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continua

Relatório da administração: 

A Administração

Ativo Nota  
explicativa

Controladora Consolidado
Circulante 2017 2016 2017 2016

4
- -

Empréstimos e recebíveis - -
Contas a receber 2.042
Imposto a recuperar 4.004
Dividendos a receber 20 - -
Despesas antecipadas
Outros créditos
Total do ativo circulante 330.344 260.847 7.527.774 5.785.341

Não circulante
Despesas antecipadas - -
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferido 24 b
Outros créditos - -
Investimento - -
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante 1.894.526 1.689.622 1.381.270 1.164.479

Total do Ativo 2.224.870 1.950.469 8.909.044 6.949.820

Balanços patrimoniais (Em milhares de Reais)
Passivo Nota  

explicativa
Controladora Consolidado

Circulante 2017 2016 2017 2016
- -

Fornecedores
Contas a pagar operacionais - -
Obrigações com portadores - -
Programa de incentivo a vendas - -
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Passivos contingentes - -
Dividendos a pagar 20

- -
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante 101.973 106.576 6.526.330 4.973.852

Não circulante
Passivos contingentes

- -
Salários e encargos -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 24 b - -
Imposto de renda e contribuição social sobre agio 24 b - -
Total do passivo não circulante 3.968 162 221.744 99.951

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas legal
Reserva estatutária de expansão
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
 controladores 2.118.929 1.843.731 2.118.929 1.843.731
Participação de acionistas não controladores - -
Total do patrimônio líquido 2.118.929 1.843.731 2.160.970 1.876.017

Total do Passivo 2.224.870 1.950.469 8.909.044 6.949.820

Demonstrações dos resultados Nota  
explicativa

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita operacional - -
Custo dos serviços prestados -
Lucro bruto 112 - 2.303.536 1.687.909
Receitas (despesas), líquidas 
Pessoal 
Gerais e administrativas 
Despesas com vendas - -

- -
Outras receitas/(despesas) - -

330.251 368.961 309.926 133.231

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social 349.423 387.118 529.255 550.781
Imposto de renda e contribuição social 
Correntes 24a
Diferidos 24a
Lucro líquido 347.676 389.895 358.504 387.207
Atribuível a: 
Acionistas controladores 
Acionistas não controladores - -
Lucro por lote de mil ações em R$ - -

Demonstrações de resultados abrangentes Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Resultado dos exercícios 347.676 389.895 358.504 387.207
Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente total 355.785 387.909 366.613 385.221
Resultado abrangente atribuível aos:

Acionistas controladores
Acionistas não controladores - -

Resultado abrangente total 355.785 387.909 366.613 385.221

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Nota  
explicativa

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016 2017 2016
Lucro líquido dos exercícios  347.767  389.895  358.504  387.207 

 pelas atividades operacionais:
Participação de acionistas não controladores  -  - 
Depreciações e amortizações
Resultado de imobilizado e intangível baixados ou 
 alienados  -  -  - 
Provisão para redução do valor recuperável  -  - 

 -  -
Ajuste de avaliação Patrimonial  -  - 
Passivos contingentes
Imposto de renda e contribuição social diferidos 24

(Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais
 -  - 

Contas a receber
Empréstimos e recebíveis  -  - 
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

 -  -  - 
 -  - 

Fornecedores
Contas a pagar operacionais  -  - 
Obrigações com portadores  -  - 
Programa de incentivo a vendas  -  - 
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher

 -  - 
 -  - 

Outras contas a pagar
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais  6.858  (2.841) 1.119.689 1.153.063 
(Aumento)/redução nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Participação de acionistas não controladores  -  - 
 Dividendos Recebidos  -  -
 (Adições)/Alienações ao imobilizado e intangível

Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento  182.542  254.913  (51.376)  (316.859)

Dividendos pagos
 (93.821)  (118.571)  (94.167)  (118.656)

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa  95.579  133.501  974.146  717.548 
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Nota 
expli-
cativa

Capital 
social

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Reserva de lucros Total do patri-
mônio líquido 

(acionistas 
controlado-

res)

Participa-
ção acio-

nistas não 
controla-

dores

Total do 
Patri-

mônio 
Líquido

Re-
serva 
legal

Reserva 
para ex-
pansão

Lucros 
acumu-

lados
Saldos em 31/12/2015 800.227 - 49.614 707.006 - 1.556.847 29.948 1.586.795
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - -

- - - -

Reserva legal - - - - - -
Dividendos propostos 20b - - - - -
Reserva para expansão - - - - - -
Adoção de ajustes 
conversão CPC - - - -

Saldos em 31/12/2016 800.227 (1.986) 69.366 976.124 - 1.843.731 32.286 1.876.017
Ajuste de avaliação 
patrimonial - - - - -

- - - -

Reserva legal - - - - - -
Aumento de capital - - - - - -
Dividendos propostos 20b - - - - -
Reserva para expansão - - - - - -
Saldos em 31/12/2017 930.000 8.109 86.750 1.094.070 - 2.118.929 42.041 2.160.970

estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, de acordo 

-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas anualmente. 

3. Principais práticas contábeis: -
neira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras consolidadas e individu-
ais. a. Caixa e equivalentes de caixa: 

dos rendimentos acumulados até a data do resgate se feito de forma antecipada. São sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor, e são utilizados no pagamento das obrigações de curto prazo. b. Instrumentos finan-
ceiros: A Sociedade classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros men-
surados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e ativos financeiros disponíveis para venda. Classifica também, passivos financeiros não derivativos na categoria 
de outros passivos financeiros. b.1 Ativos e passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desre-
conhecimento: A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data 

a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
-

-
mente. b.2 Ativos financeiros não derivativos - Mensuração: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos, 
incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis: 

-
veis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando do 
método dos juros efetivos. b.3 Passivos financeiros não derivativos - Mensuração: Passivos financeiros não 

Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o
método dos juros efetivos. b.4 Classificação do valor justo: A Sociedade aplica o CPC 40 para instrumentos 

Nível 1: Preços cotados em mercados 

Nível 2: 

-
váveis no mercado ou confirmados por dados observáveis, incluindo, mas não limitados a curvas de rendimento, 

Nível 3: Dados não 

é determinado usando modelos de precificação, metodologias de fluxo de caixa descontado, ou técnicas similares,
-

vos da Administração. Esta categoria geralmente inclui certos títulos emitidos por instituições financeiras, empresas 

(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Elo Participações S.A. (“Sociedade”) é uma “Holding”, constituída na forma de so-

-

serviços relacionados com atividades, transações e operações para empresas controladas, direta ou indiretamente 
-

indiretamente pela Sociedade. O licenciamento de marcas, expressões, domínios e patentes de titularidade da So-
ciedade. As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram aprovadas e autorizadas para publicação 

Contro-
ladas diretas: Elo Holding Financeira S.A. - tem como objeto exclusivo a participação societária em instituições 

Elo Serviços S.A. - tem como objetivo a prestação de serviços relacionados a 
soluções e meios de pagamento em geral, inclusive através de meios eletrônicos, a participação em outras socie-

-
cas, expressões, domínios e patentes de titularidade da Sociedade ou o sublicenciamento de marcas, expressões, 

Alpha Serviços de Rede de Autoatendimento S.A. - tem como 
-

dades, a prestação de serviços, o planejamento e o desenvolvimento de tecnologia nas áreas bancária, comercial, 

tecnológica, acompanhamento de contratos e planejamento logístico, visando à implantação, administração, opera-

acionadas por clientes de instituições financeiras e de empresas administradoras de cartão de crédito, mediante 
o uso de tecnologias disponíveis, para a realização de operações bancárias e outros serviços possibilitados por 

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS)

prestação de serviços de meios de pagamento e cartões pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga de valo-
res em moeda nacional ou estrangeira incluindo, mas não se limitando, aos benefícios de alimentação e refeição, 

para promoção de produtos e/ou serviços, inclusive mediante disponibilização de espaço em materiais e veículos 

-

tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas 

 Participação acionária %
 2017 2016
Elo Holding Financeira S.A.
Alpha Serviços de Rede de Autoatendimento S.A.

Elo Serviços S.A.
2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras consolidadas e indi-
viduais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão 

b. 
Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras consolidadas e individuais são 

c. Uso de 
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não financeiras e certos contratos de derivativos. c. Instrumentos financei-
ros derivativos e atividade de hedge: Os derivativos são reconhecidos 

depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento 
de proteção (hedge) e atender os critérios da contabilidade de hedge (hed-
ge accounting). A Sociedade adota o hedge accounting e designa certos 
derivativos como instrumento de hedge de um risco específico associado 
a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação prevista altamente 
provável (hedge de fluxo de caixa). d. Imobilizado: Itens do imobilizado são 

depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment

-

auferidos pela Sociedade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes 
são registrados no resultado. Itens do ativo imobilizado são depreciados 

estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, 
-

Instalações

Móveis e utensílios 

Software e aplicativos
Veículos

-
mento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis. e. Despesas antecipadas: Devem ser 
contabilizados nesta conta os valores pagos antecipadamente, tais como 

licença, campanhas por um período determinado, entre outros valores cor-
f. Combinação de 

negócios: 

operacional da Sociedade de forma a obter benefícios de suas atividades. 

-
-
-
-

negativo, o ganho com compra vantajosa é reconhecido diretamente no re-

conexão com a combinação de negócios são registrados no resultado con-
forme incorridos. g. Investimentos em entidades contabilizadas pelo mé-
todo da equivalência patrimonial: Os investimentos da Sociedade em 

-
endem suas participações em coligadas e empreendimentos controlados 
em conjunto (joint ventures

controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. 
Uma entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual 

-

ativos e passivos específicos resultantes do acordo. Os investimentos em 
coligadas e entidades controladas em conjunto são contabilizados por meio 

-

reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participa-
ção da Sociedade no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados 

controle conjunto deixa de existir. Aos acionistas é garantido direito de divi-

h. Intangível: Representado por bens in-
corpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros 

-
radamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas 
por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida 

e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efei-
-

registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável 
-

cios e reconhecidos separadamente do ágio são registrados pelo valor justo 

i. Ágio (goodwill): O ágio resul-
tante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na data da 

-
tabilidade futura foram amortizados no prazo, na extensão e na proporção 

-

j. Redução ao valor recuperável do ativo: Ativos financeiros 
não-derivativos: Ativos financeiros não classificados como ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado, incluindo investimentos contabiliza-

impairment
-

-

grupo de ativos financeiros. Para investimentos em títulos patrimoniais, evi-
impairment inclui um declínio significativo ou prolongado 

no seu valor justo abaixo do custo. A Sociedade considera um declínio de 
Ativos 

financeiros mensurados ao custo amortizado: A Sociedade considera 

-

-
rísticas de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperá-

recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o jul-
gamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito 

-

valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e 

não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. 

redução na perda de valor é revertida através do resultado. Investidas con-
tabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: Uma perda por 
redução ao valor recuperável referente a uma investida reconhecida pelo 

recuperável do investimento com seu valor contábil. Uma perda por redução 
ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é revertida se houve uma 

mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor recupe-
rável. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não finan-

-

são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda 
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável 

-
mente. Para testes de redução no valor recuperável, os ativos são agrupa-

uso contínuo, majoritariamente independente das entradas de caixa de ou-
tros ativos, ou UGCs. O ágio de uma combinação de negócios é alocado às 

-
gias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior 
entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O 
valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados 

reflete as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 
riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução no valor re-
cuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu 
valor recuperável. Perdas por redução no valor recuperável são reconheci-
das no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente 

UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou 
grupo de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recupe-
rável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as per-

-
-

do de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido 
reconhecida. k. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a 

-
sivas e também das obrigações legais são efetuados de acordo com os cri-

Ativos contingentes -
-

-
te certo, e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebi-
mento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes, 

Provisões - São constituídas levando em conta a opinião dos assessores 
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a 

-

Passivos contingentes - O termo 

da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo 

-

Obrigações legais - As obrigações legais, cuja legalidade/constituciona-
lidade estejam eventualmente sendo discutidas judicialmente, são devida-
mente provisionadas. l. Reconhecimento da receita: A receita compreen-
de o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal 

-
dos para cada uma das suas atividades. Receita de emissor: Referem-se 
basicamente a tarifas cobradas no processo de emissão de cartões e/ou na 
disponibilização de benefícios. Receita de adquirente: -

m. Ou-
tras receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras 

-
nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita e a 
despesa de juros são reconhecidas no resultado através do método dos ju-
ros efetivos. n. Receitas (despesas) líquidas: -

o. Benefícios a emprega-
dos: Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-em-

construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos 
planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despe-
sas de benefícios a empregados no resultado dos exercícios durante os 

-

esteja disponível. As contribuições para um plano de contribuição definida, 

o empregado presta o serviço, são descontadas aos seus valores presen-
tes. p. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com 

-

compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
(i) Impostos correntes: O imposto corrente é 

o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável 
-

cícios anteriores. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decre-
tadas ou substantivamente decretadas na data do balanço. O imposto cor-

dividendos. (ii) Impostos diferidos: O imposto diferido é reconhecido com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de demonstrações financeiras e os correspondentes va-
lores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido 

temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e par-

Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão das diferenças tem-

de ágio. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reco-
nhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças tem-

-
dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisa-

-
zação não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado com base 

-
tantivamente decretadas até a data do balanço. q. Eventos subsequentes: 
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações 
financeiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por: 

-
tiam na data-base das demonstrações financeiras. r. Novas normas e in-
terpretações ainda não efetivas: As seguintes novas normas e interpreta-

CPC 47/IFRS 15: Receita de Contratos com Clientes: 
-

delo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de con-

-

receita de acordo com o IFRS. A Sociedade realizou um estudo prospectivo 

CPC 48: 
Instrumentos Financeiros: A norma aborda a classificação, a mensuração 
e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e a mensuração de 
perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, garantias 
financeiras e limites de crédito concedidos e não utilizados, como também 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A norma será aplicável a partir 

-

internos relacionados à classificação e mensuração de instrumentos finan-
-

dade realizou uma avaliação preliminar do potencial impacto da adoção do 
(i)

Classificação - Ativos Financeiros: 

resultado (VJR), valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) e mensurados ao custo amortizado. A norma elimina as categorias 

-
veis e disponíveis para venda. A determinação da classificação dos ativos 
financeiros é feita no reconhecimento inicial e a base da classificação de-
pende do modelo de negócios da Sociedade e das características contratu-
ais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao passivo 

justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no valor 
justo devido ao risco de crédito da própria Sociedade é registrada em outros
resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto 

-
-

a Sociedade tinha investimentos em títulos de dívida privados classificados, 

classificação como VJORA, todos os ganhos e perdas de valor justo seriam 
registados em outros resultados abrangentes e a provisão para perdas deve 
ser reconhecida em outros resultados abrangentes e não deve reduzir o 

como VJR, todos os ganhos e perdas de valor justo seriam reconhecidos no 
-

dos da Sociedade e não há mensuração para provisão para perdas dentro 
desta classificação. Como o efeito de mensuração de valor justo desses 
ativos não é significativo, não são esperados impactos financeiros relevan-
tes em função da nova classificação prevista. (ii) Redução no valor recu-
perável (Impairment) - Ativos Financeiros e Contratuais: 

-
pectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento rele-

-
bilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com ex-
ceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. 

-

-
-

rada de um instrumento financeiro. A mensuração das perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira é aplicável se o risco de crédito de um ativo 
financeiro na data de relatório tiver aumentado significativamente desde o 

-
ses é aplicável se o risco não tiver aumentado significativamente desde o 

crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado significativamente se o 
-

ração de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre se aplica 
para contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um componente 

-
lítica também para contas a receber de clientes e ativos contratuais com

as perdas por redução ao valor recuperável deverão aumentar e tornar-se 

-

-

metodologia para e definição de perda por redução ao valor recuperável, 
(iii) Classificação - Passivos Financeiros: 

opção de valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mu-
dança no valor justo devido ao risco de crédito da própria Sociedade é regis-
trada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resul-

-
-

dos como valor justo por meio de resultados são reconhecidas no resultado, 

-
cente da variação do valor justo é apresentado no resultado. A Sociedade
não designou ou pretende designar passivos financeiros como VJR. A ava-

(iv) Contabilização do Hedge Accoun-
ting: -

de hedge estejam alinhadas com os objetivos e estratégias de gestão de 
-

tativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge
hedge e proí-

be a descontinuação voluntária da contabilidade de hedge. De acordo com 
-

larmente as de um hedge de um componente de risco (diferente do risco de 

contabilidade de hedge. Atualmente, a Sociedade não realiza hedge de tais 
componentes de risco. Uma empresa controlada pela Sociedade adota ope-
rações de hedge com o objetivo de diminuir os impactos das oscilações das

objetivo de trocar a volatilidade cambial por taxa fixa, possibilitando uma 
gestão mais segura e previsível de seus fluxos de caixa. Uma avaliação 

-
nos de documentação e monitoramento. A avaliação preliminar também in-

-
to imaterial se a empresa tivesse aplicado a contabilidade de hedge do CPC

(v) Divulgação: -
ções, especificamente sobre a contabilidade de hedge, risco de crédito e 
perdas de crédito esperadas. A avaliação preliminar da Sociedade incluiu 

-
das e processos atuais e a Sociedade planeja implementar mudanças nos 

(vi) Transi-
ção: 
serão geralmente aplicadas retrospectivamente, exceto as mudanças des-

não reapresentar informações comparativas de períodos anteriores decor-
rentes das alterações na classificação e mensuração de instrumentos finan-
ceiros (incluindo perdas de crédito esperadas). As diferenças nos saldos 
contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção do CPC 

hedge devem ser 
-

das com base nos fatos e circunstâncias existentes na data da adoção ini-
-

ceiro é mantido, (ii) A designação e revogação de designações anteriores de
determinados ativos e passivos financeiros mensurados a VJR e (iii) A de-
signação de determinados investimentos em instrumentos patrimoniais não 
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decorrentes de mudanças e classificações.
4. Caixa e Equivalente de Caixa Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Caixa e bancos

Fundos de investimentos (a)
- -
-

241.512 145.934 3.953.162 2.979.016
-

até a data do resgate. Estes ativos são classificados na categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio do 
-

cionadas, conforme detalhado na nota explicativa n° 22.
5. Instrumentos Financeiros Consolidado

2017 2016

Ajuste a valor de mercado -
176.526 3.318

6. Empréstimos e Recebíveis Consolidado
a) Composição da carteira 2017 2016
Operações de Crédito sem ajuste
Operações de crédito 

509.975 327.003
b) Abertura de Prazo                                                                                                                            Consolidado
Prazo 2017 2016

509.975 327.003
7. Contas a receber Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Contas a receber de clientes (a) - -
Contas a receber partes relacionadas (b) 2.042
Outros contas a receber - -
(-) Provisão para redução do valor recuperável - -

2.042 10.709 2.421.015 2.022.607
(a) Contas a receber operacional de clientes, substancialmente relativo aos produtos de alimentação e refeição da 

cartões de seus colaboradores. As controladas dispõem de diversos instrumentos contratuais para mitigação de 
risco de crédito dos clientes, com o intuito de proteger-se de eventuais riscos de “default” dessas instituições.
8. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 

22
Outros - -

6.790 4.004 131.899 70.266
9. Despesas antecipadas Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Compra de pontos - -
Contratos manutenção/Assinaturas/Seguros/Licenças/Custos
Incentivos de vendas - -
Campanhas de marketing geral - -
Desconto concedidos - -
Outros - -

912 626 182.482 47.178
Circulante

- -
10. Outros créditos Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Adiantamento a fornecedores (a)
Adiantamento a funcionários
Valores a receber cartões de crédito (b) - -
Outros - -

9.934 7.382 173.733 344.364
Circulante

- -

(a) Investimentos: -
ladas diretas apresentavam os seguintes valores:
11. Investimento 2017 2016

Empresas
Capital 
social

Patri-
mônio 
líquido 

ajustado

Resul-
tado do 
exercí-

cio

Quanti-
dade de 

ações/
quotas 

(mil)

Partici-
pação 

no 
capital 
social

Investi-
mento

Resul-
tado de 
equiva-

lência 
patri-

monial
Investi-
mento

Resul-
tado de 
equiva-

lência 
patrimo-

nial
Elo Holding Financeira S.A.
Alpha Serviços de Rede de 
 Autoatendimento S.A.

 Soluções e Serviços S.A. 2.000
Elo Serviços S.A.
 1.792.461 352.7881.588.732 378.791
12. Imobilizado Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

 

Taxa 
anual de 

deprecia-
ção % Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada Líquido Líquido Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada Líquido Líquido

4 - - - - - - -
Instalações
Imobilizado em curso - - - - - - -
Móveis e utensílios

 ca e telecomunicações 20
Software e aplicativos 20 420
Veículos 20 - - - - - - -

 terceiros 20
12.568 (3.580) 8.988 9.931 86.187 (44.110) 42.077 47.263

13. Intangível Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

 

Taxa anual 
de amorti-

zação % Custo
Amortização 

acumulada Líquido Líquido Custo
Amortização 

acumulada Líquido Líquido
Software e licenças 20 -
Marcas e patentes 20 - -
Ágio Smart (a) - - - -

- - - - -
- - -

- - - - -
Projetos (b) - - - - -
Outros intangíveis - - - - -

90.743 (114) 90.629 90.153 708.149 (96.395) 611.754 574.600
(a) O ágio fundamentado com expectativa de rentabilidade futura foi amortizado no prazo, com extensão e na 

ágios com expectativa de rentabilidade futura não são amortizados, porém submetidos a teste anual para análise 

impairment, com base em estudos técnicos e não foram identificados indícios de perdas no valor recuperável dos 
-

Controladora: o ágio resultante de 
-

mulada no valor recuperável, se houver. 14. Contas a pagar operacionais: Os valores a serem repassados aos 

15. Obrigações com portadores: Em 

decorrentes dos benefícios creditados aos usuários dos cartões e ainda não utilizados por eles nos estabeleci-
mentos comerciais, bem como às obrigações decorrentes dos benefícios de vale-transporte a serem entregues 
aos usuários. 16. Programa de incentivo a vendas: Corresponde substancialmente à união de esforços entre 

dos saldos a receber. 
Consolidado

2017 2016

Outros canais vendedores
24.366 43.961

As despesas operacionais estão reconhecidas substancialmente na rubrica de despesas com vendas.
17. Salários e encargos Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

Provisão de férias

Outros -
14.181 7.408 109.020 94.860

Circulante
-

18. Impostos e contribuições a recolher Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Provisão de imposto de renda e contribuição social -
- -

PIS - -
Outros tributos a recolher

920 860 73.260 50.354
19. Instrumentos financeiros derivativos: A Sociedade adota operações de hedge com o objetivo de diminuir os 

a volatilidade cambial por taxa fixa, possibilitando uma gestão mais segura e previsível de seus fluxos de caixa e 

2017
Data da  
operação Vencimento Banco

Valor de Referência  
Notional (US$) Indexador Juros a.a.

Ajuste Líquido
(R$) (MtM)

Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado 2
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado 4
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado
Pós - Fixado

Total 35.091 (514)

20. Dividendos a receber e a pagar: a. Dividendos a receber: 

b. Dividendos a pagar: Aos acionistas é 

21. Outras contas a pagar: Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita diferida (a) - -
operações com cartão de crédito - -
Crédito a clientes - -
Desenvolvimento, manutenção e suporte - -
Outras provisões - -
Provisão de custos dos serviços prestados - -
Contas a pagar partes relacionadas
Incentivos - -
Provisão de tributos - -

- -
Provisão de comissionamento sobre incentivos - -
Outras contas a pagar (c)

5.816 3.714 2.017.139 968.856

faturas futuras aos respectivos clientes. (b) Valor substancialmente composto por provisão de comissionamento de 

22. Partes relacionadas Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Ativo  
(Passi-

vo)

Recei-
tas 

(Despe-
sas)

Ativo 
(Passi-

vo)

Recei-
tas 

(Des-
pesas)

Ativo 
(Passivo)

Recei-
tas 

(Despe-
sas)

Ativo 
(Passivo)

Recei-
tas 

(Despe-
sas)

Caixa e bancos
- - - - - -
- - - -

Caixa Econômica Federal S.A. - - - - - -

Caixa Econômica Federal S.A. - - - -

 Serviços - controlada direta - - - - - - -

 controlada indireta - - - - - - -
Contas a receber (b)

- - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -

Caixa Econômica Federal S.A. - - - - - -
Cielo S.A - - - - - -
Elo Serviços S.A. - controlada direta - - - - - -

 controlada indireta - - - - - -
Stelo S.A. - controlada indireta - - - - - -
Movera S.A. - controlada indireta 4 - - - - - -
Kartra Participações Ltda. - controlada 
 indireta - - - - - - -
Livelo S.A. - controlada indireta - - - - -

 Serviços - controlada direta - - - -
Programa de incentivo a vendas (c)

- - - -
- - - -
- - - - - -

Dividendos a Receber

 Serviços - controlada direta - - - - - -
Elo Serviços S.A. - controlada direta - - - - - -

Dividendos a pagar
- - - - - -
- - - - - -

Caixa Econômica Federal S.A. - - - - - -
Contas a pagar

- - - - -
- - - - -

- - (4) -
- - - - - -

Caixa Econômica Federal S.A. - - - - - -
Cielo S.A - - - - (2.000) -
Elo Serviços S.A. - controlada direta - - (2) - - - - -

 Serviços - controlada direta - - - - -
(a) Refere-se à conta corrente e aplicações financeiras com remuneração atreladas à taxa DI. (b) Valores a receber
referente a pedidos de recarga de cartões para os funcionários dos acionistas. E valores a receber referente a 
remuneração sobre faturamento com cartões da bandeira Elo. (c) Valores referentes ao Programa de Incentivo à
Vendas - PIV calculado de acordo com contratos firmados entre as partes, e outras contas a pagar.
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23. Honorários dos Administradores, gratificações e Previdência Privada: Os honorários dos administradores 

complementar os benefícios de seus empregados e administradores, de acordo com um benefício-alvo estabele-

24. Imposto de renda e contribuição social diferidos
a. Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
Descrição 2017 2016 2017 2016
Lucro antes do imposto de renda ( IRPJ), da contribuição 
 social ( CSLL)
 e deduzido das participações no resultado 349.423 387.118 529.256 550.781

Despesa de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente 118.804 131.620 179.947 187.266
Efeito no cálculo dos tributos:

Provisão para perdas do valor recuperável - -
-

- - (4)

Participação nos lucros - funcionários 4
Provisão para despesas de pessoal e administrativas 

- -
Outros valores 
Imposto de renda e contribuição social 1.747 (2.777) 170.751 163.574
Sendo:
Impostos correntes 
Impostos diferidos 
Despesa contabilizada 1.747 (2.777) 170.751 163.574
b. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
Descrição dos créditos diferidos Controladora

Saldo em 31.12.2016 Constituição Realização Saldo em 31.12.2017
-

Provisão PLR
Provisão administrativa - -
Outros valores
Total dos créditos tributários 88 1.373 (133) 1.328

-
Total dos créditos tributários 725 1.373 (732) 1.366
Descrição dos créditos diferidos Consolidado

Saldo em 31.12.2016 Constituição Realização Saldo em 31.12.2017

 trabalhistas

Provisão fee - Visa Elo
Provisão PLR
Provisão administrativa
Provisão para devedores duvidosos

 por incorporação -
Provisão para incentivos
Provisão para tributos
Provisão de Receitas
Outros valores
Total dos créditos tributários 343.188 440.396 (352.184) 431.400

Total dos créditos tributários 516.689 499.101 (365.541) 650.249
Total dos passivos diferidos (24.530) 3.715 (11.972) (32.787)
Total líquido dos impostos diferidos 492.159 502.816 (377.513) 617.462
c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

Diferenças temporárias Reserva especial de ágio
Imposto  

de renda
Contribuição  

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social
Imposto  

de renda
Contribuição 

social Total
- - - -

Até 2 anos - - - - - 42 42
- - - -

Total 660 664 - - - 42 1.366
Diferenças temporárias Reserva especial de ágio
Imposto 

de renda
Contribuição  

social
Imposto 

de renda
Contribuição  

social
Imposto de 

renda
Contribuição 

social Total
2.420

Até 2 anos

Até 4 anos

- -
Total 219.570 101.004 93.982 48.948 130.145 56.600 650.249
A constituição do crédito tributário está suportada por estudo técnico e valor presente dos créditos tributários, 

25. Passivos contingentes: As controladas da Sociedade são parte em processos judiciais, de natureza traba-

constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos. As controladas são parte em 
processos judiciais, perante diferentes tribunais e instâncias, de natureza cível, tributária, trabalhista e previdenci-

Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016

- -

Cíveis - -
1.146 162 187.559 79.177

Circulante - -

Controladora
Saldo inicial Adições Baixas/Reversões

-
162 984 - 1.146

Consolidado
Saldo inicial Adições Baixas/Reversões

Cíveis
79.177 158.723 (50.342) 187.559

As controladas estão envolvidas em outros processos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários surgidos no 

-

a. Processos trabalhistas: Referem-se substancialmente a ações ajuizadas por ex-empregados, visando 
obter indenizações, em especial o pagamento de “horas extras” e “indenizações” em razão de interpretação do ar-

execução, o valor das provisões trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depó-
sitos. Para os demais processos, a provisão é constituída com base na média móvel apurada dos pagamentos efe-

b. Processos cíveis: São pleitos de indenização por dano 

como provável, considerando a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos 
-

no resultado financeiro da Sociedade. c. Obrigações legais - Tributárias: -

26. Patrimônio líquido: a. Capital social: 
-

minal. b. Reserva legal: -

c. Reserva para expansão: Em 

razão da manutenção da expectativa de crescimento da Sociedade e das projeções realizadas para os negócios 

o fortalecimento do capital de giro proporcionado por esta retenção conferirá maior estabilidade financeira nas suas

27. Receita operacional líquida Consolidado
2017 2016

Receita de prestação de serviços (a)
Receita de serviços promotora (b)
Receita Fee da bandeira - emissores

Receita com comissões
Rendas com cartão de crédito (c)
Rendas de empréstimos
Interchange (d)
Outras receitas

3.825.045 2.288.940
Receita bruta

3.493.062 2.092.974
 

(c) Inclui tarifas bancárias, comissões e anuidades. (d) Refere-se a recebimentos transacionais do uso da bandeira.
28. Despesas por natureza Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Custo dos serviços prestados (a) -
Despesas com pessoal
Infraestrutura
Despesa de marketing 

Serviços de terceiros (220)
Despesas de aluguel e manutenção
Despesas com veículos, transportes e viagens
Depreciações e amortizações

- -
Despesas com telefonia (4)
Despesas com operações de cartão de crédito - -
Despesa de contribuições e doações -
Despesas com material de escritório
Outras despesas administrativas
Outras receitas/(despesas) - -

(22.537) (9.830) (2.790.718) (1.683.144)

no custo de operações com resgates de pontos.
29. Resultado financeiro Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016

Atualizações monetárias
Variação cambial positiva
Juros e multas recebidos - -
Operações compromissadas - -

- - 20
Fundos de investimento - -
Outras receitas 

20.110 19.095 499.906 621.963
Descontos concedidos - -
Atualização monetária -
Variação cambial negativa -
Despesas bancárias
Outras despesas 

(938) (938) (280.577) (204.413)
19.172 18.157 219.329 417.550

30. Obrigações e compromissos: a. Serviço de captura de transações - Prestação de serviços de captura 

b. Serviço de pro-
cessamento de transações com cartões Alelo - Prestação de serviços de processamento e autorização das 

c. Serviço de emissão de cartões Alelo -
Processo de emissão e personalização dos cartões. d. Logística de entrega e transporte de cartões Alelo - Os

e. Aluguel de imóveis - 

de reajuste a variação positiva do IGPM (FGV).
31. Cobertura de seguros: 
objetivo de delimitar riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As 
coberturas contratadas pela Administração para cobrir eventuais sinistros, levando em conta a natureza da sua ati-
vidade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros, são como segue:
Tipo Importância segurada
Predial
Responsabilidade Civil
32. Gestão de Risco: Contexto operacional: Uma das atribuições da Elopar, como holding, é centralizar a estru-
tura de Gerenciamento de Riscos de suas controladas. O processo de gestão de riscos e controles está suportado 
por governança estruturada através dos fóruns e órgãos colegiados subordinados à Diretoria de Governança. 
Esse modelo é corroborado por papéis e responsabilidades definidos de maneira a firmar a segregação entre as 

as áreas de negócio e de suporte das suas controladas. Os principais fóruns de acompanhamento e discussão 

-

Políticas de Gestão de Riscos, assegurando a efetividade do processo de seu gerenciamento. A Elopar conta com 

-
drões aceitáveis para o grupo e de acordo com as regulamentações vigentes. Em concordância com a Resolução 

trabalha de modo integrado e independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas, a fim 
de desenvolver e implementar eficientes métodos de mensuração e mitigação, com o uso de sistemas, metodolo-
gias e processos. Por se tratar de uma holding e realizar a consolidação econômico-financeira de suas controladas, 

-
racional em detrimento dos processos de atendimento às suas controladas. • Risco Operacional: A atividade de 
gerenciamento de risco operacional é executada por uma área específica e está sob a responsabilidade da Direto-
ria de Governança, independente das áreas de negócio e da Auditoria Interna. A área tem a missão de estabelecer 
diretrizes, implantar metodologia e ferramentas para: identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e 

• Risco de Mercado e Liquidez: A atividade de gerenciamento 

Governança, independente das áreas de negócio e da Auditoria Interna. A Sociedade está exposta no risco de taxa 

-
primento de suas obrigações. • Capital de Giro: 

-
do dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na mesma instituição de pagamento.
33. Outras informações: impairment.
34. Novas regulamentações do Banco Central do Brasil (BACEN): 

-

-

divulgar também, a partir da autorização a ser manifestada pelo órgão regulador, as Informações Financeiras 
elaboradas de acordo com o conjunto de critérios, procedimentos e regras contábeis consubstanciados no Plano 
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Aos acionistas e Administradores da Elo Participações S.A - Barueri, SP 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Elo Participações S.A (“Sociedade’), identificadas como contro-

-

dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi-
cativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra-

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consoli-

individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-

Base para opinião: 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos audi-
tores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das”. Somos independentes em relação à Sociedade e suas controladas, 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A administração da 

-
ceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração 

relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-

inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elabora-

a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
-

monstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, 

-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-

-
dade e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: -

individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Sociedade e suas controladas. - Avalia-

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
-

obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
-

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-

-
tos ou condições futuras podem levar a Sociedade e suas controladas a não 
mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresenta-

as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 

de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo 

responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-

KPMG Auditores Independentes - 
João Paulo Dal Poz Alouche - 

FOLHAPAR S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 01.149.952/0001-34

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração do resultado do exercício - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Demonstração dos fl uxos de caixa
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o presente relatório relacionado às Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2016.

 Controladora Consolidado
Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 2 2 92.587 36.461
 Aplicações fi nanceiras  163 18.770 132.012 55.264
 Contas a receber de clientes  - - 1.953.683 1.303.167
 Estoques - - 21.023 41.204
 Contas a receber
  de partes relacionadas  67 - 1.172 3.167
 Impostos a recuperar  4 - 63.127 79.454
 Adiantamentos a fornecedores - - 7.225 18.627
 Despesas pagas antecipadamente - - 26.780 31.989
 Depósitos judiciais  - - 394 208
 Dividendos a receber 981 - - -
 Outras contas a receber - - 11.536 9.016
Total do circulante 1.217 18.772 2.309.539 1.578.557
Não circulante
 Depósitos judiciais  - - 68.733 43.092
 Impostos a recuperar  - - 12.099 3.084
 Imposto de renda diferido  - - 408.970 351.192
 Contas a receber de
  partes relacionadas  - - 67 -
 Despesas pagas
  antecipadamente  - - 15.143 10.766
 Outras contas a receber  - - 34.995 34.394
 Propriedade
  para investimentos  13.053 - 13.053 -
 Investimentos em
  empresas controladas  1.004.910 900.447 23.499 17.073
 Imobilizado  - - 230.650 282.779
 Intangível  - - 1.071.984 1.093.603
Total do não circulante 1.017.963 900.447 1.879.193 1.835.983

Total do ativo 1.019.180 919.219 4.188.732 3.414.540

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 2016 2015
Circulante
 Fornecedores  - - 1.492.047 840.941
 Fornecedores - partes relacionadas - - 6.323 2.910
 Perda não realizada
  na operação de swap - - 13.487 17.002
 Empréstimos e fi nanciamentos  - - 267.382 388.000
 Salários e encargos sociais - - 103.679 101.659
 Impostos e contribuições  166 67 43.024 24.936
 Provisão para contingências  - - 30.941 9.578
 Dividendos estatutários a pagar 10.640 9.688 10.640 9.688
 Adiantamentos de clientes - - 34.889 23.539
 Outras contas a pagar  - 15.163 7.032 57.453
Total do circulante 10.806 24.918 2.009.444 1.475.706
Não circulante
 Fornecedores - - 5.719 5.589
 Partes relacionadas 54.441 32.551 54.441 32.551
 Empréstimos e fi nanciamentos - - 112.873 115.907
 Impostos e contribuições  - - 5.998 3.979
 Imposto de renda diferido - - 343.523 258.089
 Provisão para contingências  - - 24.239 21.742
 Outras contas a pagar - - 35.354 52.336
Total do não circulante 54.441 32.551 582.147 490.193
Total do passivo 65.247 57.469 2.591.591 1.965.899
Patrimônio líquido
 Capital social  401.157 401.157 401.157 401.157
 Reserva capital  12.405 12.405 12.405 12.405
 Reserva legal 34.431 29.421 34.431 29.421
 Reserva de retenção de lucros  625.157 537.874 625.157 537.874
 Ajustes de avaliação
  patrimonial controlada (119.217) (119.107) (119.217) (119.107)
Patrimônio líquido atribuído
 ao acionista controlador
  da Controladora 953.933 861.750 953.933 861.750
Participação dos não controladores - - 643.208 586.891
Total do patrimônio líquido 953.933 861.750 1.597.141 1.448.641
Total do passivo
 e patrimônio líquido 1.019.180 919.219 4.188.732 3.414.540

Fluxo de caixa proveniente Controladora Consolidado
 das atividades operacionais 2016 2015 2016 2015
Lucro líquido do exercício 93.245 (42.396) 156.788 (48.750)
Despesas (receitas) que não
 representam movimentação de caixa
 Depreciação e amortização - - 293.196 270.589
 Equivalência patrimonial (98.608) 38.063 517 28.196
 Imposto de renda e
  contribuição social - diferidos - - 28.640 46.003
 Imposto de renda e
  contribuição social correntes - - 15.636 15.098
 Acréscimo (reversão) de
  provisão para créditos
  de liquidação duvidosa - - 88.347 112.138
 Acréscimo (reversão) provisão
  para contingências - - 21.942 1.087
 Perda (Ganho) na venda do
  ativo imobilizado e intangível - - 8.241 183
 Reversão (provisão) perda (ganho)
  não realizada operação de Swap - - (3.515) 28.578
 Participações minoritárias - - 285 (4.655)
 Juros, receita de aplicações fi nanceiras
  e variação cambial líquida 18.607 (1.987) (283.081) (188.184)
 Reversão earn out - - (32.411) -
Variação de ativos e
 passivos operacionais
 Contas a receber clientes - - (324.278) (321.961)
 Estoques - - 20.181 (25.090)
 Impostos a recuperar (4) 169 35.419 (5.048)
 Imposto de renda diferido - - (986) 2.887
 Adiantamento a fornecedores - - 11.402 (11.408)
 Depósitos judiciais - - (26.152) (4.606)
 Despesas pagas antecipadamente - - (4.305) (9.895)
 Outras contas a receber - - (3.121) 2.517
 Outras contas a pagar (15.163) 5.605 (36.239) 55.885
 Fornecedores - - 593.162 375.898
 Salários e encargos sociais - - 2.020 35.112
 Impostos e contribuições 99 60 8.818 (3.577)
 Adiantamento de clientes - - 11.350 (8.633)
 Participações não controladores - - (7.379) (22.501)
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (1.824) (486) 574.477 319.863
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (1.824) (486) 574.477 319.863
Imposto de renda e
 contribuição pagos - - (26.227) (11.235)
Juros pagos - - (75.027) (32.569)
Caixa líquido gerado (aplicado)
 pelas atividades operacionais (1.824) (486) 473.223 276.059
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento
Investimentos
 Valor pago nas
  aquisições de investimentos - - - (6.404)
 Imobilizado - - (96.931) (79.455)
 Intangível - - (145.766) (188.072)
 Ágio - - - (23.983)
 Propriedade para investimentos (13.053) - (13.053) -
 Contas a receber (pagar)
  com partes relacionadas 14.877 - 20.285 (1.571)
 Acréscimo de aplicações fi nanceiras - - (3.430.617) (1.893.224)
 Resgate de aplicações fi nanceiras 18.607 - 3.357.113 1.875.122
 Recebimento de dividendos - 380 - 380
Caixa gerado das
 (utilizado nas) atividades
 de investimento 20.431 380 (308.969) (317.207)
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamento
 Empréstimos e
  fi nanciamentos bancários - - 263.128 393.901
 Pagamentos de fi nanciamentos
  bancários (principal) - - (371.252) (295.635)
 Outros resultados abrangentes - - - (40.017)
 Recompra de ações - - (4) (72)
Caixa gerado das
 (utilizado nas) atividades
 de fi nanciamento - - (108.128) 58.177
Aumento (diminuição) do caixa
 e equivalentes de caixa 18.607 (106) 56.126 17.029
Caixa e equivalente de
 caixa no íncio do exercício 2 108 36.461 19.432
Caixa e equivalente de
 caixa no fi nal do exercício 18.609 2 92.587 36.461
Movimentação líquida do caixa
 e equivalentes de caixa 18.607 (106) 56.126 17.029

 Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Receita líquida de serviços - - 1.941.372 1.730.962
Custo dos serviços prestados - - (1.123.008) (1.016.670)
Resultado bruto - - 818.364 714.292
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas - - (573.823) (537.985)
Gerais e administrativas (258) (210) (290.161) (272.945)
 Resultado de
  equivalência patrimonial 98.608 (38.063) (517) (25.698)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas 67 - (34.223) (16.309)
Resultado fi nanceiro
Despesas fi nanceiras (6.727) (5.575) (136.610) (82.160)
Receitas fi nanceiras 2.329 2.055 421.077 233.023
Variação cambial, líquida - - (2.269) 3.236

 Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto 2016 2015 2016 2015
 de renda, da contribuição
  social e da participação de
  acionistas minoritários 94.019 (41.793) 201.838 15.454
Imposto de renda e contribuição
 social correntes (774) (603) (16.410) (15.701)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos - - (28.640) (46.005)
Lucro líquido do exercício 93.245 (42.396) 156.788 (46.252)
Atribuída a
Participação do acionista
 controlador da Controladora 93.245 (42.396) 93.245 (42.396)
Participação dos não controladores - - 63.543 (3.856)
Participação dos
 não controladores (4,62) (2,59)

 Reservas de capital Reservas de lucros
    Reserva de  Ajuste de  Participação Total do
 Capital Reserva Reserva retenção Lucros avaliação  dos não patrimônio
 social de Capital Legal de lucros acumulados patrimonial Total controladores líquido
Em 31 de dezembro de 2014 401.157 12.405 29.421 579.731 - (118.498) 904.216 654.022 1.558.238
Prejuízo líquido do exercício - - - - (42.396) - (42.396) (3.856) (46.252)
Destinação do prejuízo líquido
 Transferência para retenção de lucros - - - (42.396) 42.396 - - - -
Ajustes de avaliação patrimonial 
 Ajustes de avaliação patrimonial (UOL) - - - 609 - (609) - (63.275) (63.275)
Recompra de ações - - - (70) - - (70) - (70)
Em 31 de dezembro de 2015 401.157 12.405 29.421 537.874 - (119.107) 861.750 586.891 1.448.641
Lucro líquido do exercício - - - - 93.245 - 93.245 63.543 156.788
Destinação do lucro líquido
 Transferência para retenção de lucros - - - 93.245 (93.245) - - - -
 Constituição de reserva legal - - 5.010 (5.010) - - - - -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - (952) - - (952) 952 -
Ajustes de avaliação patrimonial - 
 Recompra de ações - - - - - (2) (2) (8.128) (8.130)
 Ajustes de avaliação patrimonial (UOL)  - - - - - (104) (104) (50) (154)
 Cessão de quotas em investida - - - - - (4) (4) - (4)
Em 31 de dezembro de 2016 401.157 12.405 34.431 625.157 - (119.217) 953.933 643.208 1.597.141

A Diretoria                                                                            Contador: João Caetano - CRC 1SP130.543/O-2

 Consolidado
 2016 2015
Lucro líquido do exercício 156.788 (46.252)
Outros componentes do resultado abrangente
Ajustes de avaliação patrimonial (50) (70)

 Consolidado
Total do resultado abrangente do 2016 2015
 exercício, líquido dos efeitos tributários 156.738 (46.322)
Atribuída a
Participação do acionista controlador da controladora 100.485 (29.697)
Participação dos não controladores 56.253 (16.625)

As demonstrações fi nanceiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas em 29/06/2017, nos seguintes termos “Em nossa opinião, as demonstrações fi nan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Folhapar S.A. e da Folhapar S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fl uxos de caixa consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil”. A Companhia não possui outros resultados abrangentes que devam ser apresentados na Demonstração do Resultado Abrangente. As notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores indepen-
dentes estão disponíveis junto à Administração da Companhia.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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