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Balanços patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-
sentado sentado

Ativo Circulante   2.308.091   1.768.499   43.135.738  35.438.570
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
Contas a Receber 4 66.776 137.198 12.227.435 8.124.611
Estoques 5 212.052 114.486 14.264.177 14.183.638
Tributos a Recuperar 6 479.129 524.632 5.290.010 4.754.401
Adiantamentos
  a Fornecedores - - 3.015.843 722.603
Créditos Diversos 12.612 37.546 546.537 839.835
Ativo não Circulante 49.096.850 48.858.875   57.626.806  62.217.197
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 43.401.472 42.294.374 - -
Crédito com
  Pessoas Ligadas 8 5.000.000 5.400.571 - -
Depósitos e Cauções 9.514 33.543 9.514 -
Investimentos em
  Outras Companhias 565.661 971.950 565.661 971.950
Outros Créditos - - 176.355 221.368
Imobilizado Líquido 9 120.203 158.437 11.405.415 14.847.503
Intangível 9               -               -   45.469.861  46.176.376
Total do Ativo 51.404.941 50.627.374 100.762.544 97.655.767

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-
sentado sentado

Passivo Circulante     204.396     223.927   26.129.133  15.000.327
Fornecedores 32.585 65.465 3.562.498 3.004.783
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 5.853.982 5.922.434
Obrigações Trabalhistas 47.117 36.801 998.328 745.100
Obrigações
  Tributárias 10 59.266 51.488 2.449.006 1.334.706
Provisões Trabalhistas 63.189 67.934 2.271.947 1.965.377
Outras Obrigações 2.239 2.239 11.638 49.814
Adiantamento de Clientes - - 10.981.734 1.978.113
Passivo não Circulante   2.521.323   2.171.568   25.954.189  34.423.561
Fornecedores - - 1.517.350 2.005.245
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 496.814 6.320.903
Impostos Diferidos 17 4.031 3.234 14.563.748 15.264.462
Débitos com Partes
  Relacionadas 12 2.517.292 2.143.795 7.517.292 7.540.096
Provisões para
  Contingências 13 - 24.539 73.137 24.539
Obrigações Tributárias - - - 114.001
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 1.785.848 3.154.315
Patrimônio Líquido 48.679.222 48.231.879   48.679.222  48.231.879
Capital Social 14 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 28.196.404 28.888.501 28.196.404 28.888.500
Reserva Legal 208.552 174.911 208.552 174.911
Reserva de Lucros 15 16.513.456 15.407.657   16.513.456  15.407.658
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 51.404.941 50.627.374 100.762.544 97.655.767

provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do ris-
co envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quan-
do sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 me-
ses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.12. Provi-
são para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Apurados pelo lucro real à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional
de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram apurados de acordo com as
disposições da Resolução CFC 994/04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos
sobre Lucros. As despesas com imposto de renda e contribuição social com-
preendem os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e
o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam rela-
cionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente
é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamen-
te decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido
é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decreta-
das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das de-
monstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compen-
sados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais
correntes, e eles se relacionam a imposto de renda lançado pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 2.2.13.
Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros (Impairment): O imobilizado
e outros ativos não circulantes devem ser submetidos ao teste de recupera-
bilidade para se identificar eventuais perdas por “Impairment” anualmente ou
quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. A perda por “Impairment” é reconhecida
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um
ativo. Para fins de avaliação do “Impairment”, os ativos são agrupados em
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis se-
paradamente (Unidade Geradoras de Caixas - UGC).
3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Caixa 1.377 1.555 6.444 10.093
Banco Conta Movimento 319.524 378.341 2.766.276 1.994.282
Aplicações Financeiras 1.216.621 574.741 5.019.016 4.809.107
Total 1.537.522 954.637 7.791.736 6.813.482
4. Clientes               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Clientes Nacionais 358.317 424.515 11.455.486 8.168.716
Clientes do Exterior - - 1.385.943 469.906
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (291.541) (287.317) (613.994) (514.011)
Total 66.776 137.198 12.227.435 8.124.611
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Produção no Estabelecimento 92.547 - 11.745.760 14.057.264
Material de Revenda - Filial - - 158.508 3.104
Estoque Industrial - 109.062 - 109.062
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.007.874 14.208
Mercadorias Importadas 114.081 - 352.035 -
Total 212.052 114.486 14.264.177 14.183.638
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Imposto de Renda de
  Exercícios Anteriores 190.169 231.755 1.230.264 231.755
Contribuição Social de
  Exercícios Anteriores 113.733 93.662 466.934 1.146.915
ICMS a Compensar 30.668 30.668 396.271 67.713
IPI a Compensar 222 222 320.789 597.155
IRRF sobre Aplicações
  Financeiras 65.283 61.209 698.565 707.086
IRRF sobre Serviços - - - -
PIS a Recuperar 652 962 14.742 10.388
COFINS a Recuperar 3.008 4.439 68.036 47.940
CSLL Retida sobre Serviços 22.952 1.480 259.918 25.121
Outros Impostos a Recuperar 52.442 100.235 52.441 99.425
Impostos Federais a Restituir - - 1.782.050 1.820.903
Total 479.129 524.632 5.290.010 4.754.401
7. Investimentos em Controladas.
Controladas         2018         2017
Prodata Mobility do Brasil 43.401.472 42.073.376
Prodata Brasil Industrial S.A - 220.998
Total 43.401.472 42.294.374
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2018         2017
Patrimônio Líquido da Controlada 43.401.472 42.073.376
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 43.401.472 42.073.376
Lucro líquido do Exercício 1.328.095 954.434
Resultado de Equivalência Patrimonial 1.328.095 1.131.884
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Dividendos a Receber 5.000.000 5.400.571 - -
Total 5.000.000 5.400.571 - -
9. Imobilizado líquido

                                             Controladora (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.751 (13.076) 21.675 25.153
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.072 (7.227) 6.845 7.681
Equipamentos
  Informática 3 a 6 218.213 (126.531) 91.683 125.603
Total 267.036 (146.834) 120.203 158.437

                                              Consolidado (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Benfeitorias em
  Imóveis de
   Terceiros 10 147.421 (48.987) 98.434 58.041
Veiculos 8 a 10 477.530 (186.269) 291.261 279.238
Imóveis 20 6.326.488 (1.818.112) 4.508.376 4.808.923
Máquinas
 Equipamentos 2 a 13 2.907.689 (1.865.752) 1.041.937 1.289.363
Móveis e
  Utensílios 10 1.041.855 (381.211) 660.644 593.697
Equipamentos
  Informática 1 a 11 4.158.350 (3.245.705) 912.645 1.390.448
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 21.942.281 (18.058.271) 3.884.010 6.427.793

                                              Consolidado (R$)
                                              2018          2017

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Outras Imobilizações - 8.179 (71) 8.108 -
Imobilizado 37.009.793 (25.604.378) 11.405.415 14.847.503
Intangível 1 a 6 50.791.584 5.321.722 45.469.861 46.176.376
Total 87.801.377 (20.282.656) 56.875.276 61.023.879
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 – Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. Na controlada
Prodata Mobility Ltda. não se procedeu ao teste de recuperabilidade do saldo
do ativo intangível, denominado “Software Prodata”, classificado como intan-
gível com vida útil indefinida, que perfaz o montante de R$ 37.154.000 em 31
de dezembro de 2016. 10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
IRPJ a Pagar - 4.642 - 4.653
CSLL a Pagar - 884 - 891
ICMS a Recolher 8.091 2.503 603.325 340.787
IPI a Pagar 3.608 1.392 571.674 9.014
ISS a Pagar 10.600 12.037 204.929 236.864
PIS a Pagar 4.347 3.369 125.168 132.664
COFINS a Pagar 30.746 24.797 662.050 384.357
IRRF sobre Serviços
  de Terceiros 1.105 1.103 1.105 1.103
INSS sobre/ Serviços
  de Terceiros 462 461 462 462
Parcelamentos - - 161.992 171.001
Outros Impostos a Recolher - - 117.994 52.610
PIS/COFINS/CSLL sobre
  Serviços de Terceiros 307 300 307 300
Total 59.266 51.488 2.449.006 1.334.706
11. Empréstimos e Financiamentos

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Finame - - 5.829.611 5.829.611
Leasing - - 24.372 92.823
Passivo Circulante - - 5.853.982 5.922.434
Finame - - 485.801 6.315.412
Leasing - - 11.014 5.491
Passivo Não Circulante - - 496.814 6.320.903
Total - - 6.350.796 12.243.337
12. Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Lucros Distribuídos a Pagar - - 5.000.000 5.396.301
Union Temporal - Colômbia 2.517.292 2.143.795 2.517.292 2.143.795
Total 2.517.292 2.143.795 7.517.292 7.540.096
13. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em anda-
mento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para contingências,
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos
para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como prová-
vel. Em 2018 foi contabilizado na conta de processos trabalhistas a pagar o
montante de R$ 73.136 relativo a ações com perda provável na Prodata
Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de liquidações. Dos processos
em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilida-
de de perda possível na Prodata Mobility Brasil S.A., a Companhia tem a
seguinte estimativa:
Natureza            R$
Trabalhista 716.797
Tributária 150.083
Total 866.880
14. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento de
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Prodata
Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi aumentado em
R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata, detidas por seus
Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no Laudo de Avaliação.
Assim o capital social da Automação passou dos atuais R$ 67.260,00 para
R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprovado implicou na emissão
de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal de emissão
da Automação, passando o capital social da Automação, depois do referido
aumento a ser dividido 3.760.810 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. 15. Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos do resultado
do ano com os resultados apurados em períodos anteriores, conforme de-
monstrado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. Os lu-
cros registrados nesta conta contábil encontram-se livres de impostos.
16. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, na con-
trolada Prodata Mobility do Brasil S.A, não estão sujeitos à amortização e de
acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos,
devem ser testados no mínimo anualmente, sendo reduzidos ao seu valor
recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros ativos não circulantes
são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar eventuais
perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A
perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido
de venda e o valor em uso de um ativo. 17. Tributos sobre o Lucro

              Controladora                Consolidado
Descrição          2018          2017          2018          2017
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - 4.642 - 4.653
Provisão CSLL - 884 - 891
Total Passivo Circulante - 5.526 - 5.544
Passivo Não Circulante  
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 2.964 2.378 14.436.035 14.882.035
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 1.067 856 127.713 382.427
Total Passivo Não Circulante 4.031 3.234 14.563.748 15.264.462
Resultado
Total Provisão
  IRPJ/CSSL Corrente - 7.512 1.557.878 2.105.758
Total Provisão
  IRPJ/CSSL Diferidos (797) (699) 408.377 409.716

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ajuste de

Capital Reserva Avaliação Reserva Lucros  Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial    de Lucros Acumulados      Líquido Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.760.810  174.911  29.837.506   14.830.237                 - 48.603.464    3.756.874
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (948.322) - 948.322 (948.322) (948.322)
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.036) - 1.036 (1.036) (1.036)
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 352 - (352) 352 352
Lucro do Exercício - - - - (362.542) - -
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - - (9.043) - -
Constituição da Reserva Legal - - - 577.421 (577.421) 577.421 577.421
Resultado Abrangente Total - - (949.006) 577.421 - (371.585) (371.585)
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810  174.911  28.888.500   15.407.658                 - 48.231.879    3.385.289
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.438) - 862.438 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (734) - 734 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 253 - (253) - -
Lucro do Exercício - - - - 672.824 672.824 672.824
Ajuste Variação Cambial - Controlada Exterior - - 170.823 - - 170.823 170.823
Constituição Reserva Legal - 33.641 - - (33.641) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 1.502.102 (1.502.102) - -
Resultado Abrangente Total - 33.641 (692.096) 1.502.102 - 843.647 843.647
Distribuição de Lucro - - - (396.304) - (396.304) -
Transações de Capital com os Sócios - - - (396.304) - (396.304) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 3.760.810  208.552  28.196.404   16.513.456                 - 48.679.222    4.228.936

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
Das atividades                 (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
  operacionais         2018         2017          2018          2017
Lucro líquido antes
  dos impostos 672.824 (362.542) 672.824 (362.542)
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações
  e amortizações 27.335 38.460 6.653.888 5.760.742
Venda do Imobilizado - - - 99.405
Ajustes de exercícios anteriores - (9.043) - (9.043)
Ajuste variação cambial
  - Controlada Exterior - - 170.823 -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 70.422 157.233 (4.102.824) 481.118
Estoques (97.566) 61.252 (80.539) 4.426.488
Tributos a recuperar 45.503 66.604 (535.609) 4.658.635
Créditos diversos 48.963 3.178 283.784 377.088
Adiantamentos diversos - 613 (2.293.240) (136.384)
Outros débitos
  - Empresas coligadas 400.571 59.332 - -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (32.880) (16.633) 69.820 2.309.425
Obrigações trabalhistas
  e tributárias 13.349 (26.364) 1.560.097 587.305
Provisões para
  Contingências (24.539) (17.514) 48.598 (640.108)
Outros passivos - (21.938) (38.176) (7.461.345)
Impostos Diferidos 797 699 (700.714) (587.212)
Adiantamento de Clientes              -        2.238   9.003.621   1.754.054
Caixa proveniente
  das operações  1.124.779     (64.425) 10.712.353 11.257.626
IRPJ e CSLL pagos
Caixa líquido das atividades
  operacionais  1.124.779     (64.425) 10.712.353 11.257.626
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de
  investimentos (529.986) (1.985.240) 451.302 (1.990.340)
Acréscimo de Intangivel - (17.091) (1.082.906) (5.355.864)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado 10.900 (9.976) (1.422.378) (717.499)
Provisão para Perda
  de Investimento - - (1.368.467) 751.175
Investimento em
  Empresa do Exterior - - - 1.018.389
Caixa líquido das atividades
  de investimento    (519.086) (2.012.307)  (3.422.449) (6.294.139)
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos              -               -  (5.892.541) (6.553.976)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos              -               -  (5.892.541) (6.553.976)
Das atividades de financiamento
   com acionistas
Distribuição de Dividendos (396.304) - (396.304) -
Contas a pagar para
  partes relacionadas    373.497  2.143.794      (22.804)   2.143.791
Caixa líquido das atividades
  de financiamento
   com acionistas     (22.807)  2.143.794    (419.108)   2.143.791
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa    582.886      67.062     978.255     553.302
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 954.637 887.575 6.813.482 6.260.180
No fim do exercício  1.537.522     954.637   7.791.736   6.813.482
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 582.885 67.062 978.254 553.302

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2018 e de 2017 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, transformou-se em Sociedade Anônima operando no
segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio,
na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos direciona-
dos ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas
operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de
software, na prestação de serviços de assistência técnica e na instalação
de equipamentos. A subsidiária integral Prodata Mobility Brasil S/A foi fun-
dada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por conta
própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica,
desenvolvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou
cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistên-
cia técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun-
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas
privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em
10 de fevereiro de 2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
para Transformação de Tipo Societário para Sociedade Anônima a Prodata
Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Brasil S/A.
Em 16 de junho de 2014 foi constituída a subsidiária integral Prodata Brasil
Industrial S.A, a qual iniciou a operar no exercício de 2015 com a fabricação
de equipamentos de informática e desenvolvimento e licenciamento de pro-
gramas de computador (Software). 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
apresentadas em Reais que é a moeda principal das operações e do ambien-
te em que a Empresa atua. As demonstrações financeiras incluem: • As de-
monstrações financeiras individuais da controladora preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento
da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho
Federal de Contabilidade; e: • As demonstrações financeiras consolidadas
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo IASB –
International Accounting Standard Board e também de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade. 2.1. Base de Consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da APB
Automação S.A., e suas subsidiárias, Prodata Mobility Brasil S.A. e
Prodata Brasil Industrial S.A. Os critérios adotados na consolidação são
aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais destacamos os seguintes: a)
Inclusão nestas demonstrações financeiras consolidadas, das sociedades
controladas nas quais a controladora, diretamente ou através de outras con-
troladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo perma-
nente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores; b) Eliminação dos saldos das contas ativas e passivas
decorrentes das transações entre as sociedades incluídas na consolidação;
c) Eliminação dos investimentos nas sociedades controladas na proporção
de seus respectivos patrimônios; e, d) Eliminação das receitas e das despe-
sas decorrentes de negócios com as sociedades incluídas na consolidação.
2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas
adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima-
tivas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas
contábeis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos
sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, obsolescência nos estoques então considerados e a provisão
para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Incluem o saldo líquido da conta caixa e os saldos positivos em bancos
conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras
incluídas no ativo circulante são classificadas na categoria “ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.4 Estoques: Foram avaliados
pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos. 2.2.5. Tributos a Re-
cupera: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados sem atualização monetária. 2.2.6. Créditos Diver-
sos: Os valores registrados nesta conta compreendem a adiantamentos di-
versos e prêmios de seguros a apropriar. 2.2.7. Investimentos em Controla-
das: Este valor trata-se de participação como investidora no PL de Prodata
Mobility Brasil S.A. e Prodata Brasil Industrial S.A., resultante de equivalên-
cia patrimonial. 2.2.8. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de aqui-
sição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As deprecia-
ções são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informa-
das na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recupera-
bilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar: Refere-se a empréstimo contraído
junto à empresa no exterior e seu saldo é atualizado pelas variações mone-
tárias incorridas até a data do balanço e os juros respectivos transcorridos
estão provisionados de acordo com as cláusulas contratuais. 2.2.10. Crédi-
tos de Partes Relacionadas: Este valor trata-se de lucros distribuídos em
períodos anteriores e disponibilizados na conta corrente de seus sócios para
pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patri-
monial quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

Notas          2018          2017            2018           2017
reapre- reapre-

( = ) Receita Bruta sentado sentado
  de Vendas 3.383.949 3.904.782 115.374.028 107.550.020
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas    (483.251) (547.010) (18.069.361) (14.056.827)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 2.900.698 3.357.771 97.304.667 93.493.193
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos (1.677.373) (1.746.823) (73.164.672) (61.038.571)
Lucro Bruto 1.223.325 1.610.948 24.139.995 32.454.622
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (856.585) (1.455.699) (15.449.015) (20.096.499)
Despesas Comerciais - - (1.161.186) (155.241)
Despesas Tributárias      (58.249) (51.623) (447.233) (901.494)
Soma das Despesas
  Operacionais (914.834) (1.507.322) (17.057.434) (21.153.234)
Ebitda 308.491 103.626 7.082.561 11.301.388
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.335) (38.460) (3.000.865) (3.076.988)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais (587.869) (1.373.573) 813.571 (2.679.334)
Receitas Financeiras 525.288 41.794 1.308.769 1.124.515
Despesas Financeiras (873.049) (219.601) (5.564.570) (5.336.244)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7   1.328.095 1.131.884 - -
Lucro Antes do
  IRPJ e da CSLL 673.621 (354.330) 639.466 1.333.337
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 17 - (7.513) (667.249) (2.105.595)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 17          (797) (699) 700.607 409.716
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício 672.824 (362.542) 672.824 (362.542)
Lucro por ação 0,18 (0,10) 0,18 (0,10)

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” 
consolidado em 31 de Dezembro de 2.018, cujo Ativo e Passivo somam a 
importância de R$ 26.022.557,00 (Vinte e Seis Milhões, Vinte e Dois Mil e 

Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais).
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.018

Rose Meire Santana Macedo - CPF: 114.468.891-49
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00

STANNE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ n° 09.665.855/0001-06
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro 2017 e 2018 Demonstração do Resultado do Exercício - 2018

Dewmonstração dos Fluxos de Caixa - 2018

Demonstração de Resultados Acumulados - 2018

Ativo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Disponibilidades
Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras 2.430.852,22 3.170.638,68
Valores Realizáveis
Imóveis - Fernão Cardim 320 1.820.235,72 1.820.235,72
Estoques de Imóveis 9.020.636,63 9.020.636,63
Lote 3 conjunto 07 QA 08 SCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
SGA/Norte QD 915 lote G 1.883.522,76 1.883.522,76
Sala 1403 Edifício Vision Work & Life - SH 341.772,70 352.104,64
Alameda Santos n° 1000 conjunto 60/61 2.900.000,00 2.900.000,00
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 21
Edifício Sphere 2.355.767,96 2.355.767,96
Alameda Campinas n° 802 - conjunto 22
Edifício Sphere 2.665.592,00 2.665.592,00
Adiantamentos 0,00 21.060,00
Impostos a Recuperar 3.939,46 3.939,46
 22.591.467,23 22.622.859,17
Total do Ativo Circulante 25.022.319,45 25.793.497,85
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Cauções e Depósitos 0,00 4.298,83
Imobilizado
Imobilizado 268.448,84 224.760,32
Total do Ativo Não Circulante 268.448,84 229.059,15
Total do Ativo 25.290.768,29 26.022.557,00

Passivo / Circulante 2017 - R$ 2018 - R$
Exigibilidades: Contas a Pagar 618.280,00 620.305,00
Outras Contas 14.588.782,29 14.607.162,29
 15.207.062,29 15.227.467,29
Salários e Encargos Sociais
INSS a Recolher 620,00 620,00
Encargos Fiscais: IRF à Recollher 105,00 0,00
Pis a Recolher 1.339,21 32,51
Cofins a Recolher 6.180,99 150,04
Impostos e Contribuições Retidos à Recolher 325,50 0,00
Impostos e Contribuições Lucro Presumido 65.170,35 63.857,13
 73.121,05 64.039,68
Total do Passivo Circulante 15.280.803,34 15.292.126,97
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Realizado 6.505.000,00 6.505.000,00
Reservas de Lucros
Resultados Acumulados 1.593.701,30 3.193.623,85
Resultado do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08
Lucro Exercício Anterior - Distribuído 0,00 (645.000,00)
Reserva Legal 243.067,85 311.341,10
 3.504.964,95 4.225.430,03
Total do Patrimônio Líquido 10.009.964,95 10.730.430,03
Total do Passivo 25.290.768,29 26.022.557,00

Receitas Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Aluguéis 2.489.371,71 2.467.549,77
Deduções:
Pis, Cofins (90.862,07) (90.065,57)
Receita Líquida 2.398.509,64 2.377.484,20
Custo de Serviços 0,00 0,00
Lucro Bruto 2.398.509,64 2.377.484,20
Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais (523.753,48) (794.974,11)
Outras Receitas/Despesas
Financeiras 61.035,27 41.552,14
Efeitos Inflacionários
Variações Cambiais Passivas 0,00 0,00
Resultado Operacional 1.935.791,43 1.624.062,23
Lucro antes da Contribuição Social 1.935.791,43 1.624.062,23
Contribuição Social / CS Lucro Presumido (77.187,08) (74.805,12)
Lucro antes do Imposto de Renda 1.858.604,35 1.549.257,11
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido (190.408,55) (183.792,03)
Resultado Líquido do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08

 2017 - R$ 2018 - R$
Saldo Anterior de Resultados Acumulados 1.593.701,30 3.193.623,85
Lucro Exercício Anterior - Distribuído 0,00 (645.000,00)
Resultado Líquido do Exercício 1.668.195,80 1.365.465,08
Reserva Legal 243.067,85 311.341,10
Resultados Acumulados 3.504.964,95 4.225.430,03

Das Atividades Operacionais 2017 - R$ 2018 - R$
Resultado do Exercício / Período 1.668.195,80 1.365.465,08
Caixa Líquido Proveniente
  Atividades Operacionais 802.249,90 1.384.786,46
Caixa Líquido Usado nas
  Atividades de Investimento 0,00 0,00
Caixa Líquido Usado nas
  Atividades Financiamento 0,00 (645.000,00)
Disponibilidades
Aumento Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa 802.249,90 739.786,46
No Início do Exercício 1.628.602,32 2.430.852,22
No Final do Exercício 2.430.852,22 3.170.638,68

Hoje em dia, o termo 

‘fl uxo de trabalho’ é 

amplamente utilizado 

nos ambientes 

empresariais modernos

As empresas sabem 
que fl uxos inefi cientes 
afetam diretamente a 

produtividade dos colabora-
dores e, consequentemente, a 
competitividade. Entretanto, o 
termo signifi ca coisas diferen-
tes para áreas diferentes.

O cenário - Para ilustrar, 
vejamos como funciona o 
processamento de faturas de 
uma pequena empresa, que 
chamaremos de “Sons Furnitu-
re, LLC”. Essa empresa conta 
com uma equipe em três loca-
lidades, vende muitos móveis 
e todo o processo de contas a 
pagar é manual. A papelada é 
terrivelmente lenta e tediosa. 

O pessoal que cuida das 
fi nanças da empresa passa a 
maior parte do dia lidando com 
esses processos por não contar 
com uma solução adequada 
para tratar desses documen-
tos, o que gera uma perda de 
tempo que, se evitada, ajudaria 
os funcionários a se concentra-
rem em melhorar a estratégia 
comercial e os resultados da 
empresa.

O processo - E isso não é 
só na “Sons Furniture, LLC”. 
Em muitas empresas, os pro-
cessos fi nanceiros atuais são 
geridos nos departamentos 
administrativos, o que signifi ca 
que todos os documentos rela-
cionados a faturas, recibos de 
entrega, etc. são administrados 
em um só lugar. Esse processo 
tem se modernizado um pouco 
nos últimos anos, porém con-
tinua sendo trabalhoso. 

Isso não só toma tempo de 
todas as pessoas envolvidas 
desnecessariamente, como 
também aumenta o potencial 
de erro humano e o risco de 
segurança. Se o funcionário 
comete um erro ou preenche 
uma seção incorreta, o pro-
cesso deve ser refeito desde o 

início (supondo que o erro seja 
detectado). Se o funcionário 
deixa uma cópia em papel na 
bandeja da impressora ou envia 
um e-mail para a pessoa errada, 
as informações confi denciais 
da empresa ou do remetente 
podem fi car expostas.

Como o processo deveria 
funcionar - Com uma solução 
de Contas a Pagar, todas as 
empresas poderiam eliminar 
muitas etapas desnecessárias 
neste processo. Fácil assim, 
sem inserção manual, sem 
digitalização, sem impressão 
e sem redigitalização. Basta 
digitalizar a fatura e pressio-
nar um botão. O sistema é 
inteligente o sufi ciente para 
identifi car e extrair todas as 
informações relevantes, como 
nomes, números de PO (Pur-
chase Order, em inglês), datas 
e valores. A partir daí, está tudo 
pronto para processamento, o 
que pode ser feito em poucos 
cliques.

Encontre seus riscos de 
produtividade e invista em 
tecnologia - Este é um exemplo 
do que signifi ca a otimização do 
fl uxo de trabalho em termos 
concretos: pegar um determi-
nado processo e torná-lo mais 
efi ciente, ou mesmo automati-
zá-lo. A efi ciência também não 
é o único fator a ser conside-
rado. Ninguém gosta de sentir 
que está desperdiçando tempo 
ou talento. Reduzir esse tipo 
de tarefa manual pode causar 
um impacto positivo na moral 
e liberar os funcionários para 
se concentrar em outras ativi-
dades empresariais de valor. 

Além disso, um tempo pro-
longado de processamento de 
faturas traz como consequên-
cias perda de descontos para 
pagamentos à vista, realização 
de pagamentos com atraso, 
cobrança de juros e aborreci-
mento para seus fornecedo-
res, evitando que você possa 
negociar melhores termos e 
condições de entrega e preços. 

 
(*) - É Gerente Sênior de Produto e 
Inteligência de Marketing da Ricoh 

América Latina.

Fluxos de trabalho 
inefi cientes podem 

impactar sua empresa 
Tak Naito (*)

Foram consideradas apenas 
as instituições com mais de 4 
milhões de clientes. No período, 
o BC recebeu 1.135 queixas 
consideradas procedentes contra 
o banco, sendo a maioria relacio-
nada à “oferta ou prestação de in-
formação a respeito de produtos 
e serviços de forma inadequada”.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número de 
clientes da instituição fi nan-
ceira que originou a demanda 
e multiplicadas por 1 milhão. 
Assim, é gerado um índice, que 
representa o número de recla-
mações do banco para cada 
grupo de 1 milhão de clientes. 
O resultado é, portanto, avalia-
do pela quantidade de clientes 
de cada instituição fi nanceira. 
Com esse cálculo, o Santander 
fi cou com índice 25,93. O con-
glomerado do banco tem mais 
de 43,7 milhões de clientes.

Em segundo lugar nas queixas, 
vem a Bradesco, com índice 
23,35 e 2.239 reclamações. E, 
em terceiro, a Caixa, com índi-
ce 23,25 e 2.121 reclamações. 
O Bradesco tem mais de 95,8 
milhões de clientes e a Caixa, 
91,2 milhões. No total, o Banco 
Central recebeu 11.628 reclama-
ções contra todas as instituições 

fi nanceiras. A maioria das recla-
mações é relacionada com a ofer-
ta ou prestação de informação a 
respeito de produtos e serviços 
de forma inadequada e irregula-
ridades relativas à integridade, 
confi abilidade, segurança, sigilo 
ou legitimidade das operações e 
serviços relacionados a cartões 
de crédito (1.277).

A insatisfação com serviços 
e produtos oferecidos por ins-
tituições fi nanceiras pode ser 
registrada no BC, e as recla-
mações ajudam na fi scalização 
e na regulação do Sistema 
Financeiro Nacional. Quando 
a reclamação chega ao Banco 
Central, ela é encaminhada 
para a instituição fi nanceira, 
que tem prazo de 10 dias úteis 
(descontados sábados, domin-
gos e feriados) para dar uma 
resposta, com cópia para o BC.

Os clientes bancários também 
podem buscar atendimento no 
Procon e recorrer à Justiça. Em 
nota, o Santander afi rmou que 
trabalha continuamente na me-
lhoria dos seus processos, ofertas 
e atendimento, tornando-os mais 
simples e ágeis para garantir a sa-
tisfação dos consumidores com 
o banco. Procurados, Bradesco 
e Caixa não se pronunciaram 
sobre o assunto (ABr).

Bancos: maioria das 
queixas são sobre 

produtos e serviços
O Santander liderou o ranking de reclamações 
contra instituições fi nanceiras no primeiro trimestre, 
informou ontem (16), o Banco Central (BC)
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