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A Companhia acompanha e revisa anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e
não foram identificadas diferenças significativas durante o ano. A Companhia e suas
controladas declaram que não possuem: (i) ativos imobilizados que estejam temporaria-
mente ociosos; (ii) ativos imobilizados retirados de uso e não classificados como manti-
dos para venda.
Abaixo destacamos os ativos imobilizados e intangíveis totalmente depreciados e amorti-
zados que ainda estão em operação:
Bens totalmente depreciados e amortizados

Instalacoes  38
Maquinas e equipamentos  1.634
Moveis e utensilios  591
Veiculos  150
Computadores e perifericos  1.344
Direitos de uso de software  796

4.552
10. Intangível

Controladora Consolidado
Taxas de amortização 2017 2016 2017 2016

Softwares 1 2 , 1 6 % 646 732 659 732
Marcas e patentes 1.904 - 2.771 -

2.550 732 3.430 732
A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida útil esti-
mada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim
de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente.
Movimentação consolidada do intangível

2016 Adições Combinação de negócios Amortização 2017
Softwares 732 172 - (258) 646
Marcas e patantes - - 1.904 - 1.904
Total 732 172 1.904 (258) 2.550
11. Fornecedores

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fornecedores de matéria-prima -
internacionais 452.950 189.195 510.337 282.782

Fornecedores de matéria-prima - nacionais 17.282 20.414 18.507 4.267
Fornecedores de serviços nacionais 2.820 1.740 2.820 1.740

 473.052 211.349 531.664 288.789
Fornecedores de matéria-prima - internacionais
Conforme descrito na nota explicativa n° 22.2, as transações comerciais realizadas com
fornecedores de matéria-prima – internacionais são estabelecidas em dólar americano,
cuja Companhia não contrata instrumentos financeiros derivativos para proteção da ex-
posição cambial, exceto com relação a certos contratos firmados com clientes que defi-
nem preço de venda fixo, o que representa 4,39% do valor mencionado acima. A Com-
panhia utiliza como garantia/meio de pagamento aos fornecedores internacionais a
contratação de cartas de créditos junto a instituições financeiras de primeira linha.
12. Obrigações trabalhistas e sociais

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Salários e encargos sociais 3.059 2.186 3.379 2.298
Provisão para férias e encargos sociais 10.963 8.715 11.462 8.801

14.022 10.901 14.841 11.099
13. Obrigações tributárias

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

IPI a recolher 82.384 53.274 82.384 53.274
ICMS a recolher 5.187 3.722 5.237 3.742
PIS e COFINS a recolher 913 25 913 25
Outros impostos a recolher 636 2.564 1.293 3.627

89.120 59.585 89.827 60.668
IPI a recolher se refere preponderantemente a discussão judicial na qual a Companhia
possui mandado de segurança para o não pagamento do IPI na revenda de produtos
importados. Por se tratar de decisão em 1ª instância, o valor mensal a pagar é
provisionado e corrigido monetariamente. Ocorrendo decisão contrária o valor do IPI a
recolher será compensado com o saldo de IPI a Recuperar.A Companhia realiza, com
base em avaliação legal, a utilização de precatórios estaduais para liquidar certos passi-
vos tributários estaduais. 14. Empréstimos e financiamentos

Controladora e consolidado
Modalidade Taxa média

ponderada de
Encargos  juros (% a.a.) 2017 2016

Em moeda nacional
Finame URTJLP 8,46% 1.344 2.821
FINEP Taxa fixa 5 ,00% 56.834 65.868

58.178 68.689
Em moeda estrangeira
Capital de giro Taxa fixa + VC 2,70% 4.228 19.272

4.228 19.272
62.406 87.961

Passivo circulante 15.316 26.865
Passivo não circulante 47.090 61.096

62.406 87.961
As principais modalidades de empréstimos e financiamentos da Companhia podem ser
descritas da seguinte forma: • Contratos de financiamento junto ao BNDES: A Com-
panhia possui contratos de financiamento mediante a abertura de crédito com o
BNDES para viabilizar investimentos, aperfeiçoamento de linhas de produtos e
capacitação do parque industrial; • FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos): A
Companhia possui programas de inovação que buscam o desenvolvimento e a aquisi-
ção de novas tecnologias, tais programas de inovação têm o apoio de programas de
fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico com a FINEP. A seguir está apre-
sentado o cronograma consolidado de empréstimos e financiamentos:

2017 2016
2017 - 26.865
2018 15.316 13.940
2019 9.743 9.756
2020 9.743 9.756
2021 9.743 9.756
Vencimentos após 2021 17.861 17.888

62.406 87.961
Durante o ano de 2017, a Companhia objetivou a redução dos níveis de
endividamento com pagamentos dos empréstimos e liquidações dos contratos de swaps
atrelados a eles. 14.1. Garantias e restrições contratuais : Os empréstimos bancári-
os estão em parte garantidos por uma média de 50% (cinquenta por cento) de
recebíveis e por aval dos acionistas majoritários da Companhia. A Companhia e suas
controladas não têm quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das refe-
ridas demonstrações contábeis que possuam cláusulas restritivas que estabeleçam obri-
gações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas,
cujo descumprimento torne automaticamente exigível o pagamento da dívida. 14.2. Mo-
vimentação dos empréstimos e financiamentos: Conforme requerimento na NBC
TG 03, a movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos está demonstrada a
seguir:
Controladora e consolidado

Circulante Não circulante Total
Saldo em 2016 26.865 61.096 87.961
Novos empréstimos 250 - 250
Encargos financeiros 4.330 469 4.799
Variação cambial - - -
Pagamento principal (20.802) - (20.802)
Pagamento juros (9.802) - (9.802)
Transferência 14.475 (14.475) -
Saldo no 2017 15.316 47.090 62.406
15. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis: A Companhia é parte
em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, para os quais fo-
ram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus consultores legais. As princi-
pais informações desses processos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
e 2016, estão assim representadas:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Tributários 20.682 13.279 20.682 13.279
Trabalhistas e previdenciárias 27.299 23.959 27.299 23.959
Cíveis 2.395 2.395 2.395 2.395

50.376 39.633 50.376 39.633
A movimentação da provisão no exercício de 2017 está demonstrada a seguir:
Controladora 2016 Adições Reversões 2017
Tributários 13.279 10.403 (3.000) 20.682
Trabalhistas e previdenciárias 23.959 3.787 (447) 27.299
Cíveis 2.395 - - 2.395

39.633 14.190 (3.447) 50.376
As controladas em 2017 e 2016, não eram parte em discussões tributárias, cíveis, tra-
balhistas e previdenciárias. (a) Natureza das contingências: A Companhia é parte en-
volvida em processos trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto
na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas
por depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas
considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja pro-
babilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administra-
ção acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito significativamente
diferente do montante provisionado. As contingências trabalhistas e previdenciárias re-
ferem-se a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da
relação de emprego e a vários pleitos indenizatórios. (b) Perdas possíveis, não
provisionadas no balanço: Em 2017, a Companhia e suas controladas eram parte
outros processos tributários, trabalhista e cíveis, envolvendo risco de perda para a Com-
panhia avaliados como “possíveis” que totalizam o montante R$ 147.735 (R$ 340.916
em 2016), conforme demonstrado abaixo:
Natureza das contingências 2017 2016
Tributárias 145.641 338.678
Trabalhistas e previdenciárias 580 28
Cíveis 1.514 2.210

147.735 340.916
16. Patrimônio Líquido: 16.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado
em 2017 era de R$ 216.075, dividido em 205.271.569 ações ordinárias e 10.803.760
ações preferenciais classe A, sem direito de voto, e direito de prioridade no reembolso
do capital, sem prêmio, conforme artigo 17 da lei 6.404/76 e suas alterações. 16.2. Re-
servas de lucros a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como
destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capi-
tal social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somen-
te poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. b) Reserva de
incentivos fiscais: As reservas de incentivos fiscais são decorrentes de subvenções e
assistências governamentais, reconhecidas quando houver razoável certeza de que o
benefício será recebido e que foram cumpridas as condições estabelecidas pelos gover-
nos concedentes. São apuradas e regidas de acordo com os contratos, termos de acor-
do e legislação aplicáveis a cada benefício. A Companhia é detentora da subvenção
governamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do paga-
mento de ICMS nas entradas das mercadorias que especifica, em decorrência de impor-
tação direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas
das mercadorias comercializadas pela Companhia. A principal obrigação da Companhia
pela fruição deste incentivo compreende a realização de investimentos, que estão sen-
do cumpridos e comprovados junto à Fazenda Estadual. Os efeitos no resultado são
registrados na contabilidade pelo regime de competência, no grupo das deduções de

vendas – impostos incidentes. Segundo a legislação do Imposto de Renda, a Reserva
de Incentivos Fiscais pode ser utilizada para aumento de capital e absorção de prejuí-
zos, não podendo ser distribuída como dividendos, por tratar-se de um benefício do
Estado à Companhia para uma atividade específica. 16.3. Dividendos: O estatuto so-
cial da Companhia, estabelece a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 1%
do resultado do período, ajustado na forma da lei. Desta forma, a Administração pro-
põe aos acionistas que deliberem em assembleia geral a aprovação de uma remunera-
ção aos acionistas no total de R$ 29.345 (R$ 14.559 em 2016), sendo R$ 697 como
dividendos mínimos obrigatórios (R$ 763 em 2016), R$ 10.218, sob a forma de juros
sobre o capital próprio a ser pago em 2018, e R$ 17.930 na forma de dividendos inter-
mediários, pagos no decorrer de 2017. Os dividendos foram calculados conforme de-
monstrado a seguir:
Descrição Em milhares de reais

2017 2016
Lucro líquido do exercício 221.371 175.266
(-) Reserva Legal (11.069) (8.764)
(-) Reserva de incentivos fiscais (140.594) (90.214)
Lucro líquido ajustado para fins de dividendos 69.708 76.288
Dividendos obrigatórios (1%) 697 763
Juros sobre capital proprio deliberados ¹ 10.718 13.796
Dividendos intermediários 17.930 -

 29.345 14.559
Pagamento de dividendos (17.930) -

11.415 14.559
O cálculo dos juros sobre o capital próprio está demonstrado na nota explicativa 16.4.
16.4. Juros sobre capital próprio: Conforme o artigo 9º da Lei 9.249 de 26 de de-
zembro de 1995, com alterações do artigo 88, XXVI, da Lei 9.430/96, que permite a
dedutibilidade, para fins de imposto de renda e contribuição social, dos juros sobre o
capital próprio pagos aos acionistas, calculados com base na variação da taxa de juros
de longo prazo – TJLP. A Administração da Companhia propôs a distribuição de R$
9.110 (líquidos de tributos), conforme demonstrado a seguir:
Descrição Em milhares de reais

2017 2016
Patrimônio líquido base em 31 de dezembro 353.687 302.255
(x) TJLP acumulada do período de janeiro a dezembro de 2017 7 ,12% 7,50%
Limite conforme legislação 25.183 22.669
Valor dos juros sobre o capital próprio deliberados 10.718 13.796
(-) Imposto de renda retido na fonte - IRRF (1.608) (2.069)
Valor dos juros sobre o capital próprio líquido 9.110 11.727
Movimentação do período
Saldo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 11.727 8.733
Valor pago no decorrer do exercício (11.332) (8.733)
Constituição de valor a pagar no exercício 9.110 11.727
Saldo em 31 de dezembro de 2017 9.505 11.727
Juros sobre capital próprio 9.505 11.727
Dividendos a pagar 1.461 763
Juros sobre capital próprio e dividendos (16) 10.966 12.490
17. Receita líquida de vendas: A receita líquida da Companhia está composta con-
forme demonstrado a seguir:
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Receita bruta de vendas
Venda de produtos 1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881

1.938.662 1.490.228 2.088.595 1.519.881
Deduções de vendas
Devoluções e abatimentos (271.817) (146.180) (297.099) (146.820)
Impostos sobre vendas (270.871) (230.759) (255.517) (206.869)

 (542.688) (376.939) (552.616) (353.689)
Receita líquida 1.395.974 1.113.289 1.535.979 1.166.192
18. Custos e despesas por natureza

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Custos dos produtos vendidos
 Custos materiais 804.805 663.542 884.900 658.342
 Com pessoal 30.155 20.951 33.809 23.207
 Depreciação/Amortização 1.923 1.456 3.940 3.422
 Outras 17.970 11.285 32.036 21.710

 854.853 697.234 954.685 706.681
Despesas com vendas
 Comerciais 64.176 53.124 63.820 54.499
 Distribuição 46.216 40.420 49.488 42.636
 Promoções e marketing 74.788 70.297 79.204 71.317
 Pos-venda 64.914 51.150 64.922 51.574
 Pesquisa e desenvolvimento 15.623 14.094 18.287 16.919
 Créditos de liquidação duvidosa 10.467 15.015 11.024 15.836
 Outros 13.657 12.468 18.369 10.483

289.841 256.568 305.114 263.264
Despesas administrativas
 Com pessoal 18.259 15.841 18.390 15.929
 Serviços profissionais 4.157 4.798 4.157 4.798
 Depreciação/Amortização 891 781 924 781
 Cumunicaçao 2.120 1.643 2.176 1.652
 Tecnologia e comunicação 4.285 2.650 4.299 2.650
 Aluguéis e condomínios 3.256 2.170 3.309 2.170
 Seguros 407 420 407 420
 Gastos com viagens 617 380 639 390
 Outros 2.877 2.559 3.428 2.868

36.869 31.242 37.729 31.658
19. Variação cambial, receitas e despesas financeiras

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação financeira 10.735 17.577 10.763 17.580
Juros ativos 1.358 981 1.642 1.033
Atualizações monetárias ativas 677 1.330 1.058 1.336
Ajustes a valor presente 1.759 2.258 1.759 2.258
Receitas com derivativos 244 47 244 47
Deságio na compra de precatórios 6.955 13.041 6.955 13.041
Outras 221 255 269 272

21.949 35.489 22.690 35.567
Despesas financeiras
Juros passivos (6.245) (12.075) (6.325) (12.144)
Atualizações monetárias passivas (6.092) (5.563) (6.879) (5.563)
Despesas com derivativos (888) (905) (888) (905)
Despesas bancárias (3.705) (5.252) (3.919) (5.402)
Outras depesas (196) 297 (354) 251
 (17.127) (23.499) (18.366) (23.764)
Variação cambial
Ativa 42.306 67.578 62.236 79.463
Passiva (47.051) (68.886) (66.999) (79.315)
 (4.745) (1.308) (4.762) 148
Resultado financeiro liquido 77 10.682 (438) 11.951
20. Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Outras receitas
Ganho por compra vantajosa 2.771 - 2.771 -
Resultado alienação imobilizado 58 - 58 -
Indenizações de seguros 1.263 630 1.546 2.180
Créditos extemporâneos 6.290 20.582 6.290 20.582

10.382 21.212 10.665 22.762
Outras despesas
Autos de infração tributárias (2.658) (322) (2.658) (322)
Provisões tributárias (4.884) (8.534) (4.884) (8.534)
Perda na alienação de imobilizado - (880) - (880)
Indenizaçoes e multas contratuais (199) (1.493) (199) (1.493)

 (7.741) (11.229) (7.741) (11.229)
Outras receitas e despesas líquidas 2.641 9.983 2.924 11.533
21. Resultado por ação: O quadro abaixo apresentado, reconcilia o resultado apura-
do em 2017 e 2016 no cálculo do resultado por ação básico e diluído:

2017 2016
 Lucro do exercício atribuível aos acionistas da Companhia 221.371 175.266
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias do

exercício (em unidades) 205.271.569 205.271.569
Média ponderada da quantidade de ações preferenciais

do exercício (em unidades) 10.803.760 10.803.760
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias e preferenciais (em unida-
des) 216.075.329 216.075.329
Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação ordinária 1,02  0,81
Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação preferencial 1,02  0,81
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ações, opções ou bônus vigen-
tes de subscrição para que sejam exercidos futuramente ou de que ações ordinárias
sejam emitidas quando da satisfação de certas condições, sendo assim, o resultado di-
luído por ação é igual ao resultado básico por ação. 22. Gestão de risco financeiro:
22.1. Considerações gerais e políticas : A gestão de riscos é realizada pela Tesou-
raria da Companhia, que tem também a função de apresentar todas as operações de
aplicações e empréstimos realizadas pelas controladas da Companhia, para aprovação
da Alta Administração e do Conselho de Administração da Companhia. 22.2. Fatores
de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financei-
ros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo,
risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos
no desempenho financeiro da Companhia. A gestão de risco é realizada pela alta Ad-
ministração da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta Ad-
ministração da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais
riscos financeiros. A Companhia não possui instrumentos financeiros com derivativos em-
butidos. (a) Risco de mercado: A Companhia e suas controladas estão expostas aos
riscos de mercado, decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mer-
cado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio, mudan-
ças nas taxas de juros e mudanças na legislação brasileira em todas as esferas. (b)
Risco cambial: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incor-
rer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores no-
minais faturados ou aumentem valores captados no mercado. Abaixo a exposição da
Companhia com instrumentos financeiros. b.1) Obrigações expostas a variação
cambial: Por meio da aplicação de procedimentos de avaliação da estrutura do
endividamento e sua exposição a variação cambial, foram contratados instrumentos fi-
nanceiros derivativos, contratos de swap, objetivando mitigar significativamente os riscos
de eventuais perdas financeiras nos empréstimos e financiamentos. Com relação ao
saldo a pagar, em dólares americanos, à fornecedores de matéria-prima internacionais,
conforme descrito na nota explicativa n°11, a Companhia não possui política de
contratação de instrumentos financeiros derivativos para mitigar o risco de exposição a
flutuação cambial, pois, quaisquer incrementos de custo da matéria-prima relacionados
à variação cambial, a Companhia busca alternativas para repassar, substancialmente,
tais custos ao preço de venda final do produto acabado. Todavia, no caso de certos
contratos de fornecimento firmados com clientes que estabelecem preço de venda fixo,
a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos, Non-Deriverable forward
(NDF), para mitigar o risco de flutuação cambial ao qual está exposta.

b.2). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de empréstimos e financiamentos
Operações passivas Valor justo
Objetivo de hedge de risco de mercado (a) Indexadores Vencimento Valor nocional 2017 2017 2016
Swap
Banco Safra
Ponta ativa USD Mar/2013 4.333 22.637
Ponta passiva CDI a Fev/2018 (4.756) (19.320)
Saldos a receber (a) 1.208 (423) 3.317
(a)Para mais informações sobre empréstimos e financiamentos, vide Nota Explicativa nº 14.
b.3). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de instrumentos financeiros
Tipo Contraparte Inicio Vencimento Notional US$ Notional R$ MtM 2017
NDF Itau 31/07/2017 02/01/2018 2.837.061 9.061.573 213.063
NDF Itau 31/07/2017 21/01/2018 2.946.900 9.446.288 7.662
NDF Itau 07/04/2017 29/01/2018 1.569.000 5.242.029 (276.458)
NDF Itau 31/07/2017 19/02/2018 1.841.813 5.929.717 26.890
NDF Itau 07/04/2017 05/03/2018 785.000 2.639.327 (82.111)
NDF Itau 31/07/2017 26/03/2018 1.105.088 3.574.960 74.925
NDF Itau 31/07/2017 23/04/2018 736.725 2.395.093 140.346
31/07/2017 21/05/2018 736.725 2.408.722 302.205

12.558.312 40.697.709 406.522

C) Análise de sensibilidade de risco cambial: No intuito de prover informações do
comportamento dos riscos de mercado que a Companhia e suas controladas estavam
expostas em 2017, são considerados três cenários, sendo que o cenário provável é o
valor justo 2017 e mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável do
risco considerado, denominados de Possível e Remoto, respectivamente. No caso de
moedas, foi utilizada a curva futura do mercado do dia 29 de dezembro de 2017 (último
dia útil de 2017), onde o valor de referência era de R$ 1,00/US$ 3,34.
 Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
 Cenário Cenário Cenário
 Provável Possível Remoto
2017 Saldo contábil 25% 50%
 Controladora 452.950 566.188 679.425
 Consolidado 510.337 637.921 765.506
d) Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companhia decorre de emprés-
timos de longo prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia
ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas ex-
põem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Considerando
que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a taxas prefixadas,
a Administração entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos flu-
xos de caixa é baixo. O risco de exposição à taxa de juros da Companhia e suas con-
troladas em 2017 e 2016 está apresentado a seguir (taxa fixa não possui exposição a
variações):

Consolidado
2017 2016

Exposição à taxa URTJLP
Finame 1.344 2.821

1.344 2.821
e) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, de-
pósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clien-
tes e o mercado de reposição. Para bancos e instituições financeiras são aceitos so-
mente títulos de entidades consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito
avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financei-
ra, experiência passada e outros fatores, conforme descrito na nota explicativa n°3.1,
práticas contábeis. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classi-
ficações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela Administra-
ção. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado
nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma
perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída
(Nota explicativa n° 5). Abaixo demonstramos os valores do ativo financeiro sujeitos a
risco de crédito:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Caixa e equivalente de caixa 126.492 136.526 133.167 136.964
Contas a receber de clientes 388.699 346.308 429.528 375.671

 515.191 482.834 562.695 512.635
f) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da
Companhia. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessi-
dades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento
da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas
do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou
legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa mantido pela Compa-
nhia, além do saldo exigido para Administração do capital circulante, é investido em con-
tas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo,
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para for-
necer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em
2017, a Companhia mantinha fundos de curto prazo investidos de R$118.347
(R$127.966 em 2016) que se espera gerar prontamente entradas de caixa para admi-
nistrar o risco de liquidez. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos
da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

2017
Controladora Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo

um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
e financiamentos 15.316 9.743 29.229 8.119 62.407

Fornecedores 473.052 - - - 473.052
488.368 9.743 29.229 8.119 535.459

2017
Consolidado Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo

um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
Empréstimos

e financiamentos 15.316 9.743 29.229 8.119 62.407
Fornecedores 531.664 - - - 531.664

546.980 9.743 29.229 8.119 594.071
2016

Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo
Controladora um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil
Empréstimos

e financiamentos 26.865 13.940 29.268 17.888 87.961
Fornecedores 211.349 211.349

238.214 13.940 29.268 17.888 299.310
2016

Consolidado Menos de Entre um Entre dois e Mais de Saldo
um ano e dois ano cinco anos de cinco  contabil

Empréstimos
e financiamentos 26.865 13.940 29.268 17.888 87.961

Fornecedores 288.789 288.789
315.654 13.940 29.268 17.888 376.750

22.3. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutu-
ra de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capi-
tal, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital
aos acionistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida
líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do
montante de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O capital total é apu-
rado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 2017 e
de 2016 podem ser assim sumariados:

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Empréstimos e financiamentos 62.407 87.961 62.407 87.961
Caixa e equivalente de caixa (126.492) (136.526) (133.167) (136.964)
Caixa líquido (64.085) (48.565) (70.760) (49.003)
Patrimônio líquido 877.869 667.913 877.869 667.913
Índice de alavancagem financeira -7,3% -7,3% -8,1% -7,3%
22.4. Instrumento financeiro: A Companhia mantém operações com instrumentos fi-
nanceiros. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias
operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e proteção.
A política relativa à contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção
é aprovada pelos acionistas e pela Administração, sendo posteriormente analisada de
forma periódica em relação à exposição ao risco que a Administração pretende prote-
ger. A Empresa não realiza qualquer transação e aplicação de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas opera-
ções estão condizentes com as políticas e estratégias definidas e aprovadas pela Admi-
nistração. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Empre-
sa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e
metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpreta-
ção dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais
adequada. Assim, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes
que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estima-
dos. As políticas de administração de risco da Companhia foram estabelecidas pelos aci-
onistas e pela Administração, a fim de identificar e analisar riscos enfrentados pela Com-
panhia, para estabelecer apropriados limites de riscos e controles necessários para
monitorar a aderência aos limites. Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são
revisadas regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativida-
des da Companhia. Classificação dos instrumentos financeiros: Conforme as NBC
TG 38, 39 e 40(R1), a Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos finan-
ceiros, conforme as seguintes considerações gerais: Em 2017, os principais instrumentos
financeiros estão descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de caixa: são classificados
como mantidos para negociação. O valor de mercado está refletido nos valores
registrados nos balanços patrimoniais; • Contas a receber de clientes e outros crédi-
tos: decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como
recebíveis e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a perdas estimadas
e ajustes a valor presente e abatimentos concedidos à clientes, quando aplicável; • Par-
tes relacionadas: decorrem de operações realizadas com as controladas da Compa-
nhia, sendo eliminadas no processo de consolidação. Os valores de mercado destes
instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis; • Fornecedores
e outras contas a pagar: decorrem diretamente das operações da Companhia e são
classificados como passivos financeiros; • Empréstimos e financiamentos: Os valores
contábeis dos empréstimos e financiamentos aproximam-se dos seus valores justos, pois
estão atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI. Os valores
contábeis dos financiamentos atrelados à TJLP aproximam-se dos seus valores justos
em virtude de a TJLP ter correlação com o CDI e ser uma taxa pós-fixada. Os valores
justos dos empréstimos e financiamentos contratados com juros prefixados
correspondem a valores próximos aos saldos contábeis divulgados na Nota Explicativa
nº 14. A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir
e não existem outros instrumentos financeiros classificados em outras categorias além
das informadas abaixo (em 2017):

Valor justo através Empréstimos Outros passivos
do resultado  e recebíveis  financeiros

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa 126.492  -  -
Contas a receber  - 388.699  -
Partes relacionadas  - 86.630  -
Outros créditos  - 7.311  -

126.492 482.640 -
Passivos
Fornecedores  -  - 473.052
Empréstimos e financiamentos  -  - 62.406
Outras contas a pagar  -  - 14.620

 - - 550.078
Valor justo através Empréstimos Outros passivos

do resultado  e recebíveis  financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 133.167  - -
Contas a receber - 429.528 -
Partes relacionadas 62.493
Outros créditos - 13.489 -

133.167 505.510 -
Passivos
Fornecedores -  - 531.664
Empréstimos e financiamentos -  - 62.406
Outras contas a pagar -  - 20.575

- - 614.645
Instrumentos financeiros derivativos: No decorrer de 2017, a Companhia contratou
Non-Deriverable Forward (NDF), não especulativos, com o objetivo de minimizar os efei-
tos das mudanças nas taxas de câmbio do saldo a pagar em dólar americano aos for-
necedores de matéria-prima internacionais (nota explicativa n°11). Em anos anteriores,
a Companhia havia contratado swap para também minimizar os efeitos cambiais dos
contratos de “Empréstimos e financiamentos” (nota explicativa n°14). O efeito da
mensuração ao valor justo destes instrumentos derivativos está contabilizado no resulta-
do do exercício, no resultado financeiro. A posição dos instrumentos financeiros derivati-
vos mencionados acima estão demonstrados na nota explicativa n°22). Valor justo de
instrumentos financeiros: O método de apuração do valor de mercado utilizado pela
Companhia consiste em calcular o valor futuro com base nas condições contratadas e
determinar o valor presente com base em curvas de mercado, exceto os derivativos de
mercado futuro que têm os valores justos calculados com base nos ajustes diários das
variações das cotações de mercado das bolsas de mercadorias e futuros que atuam
como contraparte. De acordo com a NBC TG 40 (R1) (IFRS 7), a Companhia classifica
a mensuração do valor justo de acordo com os níveis hierárquicos que refletem a
significância dos índices utilizados nesta mensuração, conforme os seguintes níveis: •
Nível 1: Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos e passivos
idênticos; • Nível 2: Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em que
os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja diretamente por obtenção
de preços em mercados ativos ou indiretamente, como técnicas de avaliação que utili-
zam dados dos mercados ativos; • Nível 3: Os índices utilizados para cálculo não deri-
vam de um mercado ativo. A Empresa não possui instrumentos neste nível de
mensuração. Atualmente todos os instrumentos financeiros da Empresa têm o seu valor
justo mensurado confiavelmente, dessa forma classificados em nível 2, conforme de-
monstrado a seguir:
Controladora Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 126.492 -
Instrumento financeiro derivativo - 1.189 -
 - 127.681 -
Consolidado Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 133.167 -
Instrumento financeiro derivativo - 1.189 -
 - 134.356 -
A Administração entende que os resultados obtidos com estas operações (inclusive ins-
trumentos derivativos) atendem à estratégia de gerenciamento de risco adotada pela
Companhia. 23. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Despesa com Impos-
to de Renda e Contribuição Social

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Impostos Correntes
Contribuiçao social (5.218) (4.933) (5.744) (5.666)
Imposto de renda (13.688) (13.150) (14.689) (13.339)

(18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Imposto de Renda 24.680 28.791 30.054 30.042
Contribuição Social 8.885 10.365 10.820 10.815

33.565 39.156 40.874 40.857
Estes créditos fiscais se referem ao Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos,
calculados sobre as adições/exclusões temporárias que foram adicionadas/excluídas na
apuração do lucro real e na base de cálculo da contribuição social do exercício corrente
e anteriores, além dos valores sobre prejuízos fiscais, os quais a Companhia espera
realizar nos próximos dois anos. Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais, bases
negativas de contribuição social e diferenças temporárias estão suportados por
projeções de resultados tributáveis e expectativa de recuperabilidade, baseados em
estudos técnicos internos de viabilidade, elaborados por profissionais especializados, e
submetidos anualmente aos órgãos de Administração da Companhia. Seu
reconhecimento obedeceu ao disposto na Nota Explicativa nº 3.1.11. A seguir está
apresentada a conciliação dos tributos diferidos no balanço patrimonial do exercício
findo em 31 de dezembro de 2017:

Controladora Consolidado
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Saldo final em 31 de dezembro de 2016 28.791 10.365 30.042 10.815
(-) Realização de tributos sobre prejuizo

fiscal/base de calculo negativa de CSLL (7.383) (2.658) (7.383) (2.658)
Tributos diferidos sobre prejuizo fiscal/base

 de calculo negativa de CSLL 1.171 422 5.099 1.836
Tributos diferidos sobre adições/exclusões

temporárias 21.364 7.692 21.364 7.692
(-) Realização de tributos diferidos sobre

adições/exclusões temporárias (20.544) (7.394) (21.481) (7.731)
Outros 1.281 458 2.413 866

24.680 8.885 30.054 10.820
A realização do “Tributo diferido ativo” está pautada em projeções de lucros tributários
futuros, cujas projeções levaram em consideração as premissas de expectativa de
resultado e histórico de rentabilidade do negócio nos próximos anos, tendo em vista o
panorama econômico esperado pela Companhia durante a definição da sua estratégia
de negócio. A expectativa de realização do “Ativo Fiscal Diferido”, fundamentada em
estudo técnico de viabilidade conforme NBC TG 32 e Instrução CVM nº 371, está
definida da seguinte forma:
Exercício Saldo
2018 3.200
2019 3.300
2020 4.200
2021 4.500
2022 5.600
2023 à 2025 12.765

33.565
b) Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social corrente no
resultado

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido antes dos imposto 245.869 187.421 245.869 188.073
Alíquota vigente 3 4 % 3 4 % 3 4 % 3 4 %
Tributos pela alíquota vigente (83.595) (63.723) (83.595) (63.945)
Efeito fiscal das adiçoes e exclusões permanentes:
Subvençao para investimento 46.508 34.325 59.211 44.636
Resultado da participação em controladas 9.772 13.093 - -
Incentivos PAT / Lei Rouanet, outros 807 553 1.047 553
Juros sobre o capital prórpio 3.644 4.691 3.644 4.691
Outras diferenças permanentes (1.633) (1.091) 127 1.258
Imposto de renda e contribuição social (24.497) (12.153) (19.566) (12.807)
Imposto de Renda e Contribuição Social -

correntes (18.906) (18.083) (20.433) (19.005)
Imposto de Renda e Contribuição Social -

diferidos (5.591) 5.930 867 6.198
Taxa efetiva % 10,0% 6,5% 8,0% 6,8%
c) Imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado: Os valores de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) diferidos são provenientes de diferenças temporárias e Prejuízos fiscais sua
maioria na controladora: A Administração, com base em suas projeções de lucros
tributáveis futuros, estima que os créditos tributários registrados serão realizados entre
2018 e 2025.

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Originada de provisões indedutíveis 1.120 (5.205) 2.291 (5.205)
Prejuízo fiscais (8.448) 10.041 (3.106) 10.041
Outras diferenças temporárias dedutiveis 1.737 1.094 1.682 1.362

(5.591) 5.930 867 6.198
24. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram analisadas pelos nossos
auditores independentes. Em 2017, a cobertura de seguros contra riscos operacionais
era composta por R$ 432.000 para danos materiais, R$ 108.000 para lucros cessantes
e R$ 20 milhões para roubo. 25. Partes relacionadas: A tabela a seguir mostra as
operações entre partes relacionadas:

Saldos em aberto Reconhecidos no resultado
Valores a receber Valores a pagar Receitas Despesas

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Giga S.A. - - - - - - - -
Multilaser Componentes Ltda 24.137 6.074 - 17.043 102.166 82.124 103.857 82.193
Acionistas controladores 62.493 62.493 - - - - - -

86.630 68.567 - 17.043 102.166 82.124 103.857 82.193
Provisão para garantia: Em 2016 a companhia celebrou contrato de mútuos com os acionistas controladores, cuja quitação se deu integralmente em 2017. 25.1. Remuneração
do pessoal-chave da administração: A remuneração do pessoal-chave da administração corresponde a benefícios de curto prazo e foi de R$ 2.400 (R$ 1.897 em 2016). Não
houve remuneração para o conselho de Administração. Há benefício concedido de uso de veículos aos diretores. Em 2017 não houve concessão de benefícios de longo prazo
pós-emprego, plano de aposentadoria, de rescisão de contrato de trabalho nem remuneração baseada em ações. 25.2. Acionistas controladores: Conforme descrito na nota
explicativa 14.1 Garantias e restrições contratuais, os acionistas da Companhia, concederam aval para determinados empréstimos e financiamentos da Companhia, sem qualquer
custo à Companhia. 26. Informações adicionais as demonstrações dos fluxos de caixa: O quadro a seguir demonstra as alterações dos passivos provenientes das
atividades de financiamento, decorrentes dos fluxos de caixa e de não caixa, conforme determina a NBC TG 03/R3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Controladora
Efeito líquido no fluxo

Descrição Saldo Movimento de  de caixa nas atividades Alteração no Saldo em
em 2016 dividendos de financiamento valor justo  2017

Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.727 9.110 (11.332) - 9.505
Empréstimos e financiamentos 87.961  -  (30.532)  4.977 62.406
Capital social 216.075  -  -  - 216.075

 315.763 9.110 (41.864) 4.977 287.986
Consolidado

Efeito líquido no fluxo
Descrição Saldo Movimento de  de caixa nas atividades Alteração no Saldo em

em 2016 dividendos de financiamento valor justo  2017
Dividendos e juros sobre o capital próprio 11.727 9.110 (11.332) - 9.505
Empréstimos e financiamentos 87.961 - (30.532) 4.977 67.383
Capital social 216.075 - - - 216.075

315.763 9.110 (41.864) 4.977 292.963
27. Eventos subsequentes: Em abril de 2017 por meio de ata de reunião da Diretoria foi realizada a ratificação da distribuição de dividendos intermediários e juros sobre o
capital próprio aos acionistas da Companhia, deliberada em de julho de 2017, com base na posição acionária naquela data, no valor total de R$ 28.648, com base no balanço
semestral levantado em 30 de junho de 2017. Foi também ratificada a aprovação para que a Companhia fizesse a compensação dos dividendos e o valor líquido de imposto de
renda dos juros sobre o capital próprio a que os acionistas fizeram jus, com o valor em aberto dos respectivos mútuos com a Companhia, de forma a abater parte do saldo
devedor, conforme autorizado pelas acionistas.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Multilaser Industrial S.A. São Paulo – SP Opinião Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da

Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 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 contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).  Base para opinião  Nos-
sa 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 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. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.  Reconhecimento de receita  A Companhia realiza parte significativa de suas vendas ao mercado varejista e entidades governamentais, substancialmen-
te no mercado nacional. A receita dessas operações é reconhecida após o faturamento e atendimento das condições estabelecidas pelas normas contábeis quanto ao reconhe-
cimento da receita, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.1.7. Essas operações de vendas são relevantes e pode haver intervalo de tempo entre o momento da emissão
das notas fiscais de vendas dos produtos e o momento da efetiva transferência dos riscos e benefícios dos produtos vendidos aos seus clientes. Por este motivo, a Companhia
monitora o prazo de entrega a esses clientes e procede os ajustes na receita operacional para que a mesma reflita somente as vendas que atenderam a todos os critérios
contábeis para reconhecimento da receita até a data-base das demonstrações contábeis. Devido ao volume de transações de vendas sujeitas a este monitoramento e os contro-
les internos existentes serem individualizados por transação para determinação dos ajustes na receita operacional, consideramos esse tema um assunto relevante para a nossa
auditoria. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Avaliação dos sistemas relevantes de Tecnologia da Informação
utilizadas pela Companhia e suas controladas; § Entendimento dos controles internos relevantes referente ao reconhecimento de receita no adequado período de competência
contábil, bem como a realização de testes, por amostragem, sobre a aplicação da política contábil de reconhecimento de receita nas transações de vendas realizadas durante e
no final do exercício; § Realização de testes sobre as receitas de vendas, por meio de amostragem, para avaliar: (i) a existência das transações comerciais realizadas; (ii) os
lançamentos manuais realizados em todas as contas contábeis de receita, quando relevantes; (iii) transações comerciais de vendas realizadas entre as partes relacionadas e sua
eliminação no processo de consolidação;  § Avaliação da política de reconhecimento de receita adotada, incluindo os aspectos de divulgação às demonstrações contábeis, e a
sua conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). Com base no resultado dos procedimentos de auditoria
acima descritos, não identificamos ajustes materiais de auditoria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as
divulgações sobre esses assuntos nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Realização dos tributos diferidos ativo Conforme Nota
Explicativa nº 23, a Companhia e suas controladas possuem registrados tributos diferidos nos montantes de R$ 33.565 mil e R$ 40.874, nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, respectivamente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas, bem como sobre diferenças temporariamente não
dedutíveis e/ou tributáveis. A Administração avalia no mínimo anualmente o risco de perda por redução ao valor recuperável desses ativos (impairment), baseado na projeção
dos lucros tributáveis futuros, o qual exige que a Administração adote algumas premissas baseadas em informações geradas por seus relatórios internos, no qual envolve julga-
mento significativo sobre os lucros futuros da Companhia, de forma que qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos na avaliação e impactos nas
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Companhia, tomadas em conjunto. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros: § Avaliação das principais premissas e critérios adotados pela Administração com relação as taxas de crescimento nas projeções, por meio da comparação com
previsões econômicas, setoriais e taxa de desconto; § Avaliação da aderência dos principais componentes das projeções à legislação tributária vigente; § Análise de sensibilidade
acerca das principais premissas utilizadas pela Administração, com o objetivo de observar eventual relevância e dependência das projeções em relação às premissas específicas; §
Revisão dos cálculos aritméticos dos valores incluídos nas projeções; § Revisão das divulgações relacionadas a esses assuntos preparadas pela Companhia. Com base no resul-
tado dos procedimentos de auditoria acima descritos, não identificamos ajustes de auditoria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto, julgamos
serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e
cíveis Conforme Nota Explicativa nº 15, a Companhia é parte integrante em processos judiciais e administrativos nas esferas cível, trabalhista, previdenciária e fiscal, que surgem
no curso normal de seus negócios. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui assuntos de natureza tributária em discussão em várias esferas processuais, no montante
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total de R$166.323 mil, sendo que R$20.682 mil estão provisionados, referentes a processos com probabilidade de perda provável, com base na opinião de seus assessores
jurídicos. As situações onde as perdas são consideradas possíveis são objeto de divulgação por seus valores históricos e aquelas em que as perdas são consideradas remotas
não são divulgadas.  Considerando a relevância dos valores envolvidos e julgamento crítico em relação à probabilidade de êxito nas discussões judiciais, qualquer mudança no
ambiente regulatório, de prognóstico e/ou julgamento pode trazer impactos relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. Resposta da
auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Obtenção de carta de confirmação junto aos assessores jurídicos da Companhia para os
processos em andamento; § Avaliação de valores e da probabilidade de perda e, para determinados processos tributários, obtenção de opinião de especialistas tributários sobre
a razoabilidade dos prognósticos dos assessores jurídicos e avaliação dos argumentos e/ou teses de defesa. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima
descritos, identificamos ajuste não material no saldo da provisão regularizado pela Companhia e, portanto, julgamos ser razoável a estimativa de provisão para riscos tributários,
trabalhistas e cíveis mencionada na Nota Explicativa nº 15, bem como julgamos serem razoáveis as divulgações realizadas no contexto das demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto. Combinação de negócios – Aquisição de participação societária Conforme mencionado na Nota Explicativa n°8.1, a Companhia ad-
quiriu, em 06 de março de 2017, a totalidade das ações da empresa Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A. (“Giga”), que possui sua sede no
Distrito Industrial em Manaus no estado do Amazonas e atua, substancialmente, na revenda de equipamentos eletrônicos de segurança. A aplicação do método de aquisição
requer, entre outras avaliações, que a Companhia determine a data de aquisição efetiva do controle, o valor justo da contraprestação transferida, o valor justo dos ativos adquiri-
dos e dos passivos assumidos e a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra vantajosa na operação. Dada a natureza de tais avaliações,
existe um elevado grau de julgamento e a necessidade de que sejam desenvolvidas estimativas de valores justos baseadas em cálculos e premissas relacionados ao desempenho
futuro do negócio adquirido e que estão sujeitos a um elevado grau de incerteza. Considerando o alto grau de julgamento relacionado, e ao impacto que eventuais alterações
nas premissas poderiam ter nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, consideramos esse tema um assunto relevante para a nossa auditoria. Resposta da audi-
toria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Análise dos documentos que formalizaram a operação, principalmente o contrato de compra e
venda e as evidências que fundamentaram a determinação da data de aquisição do controle e a determinação do valor justo da contraprestação transferida; § Análise e indaga-
ções sobre a metodologia utilizada para mensuração a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, elaborada por especialistas independentes externos; § Avaliação
da razoabilidade das premissas adotadas e cálculos efetuados comparando, quando aplicável, com informações de mercado; § Recálculo da determinação do ágio por rentabili-
dade futura apurado na operação e avaliamos a adequação das divulgações apresentadas pela Companhia Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima
descritos, identificamos ajuste não material nos valores da combinação de negócios, que foi regularizado pela Companhia. Portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as
divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.  Reserva de incentivos fiscais Conforme mencionado na Nota Explicativa
n°16.2(b), a Companhia é detentora de subvenção governamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do pagamento de ICMS nas entradas das
mercadorias que especifica, em decorrência de importação direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas das mercadorias comercializadas pela
Companhia. A manutenção desta subvenção requer que a Companhia cumpra certos requerimentos previstos na legislação estadual vigente, bem como realize determinadas
comprovações legais junto à Fazenda Estadual de Minas Gerais, cujo fluxo de renovação de tal subvenção ocorre anualmente. Os ganhos provenientes deste benefício fiscal
podem ser utilizados apenas para aumento de capital e absorção de prejuízos contábeis, não podendo ser distribuídos como dividendos, por se tratar de um benefício do
Estado à Companhia para uma atividade específica. Portanto, este ganho fiscal é, na sua totalidade, transferido de lucros acumulados à “Reserva de incentivos fiscais”, no
grupo de “Reserva de lucros”, no patrimônio líquido. Resposta da auditoria ao assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: § Com auxílio de nossos
especialistas em tributos indiretos estaduais, analisamos se a Companhia cumpriu os requerimentos previstos na legislação estadual vigente para reconhecer os ganhos do bene-
fício fiscal apurados durante o exercício corrente; § Revisão da movimentação da reserva de incentivos fiscais, no patrimônio líquido, para avaliar: (i) se a transferência do ganho
de benefício fiscal reconhecido no resultado do exercício foi devidamente realizada; (ii) se a reserva foi utilizada para fins de distribuição de dividendos ou outros fins não previs-
tos na legislação vigente; § Avaliação da documentação societária disponibilizada com o objetivo de confirmar se a reserva de incentivos fiscais foi objetivo de deliberação dos
acionistas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, identificamos ajuste material no saldo da reserva de incentivos fiscais, no patrimônio líquido,
que foi regularizado pela Companhia. Portanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto. Todavia, apesar da regularização da Companhia, consideramos que a existência deste ajuste se trata de deficiência significativa de controle interno, conforme a norma
de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiências de Controle Interno.Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado As demonstrações do valor adicionado
(DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e con-
teúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado (Pronunciamento Técnico CPC 09). Em nossa opinião, essas demonstrações
dos valores adicionados foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor A Administra-
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