,2% para 2015 e 2,8% em
2016. 3. Desempenho Econômico-Financeiro: Todas as medidas de avaliação dos negócios da Ilumatic S.A. apresentaram evolução em 2016. A inflação brasileira medida pelo IPCA
- IBGE em 2016 foi de 10,70% mas o setor enfrentou pressão nos seuas custos acima dos índices oficiais de inflação, principalmente pela forte variação cambial do período. O resultado
apresentou decréscimo em relação a 2015, em função das operações realizadas com a Controlada na Argentina. 4. Desafios para 2017: A Ilumatic S.A. projeta o seu faturamento em
2017 uma retração de 5 % frente a 2016. A empresa trabalha no sentido de crescimento nos produtos de alta tecnologia, notadamente nas luminárias LED, Tomada Nema de 7 contatos
e Telegestão da Iluminação Pública, para consolidar sua presença no mercado externo e ampliar a presença no mercado brasileiro mas entende que a velocidade se reduza em 2017
em razão das dificuldades de investimentos públicos e conjuntura econômica recessiva no Brasil para este ano. Tendo em vista janeiro 2017, análise do Banco Central a projeção do
PIB de 2017 para uma retração de 3,50%. 5. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e instituições financeiras
pelo apoio e confiança e ao grupo de colaboradores pela dedicação e empenho apresentados.

São Paulo- SP, 17 de fevereiro de 2017. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/JAN./14 A 31/DEZ./16) R$(1)
                          Contas Capital Prejuízos Total
Especificações Social Acumulados Geral
SALDOS EM 31/12/14     20.000.000     (6.731.235)    13.268.765
Lucro líquido do exercício - 1.968.301 1.968.301
SALDOS EM 31/12/15     20.000.000     (4.762.934) 15.237.066
Lucro líquido do exercício - 1.034.957 1.034.957
SALDOS EM 31/12/16     20.000.000     (3.727.977)    16.272.023

 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2016 2015

RECEITA BRUTA 66.020.615 56.235.309
Vendas de produtos 58.937.088 49.182.309
Vendas de merc. e serviços 7.083.527 7.053.000

DEDUÇÕES (21.622.735) (19.097.827)
Devoluções de vendas (1.787.335) (719.874)
Impostos e contribuições (19.835.400) (17.299.281)
Ajuste a valor presente

   de Clientes - (1.078.672)
RECEITA LÍQUIDA 44.397.880 37.137.482
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (30.297.758) (25.021.504)
LUCRO BRUTO 14.100.122 12.115.978
RECEITAS/DESP. OPERAC. (7.376.009) (7.317.218)

Despesas c/vendas (4.771.118) (4.573.078)
Despesas administrativas (2.287.353) (2.549.459)
Participação de Empregados (117.955) (103.673)
Depreciações e Amortizações (452.359) (526.189)
Depreciações e amortizações

   apropriadas aos custos 375.785 447.960
Outras receitas operacionais 58.312 43.748
Outras despesas operacionais (181.321) (56.527)

 Resultado da equiv. patrim. (1.467.397) -
LUCRO OPERACIONAL 5.256.716 4.798.760
 Receitas Financeiras 1.390.985 3.607.120
 Despesas Financeiras (4.951.053) (5.943.779)
LUCRO ANTES DO IR E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.696.648 2.462.101
 IR E CSLL DIFERIDOS               - (18.688)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (184.767) (134.491)
IMPOSTO DE RENDA (476.924) (340.621)

LUCRO DO EXERCÍCIO 1.034.957 1.968.301
 Lucro Básico por Ação de
  Operações Contínuadas 5,17 9,84
 Lucro Diluído por Ação de
  Operações Contínuadas 5,17 9,84

Demonstração do Valor Adicionado em R$(1)
2016 2015

1.RECEITAS 64.289.419 54.436.567
Vendas de mercadorias,

   produtos e serviços 64.233.280 54.436.763
Perdas na liquid. de créditos - (43.827)
Outras receitas 54.412 43.748
Receitas/despesas relativas

  de ativos próprios 1.727 (117)
2.INSUMOS ADQUIRIDOS
  DE TERCEIROS 39.746.486 33.661.154

Matérias-primas consumidas 33.759.976 28.349.438
Mat., energia, serv. de terc. e
 outras desp. operacionais 5.986.510 5.311.716

3.VALOR ADIC. BRUTO 24.542.933 20.775.413
4.DEPRECIAÇÃO, AMOR-
 TIZAÇÃO E EXAUSTÃO 452.359 526.189
5.VALOR ADIC. LÍQUIDO PRO-
  DUZIDO PELA ENTIDADE 24.090.574 20.249.224
6.VALOR ADIC. RECEBIDO

EM TRANSFERÊNCIA (76.412) 3.607.161
Resultado de equiv. patrim. (1.467.397) -
Receitas financeiras 1.390.985 3.607.161

7.VALOR ADICIONADO
 TOTAL A DISTRIBUIR 24.014.162 23.856.385
8.DIST. DO VALOR ADICION. 24.014.162 23.856.385
8.1 Pessoal 6.273.762 5.706.305

Remuneração direta 5.098.121 4.642.889
Benefícios 669.467 537.580
FGTS 506.174 525.836

8.2 Impost., taxas e contrib. 10.992.090 9.960.525
Federais 6.980.884 6.144.827
Estaduais 3.914.405 3.727.058
Municipais 96.801 88.640

8.3 Remuneração de capitais
  de terceiros 5.713.353 6.221.254

Juros 4.951.053 5.458.954
Aluguéis 762.300 762.300

8.4 Remuner. de Cap. Próp. 1.034.957 1.968.301
Lucros retidos 1.034.957 1.968.301

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2016 2015
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR e da CSLL 1.696.648 2.462.102
Ajustes para reconciliar o lucro
 líquido com caixa líquido
  Aplicado/obtido nas/das
   atividades operacionais:
Depreciação e amortização 452.358 526.189
Custo na alienação de imob.e intang. 2.173 117
Equivalência patrimonial                1.467.397 -
Juros sobre financiamentos 500.916 -
Ajuste a valor presente                             - (73.653)
Perdas em créditos de clientes                            - 43.827

     Total 4.119.493 2.958.582
Variação nos saldos de contas
 dos grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes 6.564.147 (8.260.096)
Estoques                (604.232) (576.732)
Impostos a recuperar                   127.052 (194.697)
Despesas antecipadas                     42.751 79.573
Outros créditos do ativo curto

  e longo prazo              (1.123.483) (362.297)
Fornecedores             (3.075.226) 636.996
Imp., taxas e contrib. diversas (2.143.645) 1.300.978
IR e Contribuição Social                 (918.217) (579.512)
Provisão de férias                       8.533 -
Salários                  (35.862) 11.397
Outros débitos/contas a pagar

  - curto e longo prazo (511.909) 178.911
Total líquido na variação das
 contas de ativo e passivo (1.670.091) (7.765.479)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
 DAS ATIVID. OPERACIONAIS 2.449.402 (4.806.897)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquis. de bens do ativo imobilizado (749.240) (419.020)
Aquisição ativo intangível                     (5.372) (2.637)
Receb. por venda de bens do imob. 3.900 -
Acréscimo de investimentos               (324.602) -

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS/
 DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS (1.075.314) (421.657)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIVID. DE FINANCIAMENTO
Empréstimos c/ instit. financeiras 11.513.200 3.671.499
Amortização de financiamentos (13.097.084) -
Parcelamento de tributos                             - (136.502)

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
 ATIV. DE FINANCIAMENTOS (1.583.884) 3.534.997
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA (209.797) (1.693.557)
CAIXA E CAIXAS EQUIVAL.
 EM 01 DE JANEIRO 225.392 1.918.949
CAIXA E CAIXAS EQUIVAL.
 EM 31 DE DEZEMBRO 15.596 225.392
(As notas explicativas integram o conjunto das demonst. contábeis.)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31
 de Dezembro de 2016 (Valores Expressos em R$ [1])

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL A companhia tem como
atividade: a industrialização e o comércio de produtos e
equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos
produtos relacionados em seu objeto social, bem como, a
respectiva exportação; o comércio de componentes de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,
bem como, outros produtos para revenda; importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,

  (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de
material para iluminação; a prestação de serviços de
intermediação de compra e venda de bens imóveis, de
processamento de dados para terceiros e de serviços de
galvanização corte, dobra, estampagem e pintura; a
prestação de serviços de administração, locação,
arrendamento, loteamento e incorporação de bens imóveis;
a participação no capital social de outras empresas, como
sócia cotista ou acionista, mesmo quando o objeto social não
coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos
próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de sistema informatizado
(telegestão e/ou telemetria) e suporte técnico com
hospedagem de software; fabricação de luminárias para
iluminação e sua instalação. NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis de 31/dez./16 e 31/dez./15 foram preparadas de
acordo com as novas práticas brasileiras e pronunciamento
técnico das Pequenas e Médias Empresas - PME, destacando-
se o seguinte: balanço patrimonial, demonstração do
resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido,
demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor
adicionado. Para fins de comparabilidade, estamos
apresentando também as Demonstrações Contábeis do
exercício encerrado em 31/dez./15. NOTA 3.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais
procedimentos adotados para a preparação das
demonstrações contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO
RESULTADO: O resultado é apurado pelo regime de
competência de exercícios para apropriação de receitas, custos
e despesas correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA: Contemplam numerários em caixa, saldos em
bancos em conta de livre movimentação. c) CONTAS A
RECEBER DE CLIENTES: Estão apresentadas a valores de
realização a receber de clientes, reconhecidos pelo regime
de competência. No Realizável a Longo Prazo estão
destacados créditos, valores em recuperação judicial. d)
ESTOQUES: Os estoques de matérias-primas e produtos de
revenda foram mensurados pelo custo médio de aquisição,
os quais não superam os valores de mercado. Os estoques
de produtos acabados foram avaliados pelo custo médio de
produção. As provisões para estoque de baixa rotatividade,
obsoletos, ou para ajuste ao valor de mercado são constituídas
quando consideradas necessárias pela administração. e)
INVESTIMENTOS: Estão demonstrados ao custo de aquisição
e referem-se a créditos da Eletrobrás. O investimento em
empresa controlada foi ajustado por avaliação pelo método
de equivalência patrimonial, conforme demonstrado na Nota
8. f) IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item
54, foi efetuada durante o exercício social iniciado a partir de
01/jan./10. Para 2016, em vista de não terem sido
constatadas alterações relevantes na situação dos bens que
compõem o imobilizado da companhia, incluindo as aquisições
realizadas durante o exercício, a sua administração decidiu
manter as mesmas taxas de depreciação calculadas pelos
mesmos prazos de vida útil adotados em 2010. As taxas
anuais de depreciação são as seguintes:
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Máq. e Equip.
 Industriais                   2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móveis, Utens. e Instal. 4% a 10% 4% a 10%
Equip. Proces. de Dados 7% a 18% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%

g) INTANGÍVEL: O montante de R$ 6.370.280 refere-se ao
valor da marca Ilumatic. Os demais bens intangíveis são
avaliados pelo custo de aquisição, sendo o software
amortizado a taxa de 5% a 20% a.a. h) PROVISÃO PARA
FÉRIAS: Foi constituída com base no direito adquirido dos
funcionários até a data do balanço, considerando, ainda, os
encargos sociais e o adicional de um terço. i) PROVISÃO
PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
Quando calculada, é efetuada com base no lucro, com a
aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal: imposto
de renda: 15%, mais 10% de adicional e 9% de contribuição
social. j) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E
NÃO CIRCULANTES: São demonstrados pelos valores de
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações cambiais incorridas até a data do balanço (passivos).
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Caixas 10.376 5.360
Bancos c/corrente 5.220 220.032
TOTAL 15.596 225.392
O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos c/correntes representados pelas contas de livre
movimentação mantidas com instituições financeiras,
correspondem ao saldo existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/12/16 31/12/15
Produtos Acabados 2.018.495 1.387.912
Mercadorias para Revenda 535.718 304.791
Produtos em Elaboração 312.390 324.427
Matérias-Primas 4.936.171 5.037.152
Adiantamento a fornecedores 284.864 429.124
TOTAL 8.087.638 7.483.406
Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volume estão
compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA 6.
VALOR PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A
empresa não efetuou ajustes a valor presente de suas contas
a receber e a pagar, em razão de não serem relevantes.
NOTA 7. IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a
saldos de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, de antecipações mensais e de retenção do
imposto de renda de juros sobre o capital próprio, e impostos
recuperáveis oriundos de aquisição de insumos e serviços. Os
valores estão atualizados pela variação mensal da Selic até
31/dez./16 e 31/dez./15, quando aplicável. NOTA 8.
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A Ilumatic
S.A ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, com anuência do Tribunal de Justiça, o qual determinou
a penhora de direitos creditórios no valor de R$ 6.112.655,
para garantir o prosseguimento de discussão judicial,e para
garantir discussões de processos trabalhistas o valor de R$
1.110.198. NOTA 9. INVESTIMENTO: O investimento
relevante na empresa controlada Ilumatic Argentina S/A está
ajustado de acordo com o método de equivalência patrimonial.
O cálculo da equivalência patrimonial está demonstrado a
seguir: INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EM 31/12/16:
Ações do capital social: 100.000; Patrimônio líquido ajustado:
(809.406); Lucro líquido ajustado: (836.653); Nº de ações
possuídas: 95.000; Percentual de participação: 95%.
Investimentos: Saldos Iniciais: 0; Aquisição de participações
societárias: 698.462; Resultado da equivalência patrimonial:
(1.467.397); Provisão para perda em investimento em
controlada: 768.935

NOTA 11. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os saldos de R$ 5.204.119 em
2016 e R$ 4.022.761 em 2015, referem-se a empréstimos contraídos em moeda nacional e estrangeira, resgatáveis
em parcelas mensais até 18/nov./19, com encargos financeiros de 2,50% a 20,42% a.a. a título de juros (CDI) e
em moeda estrangeira pela cotação do Dólar, com proteção cambial (Swap). Em garantia dos empréstimos foram
concedidos avais do Diretor, da Controladora Intral S.A., além dos próprios bens financiados. NOTA 12. CAPITAL
SOCIAL: a) CAPITAL SOCIAL: O capital social da companhia, no montante de R$ 20.000.000, pertencente
inteiramente a acionistas domiciliados no país, está composto por 200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. b) LUCROS DISTRIBUÍDOS: Os lucros, quando distribuídos, são reconhecidos no passivo circulante. No
exercício de 2016 e 2015, não foram distribuídos lucros aos acionistas. NOTA 13. COBERTURA DE SEGUROS: Em
31 de dezembro de  2016 a Companhia possuía  cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos, para os
bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
OBJETO MODALIDADE VALOR VALOR

SEGURADO 2016 SEGURADO 2015
Edificações e conteúdos, estoques , almoxarifados, Incêndio e
  responsabilidade cívil e  lucros cessantes  riscos diversos 29.400.000 30.750.000

Colisão e respon-
Veículos sabilidade civil 5.880.000 5.880.000
Total 35.280.000 36.630.000
NOTA 14. CONTINGÊNCIAS: a) Ativas: Tramita no Supremo Tribunal Federal ação proposta pela companhia,
vitoriosa do TRF da 3ª Região, pela não incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS contido no valor das vendas, onde
há franca expectativa de sucesso. A companhia estima em R$ 2.823.636, o montante que poderá ser recuperado

quando houver o trânsito em julgado. b) Passivas: b.1)
Trabalhistas: As reclamatórias trabalhistas, com valor
dado às causas no total de R$ 854.717, não foram
objeto de provisionamento, com base na opinião dos
advogados da sociedade, tal o grau de incerteza dos
processos, sendo julgada improvável a saída de recursos,
bem como, pela ausência de dados confiáveis para a
mensuração de eventua l  perda.  b.2)  Fiscais:  A
companhia defende-se de autuações f isca is  das
fazendas estadual e federal – ICMS e IPI - no montante
aproximado de R$ 2.000.000. Também segundo os
consultores jurídicos da companhia, o grau de incerteza
não permite a determinação de probabilidade de perda,
sendo grande, no mérito, a expectativa de sucesso nas
demandas. c) Garantias Para as contingências passivas
a Controladora Intral S/A avalizou fianças bancárias para
garant i r  determinadas demandas, e  em favor da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para
garantir o prosseguimento da discussão judicial, penhora
de direitos creditórios pertencentes a executada nos
autos do processo e seguro garantia.

Aos Administradores e Acionistas de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
São Paulo - SP
Opinião; Examinamos as demonstrações contábeis de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA em
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações
e os seus 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 contábeis”. Somos
independentes em relação à Empresa, 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. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos - Demonstração Valor Adicionado: A
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Empresa, e apresentada
como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico
e é consistente em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Outras Informações que

acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Empresa é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis, ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
declarar a este respeito. Responsabilidades da
administração pelas demonstrações contábeis: A
administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis. Os responsáveis pela
administração da Empresa são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, 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 perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos 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. · Obtemos 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 Empresa. · Avaliamos a
adequação das polít icas contábeis uti l izadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. · Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas 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 Empresa. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em
continuidade operacional. · Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Eldorado do Sul, 17 de fevereiro de 2017.

AudiLink & Cia. Auditores
CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP

Nélson Câmara da Silva
Contador CRC/RS 023584/O-8 ‘T’ SP

MARCUS ANTONIO D'ARRIGO - DIRETOR PRESIDENTE JOÃO PEREIRA CORRÊA - DIRETOR Vilson Paulo Rech - Contador CRC/1RS19030/O-3 S SP

Marubeni Grãos Brasil S.A. - CNPJ 25.142.875/0001-59
Demonstrações Financeiras - Período de 27 de abril à 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de reais)

Balanço patrimonial / Ativo  Notas   2016
Circulante   5.606
Caixa e equivalentes de caixa   4  5.450
Outros ativos    156
Não circulante   458
Imobilizado   5  109
Intangível   6  349
Total do ativo    6.064

Demonstração do resultado
Receitas (despesas) operacionais  Notas   2016
Despesas gerais e administrativas   8  (230)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro   (230)
Receitas financeiras   9  272
Despesas financeiras   9  (14)
Resultado financeiro líquido    258
Lucro operacional antes do IR e da contribuição social   28
Imposto de renda e contribuição social correntes   (6)
Lucro líquido do exercício    22
Lucro por ação - em Reais    0,01
Demonstração do resultado abrangente   2016
Lucro líquido do exercício    22
Ajustes de conversão    (6)
Total do resultado abrangente    16

Demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais Notas  2016
Lucro líquido do exercício    22
      22
Ajustes de capital de giro:
Redução(aumento) outros ativos    (156)
Aumento (redução) de outros passivos    48
Fluxo de caixa líquido aplicado das
 atividades operacionais    (86)
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível   5/6  (458)
Fluxo de caixa líquido originado (aplicado)
 em atividades de investimento    (458)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: Marubeni Grãos Brasil S.A. (a “Companhia” 
ou “MGB”) foi fundada em 27/4/16, e é uma S.A. por ações, e que tem 
por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, 
de grãos em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio ataca-
dista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas 
beneficiados; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exporta-
ção, de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representa-
ções comerciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de 
mercadorias em geral; (vi) a importação e exportação de bens e servi-
ços relacionados com suas atividades operacionais; (vii) a administra-
ção de bens próprios; e (viii) a participação em outras sociedades na 
qualidade de sócia, acionista ou qualquer outra. Em 31/12/16, a Com-
panhia ainda não havia iniciado as suas atividades de comercialização 
de commodities. As demonstrações financeiras para o exercício findo 
em 31/12/16 foram autorizadas para emissão pela administração em 
17/4/17. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Transa-
ções em moedas estrangeiras: Nos termos do Pronunciamento 
Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão das Demonstrações Contábeis, a Companhia analisou as 
principais características de suas operações e determinou que sua 
moeda funcional é o dólar norte-americano. Esta conclusão baseia-se 
na análise dos indicadores descritos no Pronunciamento Técnico CPC 
02 (R2), uma vez que o dólar norte-americano é a moeda que mais 
influencia os preços dos produtos e commodities vendidos, a determi-
nação do preço de venda dos produtos e os custos para fornecimento 
de matéria-prima, bem como é a moeda na qual são obtidos, substan-
cialmente, os recursos das atividades financeiras e operacionais da 
Companhia. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas 
em Reais (moeda de apresentação), convertendo-se a moeda funcio-
nal (dólar norte-americano) para Reais, utilizando-se para isto a taxa de 
câmbio de fechamento do exercício de R$ 3,2591 para os ativos e 
passivos, e a taxa média mensal para as contas de resultado. As varia-
ções cambiais resultantes da conversão de ativos, passivos, contas de 
resultado e de patrimônio líquido foram reconhecidas em conta especí-
fica do patrimônio líquido denominada “Ajustes Acumulados de Conver-
são”. 2.2. Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e 
mensuração subsequente: i) Ativos financeiros: Os ativos financei-
ros da Companhia incluem caixa e equivalentes, investimentos em 
aplicações financeiras e outras contas a receber. a) Reconhecimento 
inicial e mensuração dos ativos financeiros: Ativos financeiros são 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resul-
tado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o venci-
mento ou ativos financeiros disponíveis para venda. A Companhia 
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do 
seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicial-
mente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não desig-
nados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Vendas e 
compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens dentro 
de um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no 
mercado (compras regulares) são reconhecidas na data da operação, 
ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou 
vender o bem. b) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financei-
ros: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo 
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
baixado quando: • Expirarem o direito de receber fluxos de caixa do 
ativo; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os 
fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por 
força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substan-
cialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não 
transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Quando a 
Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de 
um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transfe-
rido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao 
ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da 
Companhia com o ativo. Nesse caso, a Companhia também reconhece 
um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são 
mensurados com base nos direitos e obrigações que a Companhia 

Balanço patrimonial / Passivo  Notas   2016
Circulante   48
Fornecedores    22
Outros    26
Patrimônio líquido   6.016
Capital social   7  6.000
Reserva legal    1
Lucros acumulados    21
Ajustes de conversão    (6)
Total do Passivo   6.064

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva Lucros Ajustes de Resultado 
      social       legal acumulados conversão do exercícios  Total
Aporte de capital  6.000  -  - -  -  6.000
Resultado do exercício  -  -  -  -  22  22
Alocação de resultado  -  1  21  -  (22)  -
Ajuste de tradução (CTA)  -  -  -  (6)  -  (6)
Saldo em 31/12/16  6.000  1  21  (6)  -  6.016

manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o 
ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou 
pela máxima contraprestação que puder ser exigida da Companhia, 
dos dois o menor. ii) Passivos financeiros: Os passivos financeiros da 
Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, e outras contas a 
pagar. a) Reconhecimento inicial e mensuração dos passivos 
financeiros: Passivos financeiros são classificados como passivos 
financeiros a valor justo por meio do resultado. A Companhia determina 
a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reco-
nhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos 
a valor justo e, quando aplicável, são acrescidos do custo da transação 
diretamente relacionado. b) Desreconhecimento (baixa) dos passi-
vos financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro 
existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente 
forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é 
tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado. 2.3. Caixa e equivalentes 
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi-
mento ou outros fins. Incluem substancialmente depósitos à vista e 
certificados de depósitos bancários compromissados, denominados 
em reais, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos não 
superior a três meses, ou para os quais inexistem multas ou quaisquer 
outras restrições para seu resgate imediato, junto ao emissor do instru-
mento. 2.4. Imobilizado: Os ativos imobilizados estão avaliados ao 
custo de aquisição e/ou construção. Os ativos imobilizados são apre-
sentados deduzidos das respectivas depreciações. Os valores residu-
ais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao 
final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado. Os gas-
tos com manutenção ou reparos, que não aumentam significativa-
mente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesas, quando 
incorridos. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou 
quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso 
ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calcu-
lado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício 
em que o ativo for baixado. A depreciação é calculada pelo método 
linear e leva em consideração a vida útil econômica dos bens. As taxas 
utilizadas são mencionadas na nota explicativa nº 5. O valor residual e 
vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encer-
ramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando 
for o caso. 2.5. Intangível: Os intangíveis são avaliados ao custo de 
aquisição, deduzido da amortização e de eventual provisão para ajustá-
-los a seus prováveis valores de realização, quando necessário. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados levando em 
conta o prazo estimado de geração de benefícios econômicos futuros, 
estando sujeito a teste de recuperabilidade anualmente ou sempre que 
indícios indicarem eventual perda de valor econômico. Após o reconhe-
cimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização 
acumulada e perdas de seu valor recuperável. A amortização é iniciada 
quando o desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível 
para uso, pelo período do benefício econômico futuro. Durante o pe-
ríodo de desenvolvimento, o valor recuperável do ativo é testado anual-
mente. 2.6. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de for-
necedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na 
prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a 
valor presente e acrescidos de juros, quando aplicável. 2.7. Imposto de 
renda e contribuição social: Apurados pelo lucro real à razão de 15% 
sobre o lucro tributável e adicional de 10% para o IR, e de 9% para a 
CS, e consideram a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% 
do lucro real, quando aplicável. O IR e a CS diferidos lançados no ativo 
não circulante ou no passivo não circulante decorrem de diferenças 
temporárias originadas de receitas e despesas lançadas no resultado, 
entretanto, adicionadas ou excluídas temporariamente na apuração do 
lucro real e da contribuição social. 2.8. Apuração do resultado: O 
resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para 
apropriação de receitas, custos e as despesas correspondentes. As 
despesas e custos são reconhecidos quando há a redução de um ativo 
ou o registro de um passivo, e podem ser razoavelmente mensurados. 
2.9. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos 
de caixa é preparada e apresentada pelo método indireto, de acordo 
com o CPC 03 (R2). Os juros e dividendos pagos são classificados 
como atividades de financiamento. 2.10. Pronunciamentos novos ou 
revisados aplicados pela primeira vez em 2016 e Pronunciamen-
tos do IFRS ainda não em vigor em 31/12/16: As normas e interpre-
tações novas e alteradas que estão em vigência a partir de 1º/01/2016 
não trouxeram impacto sobre as demonstrações financeiras. Da 
mesma forma, as normas e interpretações emitidas, mas ainda não 
adotadas até a data de emissão das demonstrações financeiras, não 

estão sendo apresentadas pelo fato de, na avaliação da Administração,
não trazerem impacto relevante. A Companhia pretende adotar essas
normas, se aplicável, quando entrarem em vigência. 3. Julgamento e
uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações
financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamen-
tos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresenta-
dos de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações
de passivos contingentes, na data base das demonstrações financei-
ras. Em 31/12/16 não havia qualquer valor em aberto que pudesse vir 
a gerar dúvida quanto a sua realização, no que tange a estimativas
contábeis. 4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financei-
ras. 2016: Bancos conta movimento - 6; Aplicação financeiras equiva-
lentes de caixa - 5.444; 5.450. As aplicações financeiras referem-se,
substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) remu-
nerados com base no Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) mantidos com bancos de primeira linha, e com liquidez
diária. 5. Imobilizado Taxa depre-  Saldo
    ciação anual  Adições líquido/2016
Computadores e periféricos  20%  45  45
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros  4%  64  64
     109  109
Não há despesas de depreciação no exercício devido ao fato da
Companhia não ter iniciado as suas atividades operacionais em
31/12/2016. 6. Intangível Taxa depre-  Saldo
    ciação anual  Adições líquido/2016
Direito de uso de softwares  20%  349  349
     349  349
7. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2016, o capital
social está representado por 6.000.000 quotas no valor nominal de
R$ 1 cada e estão assim distribuídas:                          Participação
        Quotas            R$      %
Marubeni Corporation  5.999.400 5.999.400  99,99
Marubeni Brasil S.A.  600  600  0,01
    6.000.000  6.000.000  100
b) Distribuição de lucros: Conforme estatuto social da Companhia,
o mínimo de 25% do lucro líquido apurado em cada período, deverá
ser distribuído aos Sócios proporcionalmente ao número de quotas
de propriedade de cada um. A critério dos Sócios, o remanescente
poderá permanecer em reserva da Companhia, podendo até ser
incorporado ao capital social. 8. Despesas gerais e administrativas
por natureza. 2016: Aluguel - 105; Serviços de terceiros - 84; Impostos
- 23; Publicações legais - 13; Outros - 5; 230. 9. Resultado financeiro.
2016: Receitas financeiras - 272; Rendimentos aplicação financeira
- 272; Despesas financeiras - (14); PIS/COFINS sobre aplicações
financeiras - (13); Despesa com juros - (1); Resultado financeiro líquido 
- 258. 10. Balanço patrimonial e demonstração do resultado
complementar: Os balanços patrimoniais e as demonstrações do
resultado da controladora, originalmente preparados em dólar norte-
-americano, e convertidos para reais, conforme critérios mencionados
na Nota 2.1, são como seguem:  2016/US$ 2016/R$
Ativo / Circulante  1.720  5.606
Caixa e equivalentes de caixa   1.672 5.450
Outros ativos   48 156
Não circulante  134  458
Imobilizado   32  109
Intangível   102  349
Total do ativo   1.854  6.064
     2016/US$ 2016/R$
Passivo / Circulante  15  48
Fornecedores   7  22
Impostos e contribuições a recolher  8  26
Patrimônio líquido  1.839  6.016
Capital social   1.900  6.000
Reserva legal   0  1
Lucros acumulados   (61)  21
Ajustes acumulados de conversão   -  (6)
Total do passivo e patrimônio líquido  1.854  6.064
Receitas (despesas) operacionais 2016/US$ 2016/R$
Despesas gerais e administrativas   (70) (230)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (70) (230)
Receitas financeiras   83  272
Despesas financeiras   (4)  (14)
Resultado financeiro líquido   79  258
Lucro operacional antes do IR e da contribuição social  9  28
Imposto de renda e contribuição social correntes  (2)  (6)
Lucro líquido do exercício   7  22
Lucro por ação - em Reais    0,01
11. Continuidade operacional: A Companhia ainda não iniciou as
suas atividades operacionais devido ao fato de não ter obtido todas
as aprovações necessária da Matriz. É esperado que as operações se
iniciem em maio de 2017.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Marubeni Grãos Brasil S.A.. São Paulo- SP. Opinião: Examinamos 
as demonstrações financeiras da Marubeni Grãos Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, 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 acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Marubeni Grãos Brasil S.A. em 31 de dezembro 
de 2016, o desempenho de suas operações 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 responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
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 res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 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 inter-
nacionais 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 finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 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.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil 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. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança 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, 17 de abril de 2017.
Ernst & Young Marcos Y. Okada
Auditores Independentes S.S - CRC-2SP015199/O-6 Sócio CRC-1SP214100/O-7

José Feres Kfuri Junior    -    Marcos Elias Simantob
Marcus Vinicius Menezes Cardoso

Luiz Carlos Ipoldo Guimarães
CRC SP-216761/O-4 - CPF 010.822.678-64

Atividades de financiamento
Aporte de capital   7  6.000
Fluxo de caixa líquido originado em
 atividades financiamento    6.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de
 caixa antes dos efeitos de conversão    5.456
Efeitos de conversão    (6)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de
 caixa após os efeitos de conversão    5.450
Caixa e equivalentes no fim do período    5.450
Aumento líquido em caixa e equivalentes de
 caixa após os efeitos de conversão    5.450

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a comparecer à AGE da empresa, no dia 20/05/2017, às 9hs em 1ª convocação,
e às 9:30hs em 2ª convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, 2.188, Vila Mangalot, SP/SP,
CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) Alterações das cláusulas do Estatuto Social, visando atender as
novas regras de Franquia que também será objeto de deliberação dessa data; (b) Apresentação e aprovação
do novo modelo de Franquia que será adotado pela companhia; (c)  outros assuntos de interesse social,
com a re-ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 02/05/2017.   (03.04.05/05/2016)

TIETÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
CNPJ n° 07.924.241/0001-76

Ata de Reunião de Quotistas
1 - Hora e Local: Aos dezenove dias do mês de Abril de 2017 às 09:00 (nove) horas, na sede da Companhia, na Praça das
Rosas, n°. 62/78, piso térreo, sala 05 - Alphaville Comercial - Barueri - CEP: 06453-030 - São Paulo. 2 - Convocação:
Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os quotistas da sociedade. 3 - Ordem do Dia: Deliberada a
redução do Capital Social. 4- Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos quotistas presentes: 4.1 - Os quotistas 
decidem, por unanimidade, reduzir o capital social de R$ 3.000.000,00 (três milhões) de reais, divididos em 3.000.000
(três milhões) de quotas já totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, para R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil) reais, divididos em 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil) quotas, no valor
de R$ 1,00 (um) real cada, em virtude do mesmo estar excessivo em relação aos objetivos sociais. 4.2 - O valor da
redução será devolvido aos sócios na proporção de suas participações no capital social da empresa, nos termos do artigo
1.084 do Código Civil. Encerramento da Assembléia: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente Ata, que ao fi nal é assinada pelos quotistas. São Paulo, 19 de Abril de 2017. Construtora 
e Incorporadora Braseuro - Alexandre De Figueiredo Freitas; Construtora e Incorporadora Braseuro - Adriana
Pereira Vieira de Figueira Freitas; Criveli - Agropecuaria, Participação e Promotora de Eventos Ltda. - Ageo Silva.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2017

RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIROS
Empresa enviou telegrama com AR, solicitando o retorno ao trabalho de 
funcionário, que está ha mais de 30 dias faltando. Porém quem assinou foi 
uma terceira pessoa. Esse AR tem validade para dar abandono de emprego, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA PODERÁ SER COM-
PENSADA COM FOLGAS NA JORNADA, MEDIANTE ACORDO ESCRITO? 

Esclarecemos que o art.71 da CLT autoriza a redução do intervalo para 
repouso e alimentação, porém, não há dispositivo legal que autorize 
a supressão de tal período. Desta forma, a supressão do intervalo 
intrajornada não poderá ser compensada com folgas.

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Funcionária que ficou afastada por 08 meses, o prazo para férias 
começa a contar a partir da data de retorno? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR ALÍQUOTA DE ISS
Empresa possui prestadores de serviços e paga por Recibo de Paga-
mento Autônomo - RPA. Deve descontar no recibo a alíquota de ISS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PLANO DE CONTAS, A DESPESA COM PRÓ-LABORE DEVE SER 
CLASSIFICADA COMO “DESPESAS COM PESSOAL”?  

Informamos que o pró-labore é uma despesa com pessoal é os 
encargos também é pessoal.

CONTRATAR DIARISTA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA
Empresa pretende contratar diarista para o serviço de limpeza 02 ou 03 
dias por semana, existe vínculo empregatício? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO POR PRAZO INDETERMINADO
Funcionário aposentado vai se afastar por doença por prazo indetermi-
nado, quais os direitos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Participação 
de empresas 
estrangeiras 
em nacionais
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça da Câmara 
aprovou proposta que torna 
expressa no Código Civil a 
permissão para empresas 
estrangeiras participarem 
como sócias, acionistas ou 
cotistas de qualquer tipo 
de sociedade empresarial 
brasileira. A atual redação 
da lei limita a participação 
apenas como acionista de 
sociedades anônimas, me-
diante autorização do Poder 
Executivo.

A sociedade anônima é 
uma empresa com fi ns lu-
crativos que tem seu capital 
dividido em ações, com a 
responsabilidade de seus 
sócios (acionistas) limitada 
ao preço da emissão das 
ações subscritas ou adquiri-
das. Por tramitar em caráter 
conclusivo, o texto seguirá 
para o Senado. A medida 
está prevista no projeto do 
deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT), e recebeu 
parecer pela aprovação do 
relator, deputado Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG). 

Na avaliação de Pacheco, 
a proposta aperfeiçoa a le-
gislação vigente, impedindo 
dúvidas quanto à possibili-
dade de que empresas es-
trangeiras se tornem sócias 
de empresas brasileiras em 
outras modalidades que não 
seja por ações. “A planifi ca-
ção mundial de investimen-
tos e negócios baseia-se 
na desburocratização e na 
agilidade institucional. As-
sim, a tendência é de que 
os governos, as empresas e 
os fundos investidores sigam 
parâmetros límpidos, segu-
ros e ágeis, sem burocracias 
obsoletas”, afi rmou o relator 
(Ag.Câmara).


