120 – São Paulo, 128 (59)

Diário Oﬁcial Empresarial

sexta-feira, 30 de março de 2018

Elo Participações S.A.
CNPJ nº 09.227.099/0001-33
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Relatório da administração: 6HQKRUHV$FLRQLVWDV$WHQGHQGRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVWHPRVDVDWLVIDomRGHVXEPHWHUjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRÀQGRHPGH
GH]HPEURGH$RHQFHUUDUPRVRH[HUFtFLRVRFLDOUHJLVWUDPRVRVDJUDGHFLPHQWRVGD$GPLQLVWUDomRDRVIXQFLRQiULRVSHODGHGLFDomRHHPSHQKRIRUQHFHGRUHVHDFLRQLVWDVSHORDSRLRHFRQÀDQoDTXHQRVIRUDPGLVSHQVDGRV
&RORFDPRQRVjGLVSRVLomRSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVHIDoDPQHFHVViULRV
%DUXHULGHPDUoRGH
A Administração
Balanços patrimoniais (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado Passivo
Nota
2017
2016
2017
2016 Circulante
explicativa
    3DVVLYRVFRPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDV
- 
 Fornecedores

-   Contas a pagar operacionais

2.042
   Obrigações com portadores


4.004 
 Programa de incentivo a vendas



- Salários e encargos


 
 Impostos e contribuições a recolher


   Passivos contingentes
330.344 260.847 7.527.774 5.785.341 Dividendos a pagar
20
,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRV



 Outras contas a pagar




 Total do passivo circulante
24 b

   Não circulante



 Passivos contingentes
  
- 'HSyVLWRÀDQoD





 Salários e encargos
24 b


   Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.894.526 1.689.622 1.381.270 1.164.479 Imposto de renda e contribuição social sobre agio
24 b
2.224.870 1.950.469 8.909.044 6.949.820 Total do passivo não circulante
Nota
Controladora
Consolidado Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
D
2017
2016
2017
2016 Capital social
explicativa
Receita operacional

-   Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas legal
E
Custo dos serviços prestados


-  
F
112
- 2.303.536 1.687.909 Reserva estatutária de expansão
Lucro bruto
Total do patrimônio líquido atribuível aos acionistas
Receitas (despesas), líquidas
controladores
Pessoal
 

 
Participação de acionistas não controladores
Gerais e administrativas


  
Total do patrimônio líquido
Despesas com vendas
 
5HVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
  
- Total do Passivo
Nota
Outras receitas/(despesas)

  Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
explicativa
330.251 368.961
309.926 133.231 Fluxo de caixa das atividades operacionais
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRÀQDQFHLURHLPSRVWRV
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV
  
  Lucro líquido dos exercícios
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV



 
$MXVWHVDROXFUROtTXLGRFRPRFDL[DOtTXLGRJHUDGR
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
pelas atividades operacionais:
349.423 387.118
529.255 550.781
social
Participação de acionistas não controladores
Imposto de renda e contribuição social
Depreciações e amortizações

Correntes
24a


 
Resultado de imobilizado e intangível baixados ou


 
Diferidos
24a
alienados

Lucro líquido
347.676 389.895
358.504 387.207
Provisão para redução do valor recuperável
Atribuível a:
5HVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
Acionistas controladores
 
 
Ajuste de avaliação Patrimonial
Acionistas não controladores


Passivos contingentes

Lucro por lote de mil ações em R$
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos
24
Demonstrações de resultados abrangentes
Controladora
Consolidado (Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais

2017
2016
2017
2016 ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV

347.676 389.895 358.504 387.207 Contas a receber
Resultado dos exercícios
Empréstimos e recebíveis





Outros resultados abrangentes

355.785 387.909 366.613 385.221 Impostos a recuperar
Resultado abrangente total
Despesas antecipadas

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
    Depósitos judiciais
Outros créditos



Acionistas não controladores
355.785 387.909 366.613 385.221 $GLDQWDPHQWRSDUDDTXLVLomR
Resultado abrangente total
3DVVLYRVFRPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDV
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Fornecedores
Outros
Reserva de lucros Total do patri- Participa
resulmônio líquido ção acio- Total do Contas a pagar operacionais

Nota
Re- Reserva Lucros
Patri- Obrigações com portadores
tados
(acionistas nistas não

expli- Capital abran- serva para ex- acumu- controlado- controlamônio Programa de incentivo a vendas

cativa social gentes legal pansão
lados
res)
dores Líquido Salários e encargos

800.227
- 49.614 707.006
1.556.847
29.948 1.586.795 Impostos e contribuições a recolher
Saldos em 31/12/2015
'HSyVLWRÀDQoD
Ajuste de avaliação patrimonial
- 



/XFUR/tTXLGRGRH[HUFtFLR
- 

  ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRV
Outras contas a pagar

'HVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
E
- 
- 
- Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais
Reserva legal
Dividendos propostos
20b
- 

-  (Aumento)/redução nas atividades de investimentos
Reserva para expansão F
-  
- Fluxo de caixa das atividades de investimento
Participação de acionistas não controladores
Adoção de ajustes
Dividendos Recebidos
- 



conversão CPC
800.227 (1.986) 69.366 976.124
1.843.731
32.286 1.876.017 (Adições)/Alienações ao imobilizado e intangível
Saldos em 31/12/2016
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento
Ajuste de avaliação
patrimonial
- 

 $XPHQWR UHGXomRQDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
/XFUR/tTXLGRGRH[HUFtFLR
- 

  )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
Dividendos pagos
'HVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
Reserva legal
E
- 
- 
- &DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
Aumento de capital

- 
- Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa
Dividendos propostos
20b
- 

-  Caixa e equivalentes de caixa
Reserva para expansão F
-  
- Saldo inicial
930.000 8.109 86.750 1.094.070
2.118.929
42.041 2.160.970 6DOGRÀQDO
Saldos em 31/12/2017
Ativo
Circulante
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber
Imposto a recuperar
Dividendos a receber
Despesas antecipadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferido
Outros créditos
Investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo
Demonstrações dos resultados

Nota
explicativa
4




20



1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Elo Participações S.A. (“Sociedade”) é uma “Holding”, constituída na forma de soFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRGRPLFLOLDGDQR%UDVLOTXHWHPFRPRDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRVR%DQFR
%UDGHVFR6$HR%DQFRGR%UDVLO6$2HQGHUHoRUHJLVWUDGRGRHVFULWyULRGD6RFLHGDGHp$ODPHGD;LQJX
HDQGDUHV(GLItFLR´&RQGRPtQLR(YROXWLRQ&RUSRUDWHµ%DUXHUL6mR3DXOR$6RFLHGDGHWHPSRUREMHWRD
SDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPHUFLDLVRXFLYLVQDFLRQDLVRXHVWUDQJHLUDVFRPRVyFLDDFLRQLVWDRXTXRWLVWDDJHVWmRGHQHJyFLRVHDWLYRVGHHPSUHVDVFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD6RFLHGDGHDSUHVWDomRGH
serviços relacionados com atividades, transações e operações para empresas controladas, direta ou indiretamente
SHOD6RFLHGDGHEHPFRPRDUHDOL]DomRGHWRGDVHTXDLVTXHUDWLYLGDGHVFRQH[DVRXFRUUHODWDVTXHQmRVHMDPSULYDWLYDVGHVRFLHGDGHGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVSURILVVLRQDLVUHJXODPHQWDGDVHTXHQmRGHSHQGDPGHDXWRUL]DomR
JRYHUQDPHQWDOHVSHFtILFDDSUHVWDomRGHTXDLVTXHUVHUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRVjVHPSUHVDVFRQWURODGDVGLUHWDRX
indiretamente pela Sociedade. O licenciamento de marcas, expressões, domínios e patentes de titularidade da Sociedade. As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram aprovadas e autorizadas para publicação
SHOD$GPLQLVWUDomRHP2FRQWH[WRRSHUDFLRQDOGDVFRQWURODGDVHVWmRGHPRQVWUDGDVDEDL[RControladas diretas: Elo Holding Financeira S.A. - tem como objeto exclusivo a participação societária em instituições
ILQDQFHLUDVHGHPDLVLQVWLWXLo}HVElo 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 socieGDGHVFRPHUFLDLVRXFLYLVQDFLRQDLVRXHVWUDQJHLUDVFRPRVyFLDDFLRQLVWDRXTXRWLVWDHROLFHQFLDPHQWRGHPDUcas, expressões, domínios e patentes de titularidade da Sociedade ou o sublicenciamento de marcas, expressões,
GRPtQLRVHSDWHQWHVSRUWHUFHLURVj6RFLHGDGHAlpha Serviços de Rede de Autoatendimento S.A. - tem como
REMHWLYRDWXDomRSUySULDRXPHGLDQWHFRQVyUFLRVFRQYrQLRVSDUFHULDVRXSDUWLFLSDo}HVGHFDSLWDOHPRXWUDVVRFLHdades, a prestação de serviços, o planejamento e o desenvolvimento de tecnologia nas áreas bancária, comercial,
LQGXVWULDORXGHVHUYLoRVLQFOXVLYHDWUDYpVGDLQGLFDomRGHRSHUDGRUHVGHUHGHGHILQLomRGHSDGU}HVHDUTXLWHWXUD
tecnológica, acompanhamento de contratos e planejamento logístico, visando à implantação, administração, operaomRPDQXWHQomRRXLQWHJUDomRGHUHGHVSUySULDVRXGHWHUFHLURVGHFDL[DVDXWRPiWLFDVHHTXLSDPHQWRVVLPLODUHV
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
HVVHVHTXLSDPHQWRVCompanhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS)IRLFRQVWLWXtGDHPH
LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHPWHQGRFRPRREMHWLYRD L DHPLVVmRDGPLQLVWUDomRJHVWmRH
prestação de serviços de meios de pagamento e cartões pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira incluindo, mas não se limitando, aos benefícios de alimentação e refeição,
DWUDYpVGHPHLRVHOHWU{QLFRVWDLVFRPRWDUMDPDJQpWLFDVPDUWFDUGVHRXWURV LL GHVHQYROYLPHQWRGHSDUFHULDV
para promoção de produtos e/ou serviços, inclusive mediante disponibilização de espaço em materiais e veículos
GHGLYXOJDomR LLL DLPSODQWDomRDGPLQLVWUDomRHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHSURJUDPDVSURPRFLRQDLVPHGLDQWH
RIHUHFLPHQWRHDGPLQLVWUDomRGHSURJUDPDVGHLQFHQWLYRILGHOL]DomRHRXERQLILFDomRGHYHQGDVH LY DSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRVyFLDDFLRQLVWDRXTXRWLVWD$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVLQFOXHP
DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHHGHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDV2FRQWUROHpREWLGRTXDQGRD6RFLHGDGH
tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas
DWLYLGDGHV1DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGD6RFLHGDGHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRQWURODGDV
VmRUHFRQKHFLGDVDWUDYpVGRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO6HJXHDEDL[RFRPSRVLomRDFLRQiULD
Participação acionária %
2017
2016
Elo Holding Financeira S.A.


Alpha Serviços de Rede de Autoatendimento S.A.


&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6ROXo}HVH6HUYLoRV6$


Elo Serviços S.A.


2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão
DSUHVHQWDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP RV SURQXQFLDPHQWRV
GR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& DSURYDGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH &)& b.
Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras consolidadas e individuais são
DSUHVHQWDGDVHP5HDOTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD6RFLHGDGH7RGDVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDV
HP 5HDO IRUDP DUUHGRQGDGDV SDUD R PLOKDU PDLV SUy[LPR H[FHWR TXDQGR LQGLFDGR GH RXWUD IRUPD c. Uso de

Controladora
2017
2016










101.973 106.576


3.968





Consolidado
2017
2016
 


 
 












 
6.526.330 4.973.852


162






221.744






99.951

 




 






2.118.929 1.843.731 2.118.929 1.843.731


2.118.929 1.843.731 2.160.970 1.876.017
2.224.870 1.950.469 8.909.044 6.949.820
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
347.767 389.895 358.504 387.207



-  
 

   


 
  

 
 
 
 




6.858




 





 



-  
 
     
-    
    
     
   
 
   
- 
-  
  
 
-   
-  

  
  


-  

  
(2.841) 1.119.689 1.153.063



 

    
182.542 254.913 (51.376) (316.859)

       
(93.821) (118.571) (94.167) (118.656)
95.579 133.501 974.146 717.548
   
   

estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, de acordo
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
TXHDIHWDPDDSOLFDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVFXVWRVHGHVpesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas anualmente.
5HYLV}HVFRPUHODomRDHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVVmRUHFRQKHFLGDVQRH[HUFtFLRHPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDV
3. Principais práticas contábeis: $VSUiWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVHPGHWDOKHVDEDL[RWrPVLGRDSOLFDGDVGHPDneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras consolidadas e individuais. a. Caixa e equivalentes de caixa: &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDEUDQJHPVDOGRVGHFDL[DHLQYHVWLPHQWRV
ILQDQFHLURVTXHDSUHVHQWDPOLTXLGH]GLiULDHYHQFLPHQWRGHDWpGLDVGDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDOHVHPSUHMXt]R
dos rendimentos acumulados até a data do resgate se feito de forma antecipada. São sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados no pagamento das obrigações de curto prazo. b. Instrumentos financeiros: A Sociedade classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados 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 desreconhecimento: A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data
HPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRFLDomRe
GHVUHFRQKHFLGRXPDWLYRILQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGR
a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em
XPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRV4XDOTXHUSDUWLFLSDomRTXHVHMDFULDGDRXUHWLGDSHOD6RFLHGDGHHPWDLVDWLYRVILQDQFHLURVWUDQVIHULGRVp
UHFRQKHFLGDFRPRXPDWLYRRXSDVVLYRVHSDUDGR8PSDVVLYRILQDQFHLURpGHVUHFRQKHFLGRTXDQGRVXDREULJDomR
FRQWUDWXDOpUHWLUDGDFDQFHODGDRXH[SLUDGD2VDWLYRVRXSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGR
DSUHVHQWDGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRD6RFLHGDGHWHQKDRGLUHLWROHJDOGHFRPSHQVDURV
YDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGHUHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDmente. 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:
(VVHVDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRDFUHVFLGRGHTXDLVTXHUFXVWRVGHWUDQVDomRDWULEXtveis. 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
GHULYDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRGHGX]LGRVGHTXDLVTXHUFXVWRVGHWUDQVDomRDWULEXtYHLV
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
ILQDQFHLURVPHQVXUDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOSHORYDORUMXVWR(VWH&3&UHTXHUDGLYXOJDomRGDVPHQVXUDo}HV
GRYDORUMXVWRSHORVHJXLQWHQtYHOGDVHJXLQWHKLHUDUTXLDGHPHQVXUDomRNível 1: Preços cotados em mercados
DWLYRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRVLGrQWLFRV$WLYRVHSDVVLYRVGH1tYHOLQFOXHPWtWXORVGHGtYLGDHSDWULPRQLDLVH
FRQWUDWRVGHGHULYDWLYRVTXHVmRQHJRFLDGRVHPXPPHUFDGRDWLYRDVVLPFRPRWtWXORVS~EOLFRVEUDVLOHLURVTXH
VmRDOWDPHQWHOtTXLGRVHDWLYDPHQWHQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVGHEDOFmRNível 2: 'DGRVREVHUYiYHLVTXHQmRRV
SUHoRVGH1tYHOWDLVFRPRSUHoRVFRWDGRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRVVLPLODUHVSUHoRVFRWDGRVHPPHUFDGRVQmR
DWLYRVRXRXWURVGDGRVTXHVmRREVHUYiYHLVQRPHUFDGRRXTXHSRVVDPVHUFRQILUPDGRVSRUGDGRVREVHUYiYHLV
GHPHUFDGRSDUDVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRRSUD]RGRVDWLYRVRXSDVVLYRV2VDWLYRVHSDVVLYRVGH1tYHOLQFOXHP
FRQWUDWRVGHGHULYDWLYRVFXMRYDORUpGHWHUPLQDGRXVDQGRXPPRGHORGHSUHFLILFDomRFRPGDGRVTXHVmRREVHUváveis no mercado ou confirmados por dados observáveis, incluindo, mas não limitados a curvas de rendimento,
WD[DVGHMXURVYRODWLOLGDGHVSUHoRVGHWtWXORVGHGtYLGDHSDWULPRQLDLVHWD[DVGHFkPELRNível 3: Dados não
REVHUYiYHLVTXHVmRVXSRUWDGRVSRUSRXFDRXQHQKXPDDWLYLGDGHGHPHUFDGRHTXHVHMDPVLJQLILFDWLYRVDRYDORU
MXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV2VDWLYRVHSDVVLYRVGH1tYHOJHUDOPHQWHLQFOXHPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFXMRYDORU
é determinado usando modelos de precificação, metodologias de fluxo de caixa descontado, ou técnicas similares,
DVVLPFRPRLQVWUXPHQWRVSDUDRVTXDLVDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRUHTXHUMXOJDPHQWRRXHVWLPDWLYDVLJQLILFDWLvos da Administração. Esta categoria geralmente inclui certos títulos emitidos por instituições financeiras, empresas
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quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 30 de março de 2018 às 01:40:41.
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não financeiras e certos contratos de derivativos. c. Instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge: Os derivativos são reconhecidos
SHORYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHXPFRQWUDWRGHGHULYDWLYRVpFHOHEUDGRH
VmR VXEVHTXHQWHPHQWH UHPHQVXUDGRV DR VHX YDORU MXVWR 2 FULWpULR SDUD
UHFRQKHFHURJDQKRRXDSHUGDVXEVHTXHQWHFRPDRSHUDomRGHGHULYDWLYR
depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento
de proteção (hedge) e atender os critérios da contabilidade de hedge (hedge 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
PHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRGHGX]LGRGH
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment DFXPXODGDV4XDQGRSDUWHVGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRWrPGLIHUHQWHV
YLGDV~WHLVHODVVmRUHJLVWUDGDVFRPRLWHQVLQGLYLGXDLV FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR*DVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVQDPHGLGDHP
TXHVHMDSURYiYHOTXHEHQHItFLRVIXWXURVDVVRFLDGRVFRPRVJDVWRVVHUmR
auferidos pela Sociedade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes
são registrados no resultado. Itens do ativo imobilizado são depreciados
SHORPpWRGROLQHDUQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLREDVHDGRQDYLGD~WLOHFRQ{PLFD
HVWLPDGDGHFDGDFRPSRQHQWHHDSDUWLUGDGDWDHPTXHVmRLQVWDODGRVH
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente,
QRGLDHPTXHDFRQVWUXomRpILQDOL]DGDHRDWLYRHVWiGLVSRQtYHOSDUDXWLOL]DomR$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVSDUDRH[HUFtFLRFRUUHQWHVmRDVVHJXLQWHV
(GLÀFDo}HV
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DQRV
2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRHDVYLGDV~WHLVVmRUHYLVWRVDFDGDHQFHUUDmento 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
SUrPLRVGHVHJXURVDVVLQDWXUDVGHSHULyGLFRVFRQWUDWRVGHPDQXWHQomRH
licença, campanhas por um período determinado, entre outros valores corUHODWDGRV VHPSUH TXH IRUHP SDJRV DQWHFLSDGDPHQWH f. Combinação de
negócios: &RPELQDo}HVGHQHJyFLRVVmRUHJLVWUDGDVQDGDWDGHDTXLVLomR
LVWRpQDGDWDHPTXHRFRQWUROHpWUDQVIHULGRSDUDD6RFLHGDGHXWLOL]DQGRR
PpWRGRGHDTXLVLomR&RQWUROHpRSRGHUGHJRYHUQDUDSROtWLFDILQDQFHLUDH
operacional da Sociedade de forma a obter benefícios de suas atividades.
4XDQGR GD GHWHUPLQDomR GD H[LVWrQFLD GH FRQWUROH D 6RFLHGDGH OHYD HP
FRQVLGHUDomRRVGLUHLWRVGHYRWRVSRWHQFLDLVTXHVmRDWXDOPHQWHH[HUFtYHLV
$6RFLHGDGHPHQVXUDRiJLRQDGDWDGHDTXLVLomRFRPR2YDORUGDFRQWUDSUHVWDomR WUDQVIHULGD  2 PRQWDQWH UHFRQKHFLGR GH TXDOTXHU SDUWLFLSDomRQmRFRQWURODGRUDQDDGTXLULGD6HDDTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHPHVWiJLRVRYDORUMXVWRGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHWLGDDQWHULRUPHQWHDDTXLVLomR2PRQWDQWHOtTXLGR JHUDOPHQWHDYDORUMXVWR GRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLV
DGTXLULGRV H GRV SDVVLYRV DVVXPLGRV 4XDQGR R YDORU JHUD XP PRQWDQWH
negativo, o ganho com compra vantajosa é reconhecido diretamente no reVXOWDGRGRH[HUFtFLR2VFXVWRVGHWUDQVDomRTXHD6RFLHGDGHLQFRUUHHP
conexão com a combinação de negócios são registrados no resultado conforme incorridos. g. Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: Os investimentos da Sociedade em
HQWLGDGHVFRQWDELOL]DGDVSHORPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOFRPSUHendem suas participações em coligadas e empreendimentos controlados
em conjunto (joint ventures $VFROLJDGDVVmRDTXHODVHQWLGDGHVQDVTXDLV
D6RFLHGDGHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHWHQKDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDPDVQmR
controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais.
Uma entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual
DWUDYpVGRTXDOD6RFLHGDGHSRVVXLFRQWUROHFRPSDUWLOKDGRRQGHD6RFLHGDGHWHPGLUHLWRDRVDWLYRVOtTXLGRVGRDFRUGRFRQWUDWXDOHQmRGLUHLWRDRV
ativos e passivos específicos resultantes do acordo. Os investimentos em
coligadas e entidades controladas em conjunto são contabilizados por meio
GRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO7DLVLQYHVWLPHQWRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORFXVWRRTXDOLQFOXLRVJDVWRVFRPDWUDQVDomR$SyVR
reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação da Sociedade no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados
DEUDQJHQWHV GD LQYHVWLGD DWp D GDWD HP TXH D LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD RX
controle conjunto deixa de existir. Aos acionistas é garantido direito de diviGHQGRVDQXDOGHQRPtQLPRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRVWHUPRV
GRDUWLJRGD/HLQh. Intangível: Representado por bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros
GLUHLWRVOHJDLV2VDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOGHILQLGDDGTXLULGRVVHSDradamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas
por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida
OLQHDUPHQWHFRPEDVHQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVDWLYRV$YLGD~WLOHVWLPDGD
e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeiWRGHTXDLVTXHUPXGDQoDVQDVHVWLPDWLYDVpFRQWDELOL]DGRSURVSHFWLYDPHQWH$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHVmR
registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável
DFXPXODGDV2VDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHPXPDFRPELQDomRGHQHJycios e reconhecidos separadamente do ágio são registrados pelo valor justo
QD GDWD GD DTXLVLomR R TXDO p HTXLYDOHQWH DR VHX FXVWR 2V PpWRGRV GH
DPRUWL]DomRHDVYLGDV~WHLVVmRUHYLVWRVDFDGDHQFHUUDPHQWRGHH[HUFtFLR
ILQDQFHLURHDMXVWDGRVFDVRVHMDDGHTXDGRi. Ágio (goodwill): O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na data da
FRPELQDomRGRQHJyFLROtTXLGRGDSHUGDDFXPXODGDQRYDORUUHFXSHUiYHO
VHKRXYHU$WpRViJLRVIXQGDPHQWDGRVHPH[SHFWDWLYDGHUHQtabilidade futura foram amortizados no prazo, na extensão e na proporção
GRVUHVXOWDGRVSURMHWDGRVHPDWpFLQFRDQRV$SDUWLUGHGHMDQHLURGH
RViJLRVQmRVmRPDLVDPRUWL]DGRVSRUpPVXEPHWLGRVDWHVWHDQXDO
RX TXDQGR KRXYHU LQGtFLR GH SHUGD GR VHX YDORU UHFXSHUiYHO FRQIRUPH R
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&5HGXomRDR9DORU5HFXSHUiYHOGH$WLYRV
(PDVSURMHo}HVTXDQWRjH[SHFWDWLYDGHUHFXSHUDomRGRVLQWDQJtYHLViJLRQDVRSHUDo}HVLQGLFDPTXHQHQKXPDSURYLVmRSDUDSHUGDp
UHTXHULGDj. Redução ao valor recuperável do ativo: Ativos financeiros
não-derivativos: Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo investimentos contabilizaGRVSHORPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOVmRDYDOLDGRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRSDUDGHWHUPLQDUVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHimpairment(YLGrQFLD
REMHWLYDGHTXHDWLYRVILQDQFHLURVWLYHUDPSHUGDGHYDORULQFOXL,QDGLPSOrQFLDRXDWUDVRVGRGHYHGRU5HHVWUXWXUDomRGHXPYDORUGHYLGRD6RFLHGDGH
HPFRQGLo}HVTXHDPHVPDQmRFRQVLGHUDULDQRUPDLV,QGLFDWLYRVGHTXH
RGHYHGRURXHPLVVRULUiHQWUDUHPIDOrQFLD0XGDQoDVQHJDWLYDVQDVLWXDomRGHSDJDPHQWRVGRVGHYHGRUHVRXHPLVVRUHV2GHVDSDUHFLPHQWRGH
XP PHUFDGR DWLYR SDUD R LQVWUXPHQWR RX  'DGRV REVHUYiYHLV LQGLFDQGR
TXHKRXYHXPGHFOtQLRQDPHQVXUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DHVSHUDGRVGHXP
grupo de ativos financeiros. Para investimentos em títulos patrimoniais, eviGrQFLDREMHWLYDGHimpairment inclui um declínio significativo ou prolongado
no seu valor justo abaixo do custo. A Sociedade considera um declínio de
FRPRVLJQLILFDWLYRHRSHUtRGRGHPHVHVFRPRSURORQJDGRAtivos
financeiros mensurados ao custo amortizado: A Sociedade considera
HYLGrQFLD GH SHUGD GH YDORU GH DWLYRV PHQVXUDGRV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR
WDQWRQRQtYHOLQGLYLGXDOL]DGRFRPRQRQtYHOFROHWLYR7RGRVRVDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLILFDWLYRVVmRDYDOLDGRVTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHO$TXHOHVLGHQWLILFDGRVFRPRQmRWHQGRVRIULGRSHUGDGHYDORU
LQGLYLGXDOPHQWHVmRHQWmRDYDOLDGRVFROHWLYDPHQWHTXDQWRDTXDOTXHUSHUGD
GHYDORUTXHWHQKDRFRUULGRPDVQmRWHQKDVLGRDLQGDLGHQWLILFDGD$WLYRV
TXH QmR VmR LQGLYLGXDOPHQWH VLJQLILFDWLYRV VmR DYDOLDGRV FROHWLYDPHQWH
TXDQWRjSHUGDGHYDORUFRPEDVHQRDJUXSDPHQWRGHDWLYRVFRPFDUDFWHrísticas de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperáYHOGHIRUPDFROHWLYDD6RFLHGDGHXWLOL]DWHQGrQFLDVKLVWyULFDVGRSUD]RGH
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito
DWXDLVVmRWDLVTXHDVSHUGDVUHDLVSURYDYHOPHQWHVHUmRPDLRUHVRXPHQRUHVTXHDVVXJHULGDVSHODVWHQGrQFLDVKLVWyULFDV8PDSHUGDSRUUHGXomRDR
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
UHIOHWLGDVHPXPDFRQWDGHSURYLVmR4XDQGRD6RFLHGDGHFRQVLGHUDTXH
não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados.
4XDQGRXPHYHQWRVXEVHTXHQWHLQGLFDXPDUHGXomRGDSHUGDGHYDORUD
redução na perda de valor é revertida através do resultado. Investidas contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: Uma perda por
redução ao valor recuperável referente a uma investida reconhecida pelo
PpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOpPHQVXUDGDSHODFRPSDUDomRGRYDORU
recuperável do investimento com seu valor contábil. Uma perda por redução
ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é revertida se houve uma
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mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não finanFHLURVGD6RFLHGDGHTXHQmRRVDWLYRVELROyJLFRVSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRHVWRTXHVHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRV
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
GRDWLYRpHVWLPDGR1RFDVRGRiJLRRYDORUUHFXSHUiYHOpWHVWDGRDQXDOmente. Para testes de redução no valor recuperável, os ativos são agrupaGRVQRPHQRUJUXSRSRVVtYHOGHDWLYRVTXHJHUDHQWUDGDVGHFDL[DSHORVHX
uso contínuo, majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O ágio de uma combinação de negócios é alocado às
8*&VRXJUXSRVGH8*&VTXHVHHVSHUDTXHLUmRVHEHQHILFLDUGDVVLQHUgias 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
DRVHXYDORUSUHVHQWHXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXH
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 recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu
valor recuperável. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente
DORFDGDVSDUDUHGXomRGHTXDOTXHUiJLRDORFDGRDHVWD8*& RXJUXSRGH
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 recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as perGDVGHYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmRHPTXHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULDVLGRDSXUDGROtTXLdo de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido
reconhecida. k. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a
PHQVXUDomRHDGLYXOJDomRGDVSURYLV}HVGDVFRQWLQJrQFLDVDWLYDVHSDVsivas e também das obrigações legais são efetuados de acordo com os criWpULRVGHILQLGRVSHOR&3&Ativos contingentes1mRVmRUHFRQKHFLGRVFRQWDELOPHQWHH[FHWRTXDQGRD$GPLQLVWUDomRSRVVXLFRQWUROHGDVLWXDomRRXTXDQGRKiJDUDQWLDVUHDLVRXGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLVVREUHDV
TXDLVQmRFDLEDPPDLVUHFXUVRVFDUDFWHUL]DQGRRJDQKRFRPRSUDWLFDPHQte certo, e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes,
FXMDH[SHFWDWLYDGHr[LWRpSURYiYHOVmRGLYXOJDGRVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
Provisões - São constituídas levando em conta a opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
FRPSOH[LGDGHHRSRVLFLRQDPHQWRGHWULEXQDLVVHPSUHTXHDSHUGDIRUDYDOLDGD FRPR SURYiYHO R TXH RFDVLRQDULD XPD SURYiYHO VDtGD GH UHFXUVRV
SDUDDOLTXLGDomRGDVREULJDo}HVHTXDQGRRVPRQWDQWHVHQYROYLGRVIRUHP
PHQVXUiYHLVFRPVXILFLHQWHVHJXUDQoDPassivos contingentes - O termo
´FRQWLQJHQWHµ p XWLOL]DGR SDUD SDVVLYRV TXH QmR VmR UHFRQKHFLGRV SRLV D
VXDH[LVWrQFLDVRPHQWHVHUiFRQILUPDGDSHODRFRUUrQFLDRXQmRGHXPRX
PDLVHYHQWRVIXWXURVHLQFHUWRVTXHQmRHVWHMDPWRWDOPHQWHVRERFRQWUROH
da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo
VHUDSHQDVGLYXOJDGRVHPQRWDVH[SOLFDWLYDVTXDQGRUHOHYDQWHV$VREULJDo}HVFODVVLILFDGDVFRPRUHPRWDVQmRVmRSURYLVLRQDGDVHQHPGLYXOJDGDV
HObrigações legais - As obrigações legais, cuja legalidade/constitucionalidade estejam eventualmente sendo discutidas judicialmente, são devidamente provisionadas. l. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal
GDVDWLYLGDGHVGD6RFLHGDGH$6RFLHGDGHUHFRQKHFHDUHFHLWDTXDQGRR
VHXYDORUSXGHUVHUPHQVXUDGRFRPVHJXUDQoDIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVIOXLUmRTXDQGRFULWpULRVHVSHFtILFRVWLYHUHPVLGRDWHQGLdos 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: eDSURSULDGDQRPRPHQWRHPTXHDWUDQVDomRpUHDOL]DGDSHORVXVXiULRVGRVFDUW}HVm. Outras receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras
DEUDQJHPVXEVWDQFLDOPHQWH L UHFHLWDVGHMXURV LL GHVSHVDVGHMXURV LLL 
HYHQWXDLVUHFHLWDVGHGLYLGHQGRVH LY JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHDWLYRVILnanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita e a
despesa de juros são reconhecidas no resultado através do método dos juros efetivos. n. Receitas (despesas) líquidas: $VUHFHLWDVHGHVSHVDVOtTXLGDVVmRDSXUDGDVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDo. Benefícios a empregados: Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emSUHJRVRERTXDOXPDHQWLGDGHSDJDFRQWULEXLo}HVIL[DVSDUDXPDHQWLGDGH
VHSDUDGD )XQGR GH 3UHYLGrQFLD  H QmR WHP QHQKXPD REULJDomR OHJDO RX
construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos
planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado dos exercícios durante os
TXDLVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHORVHPSUHJDGRV&RQWULEXLo}HVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWHVmRUHFRQKHFLGDVFRPRXPDWLYRPHGLDQWHDFRQGLomRGHTXH
KDMD R UHVVDUFLPHQWR GH FDL[D RX D UHGXomR HP IXWXURV SDJDPHQWRV TXH
esteja disponível. As contribuições para um plano de contribuição definida,
FXMRYHQFLPHQWRpHVSHUDGRSDUDPHVHVDSyVRILQDOGRSHUtRGRQRTXDO
o empregado presta o serviço, são descontadas aos seus valores presentes. p. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a
Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com
EDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFUR
WULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5PLOSDUDLPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRHFRQVLGHUDPD
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
OLPLWDGDDGROXFURUHDO(i) Impostos correntes: O imposto corrente é
o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável
GRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUcícios anteriores. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data do balanço. O imposto corUHQWHWDPEpPLQFOXLTXDOTXHULPSRVWRDSDJDUGHFRUUHQWHGDGHFODUDomRGH
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 valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não é reconhecido
SDUD  'LIHUHQoDV WHPSRUiULDV VREUH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH DWLYRV H
SDVVLYRVHPXPDWUDQVDomRTXHQmRVHMDFRPELQDomRGHQHJyFLRVHTXH
QmR DIHWH QHP R OXFUR RX SUHMXt]R WULEXWiYHO QHP R FRQWiELO  'LIHUHQoDV
temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e parWLFLSDo}HVHPHPSUHHQGLPHQWRVVREFRQWUROHFRQMXQWRQDH[WHQVmRTXHR
Grupo seja capaz de controlar o momento da reversão das diferenças temSRUiULDVHVHMDSURYiYHOTXHHODVQmRVHMDPUHYHUWLGDVQXPIXWXURSUHYLVtYHO
H'LIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiYHLVGHFRUUHQWHVGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
de ágio. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças temSRUiULDVGHGXWtYHLVQmRXWLOL]DGRVQDH[WHQVmRHPTXHVHMDSURYiYHOTXH
OXFURVIXWXURVWULEXWiYHLVHVWDUmRGLVSRQtYHLVFRQWUDRVTXDLVVHUmRXWLOL]Ddos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisaGRVDFDGDGDWDGHEDODQoRHVmRUHGX]LGRVQDH[WHQVmRHPTXHVXDUHDOLzação não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado com base
QDVDOtTXRWDVTXHVHHVSHUDDSOLFDUjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVTXDQGRHODV
IRUHPUHYHUWLGDVEDVHDQGRVHQDVDOtTXRWDVTXHIRUDPGHFUHWDGDVRXVXEVtantivamente 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:
(YHQWRVTXHRULJLQDPDMXVWHVVmRDTXHOHVTXHHYLGHQFLDPFRQGLo}HVTXH
MiH[LVWLDPQDGDWDEDVHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH(YHQWRVTXH
QmRRULJLQDPDMXVWHVVmRDTXHOHVTXHHYLGHQFLDPFRQGLo}HVTXHQmRH[LVtiam na data-base das demonstrações financeiras. r. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: As seguintes novas normas e interpretao}HVGHQRUPDVIRUDPHPLWLGDVSHOR,$6%PDVQmRHVWmRHPYLJRUSDUDR
H[HUFtFLRGHHQmRIRUDPDGRWDGDVDQWHFLSDGDPHQWHSHOR6RFLHGDGH
 CPC 47/IFRS 15: Receita de Contratos com Clientes: 2 ,)56  IRL
HPLWLGRHPPDLRGHHDOWHUDGRHPDEULOGHHHVWDEHOHFHXPPRdelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de conWUDWRVFRPFOLHQWHV'HDFRUGRFRPR,)56DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDSRU
XPYDORUTXHUHIOHWHDFRQWUDSDUWLGDDTXHXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWR
HPWURFDGHWUDQVIHUrQFLDGHEHQVRXVHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH$QRYDQRUPDSDUDUHFHLWDVXEVWLWXLUiWRGRVRVUHTXLVLWRVDWXDLVGHUHFRQKHFLPHQWRGH
receita de acordo com o IFRS. A Sociedade realizou um estudo prospectivo
LQLFLDOVREUHRVLPSDFWRVSDUDDGRomRFRPLQtFLRDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
 H QmR IRUDP LGHQWLILFDGRV LPSDFWRV FRQWiEHLV UHOHYDQWHV  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
QRYRVUHTXLVLWRVVREUHDFRQWDELOL]DomRGHKHGJH2&3&IRLHPLWLGRHP
QRYHPEURGHHRXWXEURGHHVXEVWLWXLUiR&3&,QVWUXPHQWRV
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A norma será aplicável a partir

São Paulo, 128 (59) – 121
GHGHMDQHLURGH2LPSDFWRHIHWLYRGDDGRomRGR&3&QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHHPQmRSRGHVHUHVWLPDGRHP
 FRP FRQILDQoD SRLV GHSHQGHUi GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV
TXHD6RFLHGDGHGHWLYHUHGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHPEHPFRPR
GHGHFLV}HVHMXOJDPHQWRVFRQWiEHLVTXHD6RFLHGDGHIDUiQRIXWXUR$QRYD
QRUPDH[LJLUiTXHD6RFLHGDGHUHYLVHVHXVSURFHVVRVFRQWiEHLVHFRQWUROHV
internos relacionados à classificação e mensuração de instrumentos finanFHLURVHHVVDVDOWHUDo}HVDLQGDQmRHVWmRILQDOL]DGDV1RHQWDQWRD6RFLHdade realizou uma avaliação preliminar do potencial impacto da adoção do
&3&FRPEDVHHPVXDSRVLomRHPFRQIRUPHDVHJXLU(i)
Classificação - Ativos Financeiros: 2&3&UHTXHUDFODVVLILFDomRGRV
DWLYRVILQDQFHLURVHPWUrVFDWHJRULDVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGR
resultado (VJR), valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(VJORA) e mensurados ao custo amortizado. A norma elimina as categorias
H[LVWHQWHVQR&3&GHPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtveis e disponíveis para venda. A determinação da classificação dos ativos
financeiros é feita no reconhecimento inicial e a base da classificação depende do modelo de negócios da Sociedade e das características contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao passivo
ILQDQFHLUR D QRUPD PDQWpP D PDLRULD GDV H[LJrQFLDV HVWDEHOHFLGDV SHOR
&3&$SULQFLSDOPXGDQoDpDGHTXHQRVFDVRVHPTXHDRSomRGHYDORU
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
TXDQGR UHVXOWDU HP GHVFDVDPHQWR FRQWiELO &RP EDVH QD VXD DYDOLDomR
SUHOLPLQDUD6RFLHGDGHQmRFRQVLGHUDTXHRVQRYRVUHTXHULPHQWRVGHFODVVLILFDomRVHIRVVHPDSOLFDGRVHPWHULDPXPLPSDFWRQDFRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR(P
a Sociedade tinha investimentos em títulos de dívida privados classificados,
SHORVUHTXHULPHQWRVGR&3&QDFDWHJRULD9-53RUpPFRQVLGHUDQGRRV
UHTXHULPHQWRVGR&3&HVVHVDWLYRVVHULDPFODVVLILFDGRVFRPR9-25$
MiTXHVmRXWLOL]DGRVQRJHUHQFLDPHQWRGHFDL[DGD6RFLHGDGHHSRULVVR
VmR YHQGLGRV GH DFRUGR FRP D QHFHVVLGDGH GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV 1D
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
YDORU FRQWiELO GR DWLYR ILQDQFHLUR QR EDODQoR SDWULPRQLDO 1D FODVVLILFDomR
como VJR, todos os ganhos e perdas de valor justo seriam reconhecidos no
UHVXOWDGRjPHGLGDHPTXHVXUMDPDXPHQWDQGRDYRODWLOLGDGHQRVUHVXOWDdos 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 relevantes em função da nova classificação prevista. (ii) Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros e Contratuais: 2 &3& 
VXEVWLWXLRPRGHORGH´SHUGDVLQFRUULGDVµGR&3&SRUXPPRGHORSURVpectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento releYDQWH TXDQWR j IRUPD FRPR PXGDQoDV HP IDWRUHV HFRQ{PLFRV DIHWDP DV
SHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRTXHVHUmRGHWHUPLQDGDVFRPEDVHHPSUREDbilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.
'HDFRUGRFRPR&3&DVSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVVHUmRPHQVXUDGDVHPXPDGDVVHJXLQWHVEDVHV3HUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVSDUD
PHVHVRXVHMDSHUGDVGHFUpGLWRTXHUHVXOWDPGHSRVVtYHLVHYHQWRVGH
LQDGLPSOrQFLDGHQWURGRVPHVHVDSyVDGDWDGHUHODWyULRH3HUGDVGH
FUpGLWRHVSHUDGDVSDUDDYLGDLQWHLUDRXVHMDSHUGDVGHFUpGLWRTXHUHVXOWDPGHWRGRVRVSRVVtYHLVHYHQWRVGHLQDGLPSOrQFLDDRORQJRGDYLGDHVSHrada 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
VHXUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHDPHQVXUDomRGHSHUGDGHFUpGLWRGHPHses é aplicável se o risco não tiver aumentado significativamente desde o
VHX UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO $ 6RFLHGDGH SRGH GHWHUPLQDU TXH R ULVFR GH
crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado significativamente se o
DWLYRWLYHUEDL[RULVFRGHFUpGLWRQDGDWDGHUHODWyULR1RHQWDQWRDPHQVXração de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre se aplica
para contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um componente
GHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRXPDHQWLGDGHSRGHRSWDUSRUDSOLFDUHVWDSRlítica também para contas a receber de clientes e ativos contratuais com
XPDFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYR$6RFLHGDGHDFUHGLWDTXH
as perdas por redução ao valor recuperável deverão aumentar e tornar-se
PDLVYROiWHLVSDUDRVDWLYRVQRPRGHORGR&3&$DYDOLDomRSUHOLPLQDU
GD6RFLHGDGHLQGLFRXTXHDDSOLFDomRGRVUHTXHULPHQWRVGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGR&3&HPUHGX]LULDRYDORUGRV
DWLYRVHOHJtYHLVDR&3&QRYDORUDSUR[LPDGDPHQWHGHUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPR&3&$6RFLHGDGHHVWiHPIDVHGHHODERUDomRGH
metodologia para e definição de perda por redução ao valor recuperável,
FRQIRUPHR&3&(iii) Classificação - Passivos Financeiros: 2&3&
UHWpPJUDQGHSDUWHGRVUHTXHULPHQWRVGR&3&SDUDDFODVVLILFDomRGH
SDVVLYRVILQDQFHLURV$SULQFLSDOPXGDQoDpDGHTXHQRVFDVRVHPTXHD
opção de valor 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 resulWDGRVH[FHWRTXDQGRUHVXOWDUHPGHVFDVDPHQWRFRQWiELO&RQWXGRGHDFRUGRFRPR&3&WRGDVDVYDULDo}HVGHYDORUMXVWRGRVSDVVLYRVGHVLJQDdos como valor justo por meio de resultados são reconhecidas no resultado,
HQTXDQWRTXHGHDFRUGRFRPR&3&HVWDVDOWHUDo}HVGHYDORUMXVWRVmR
JHUDOPHQWHDSUHVHQWDGDVGDVHJXLQWHIRUPD2YDORUGDYDULDomRGRYDORU
MXVWRTXHpDWULEXtYHOjVDOWHUDo}HVQRULVFRGHFUpGLWRGRSDVVLYRILQDQFHLUR
VmRDSUHVHQWDGRHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVH2YDORUUHPDQHVcente da variação do valor justo é apresentado no resultado. A Sociedade
não designou ou pretende designar passivos financeiros como VJR. A avaOLDomRSUHOLPLQDUGD6RFLHGDGHQmRLQGLFRXTXDOTXHULPSDFWRPDWHULDOVHDV
H[LJrQFLDV GR &3&  UHODWLYDV j FODVVLILFDomR GRV SDVVLYRV ILQDQFHLURV
IRVVHPDSOLFDGDVHP(iv) Contabilização do Hedge Accounting: 1DDSOLFDomRLQLFLDOGR&3&D6RFLHGDGHSRGHHVFROKHUFRPRSROtWLFDFRQWiELOFRQWLQXDUDSOLFDQGRRVUHTXHULPHQWRVSDUDDFRQWDELOLGDGHGH
KHGJHGR&3&HPYH]GRVQRYRVUHTXHULPHQWRV GR&3&2SODQR
DWXDOGD6RFLHGDGHpRGHRSWDUSRUDSOLFDURVUHTXHULPHQWRVGR&3&2
&3&H[LJLUiTXHD6RFLHGDGHDVVHJXUHTXHDVUHODo}HVGHFRQWDELOLGDGH
de hedge estejam alinhadas com os objetivos e estratégias de gestão de
ULVFRGD6RFLHGDGHHTXHD6RFLHGDGHDSOLTXHXPDDERUGDJHPPDLVTXDOLtativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge2&3&WDPEpP
LQWURGX]QRYRVUHTXHULPHQWRVGHUHHTXLOtEULRGDVUHODo}HVGHhedge e proíbe a descontinuação voluntária da contabilidade de hedge. De acordo com
RQRYRPRGHORpSURYiYHOTXHPDLVHVWUDWpJLDVGHJHVWmRGHULVFRSDUWLFXlarmente as de um hedge de um componente de risco (diferente do risco de
PRHGDHVWUDQJHLUD GHXPLWHPQmRILQDQFHLURSRVVDPTXDOLILFDUVHSDUDD
contabilidade de hedge. Atualmente, a Sociedade não realiza hedge de tais
componentes de risco. Uma empresa controlada pela Sociedade adota operações de hedge com o objetivo de diminuir os impactos das oscilações das
WD[DVGHFkPELRXWLOL]DQGRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV 1') FRP
objetivo de trocar a volatilidade cambial por taxa fixa, possibilitando uma
gestão mais segura e previsível de seus fluxos de caixa. Uma avaliação
SUHOLPLQDULQGLFRXTXHRVWLSRVGHUHODo}HVGHFRQWDELOLGDGHGHKHGJHTXHD
HPSUHVDFRQWURODGDGHVLJQDDWXDOPHQWHGHYHPDWHQGHUDRVUHTXHULPHQWRV
GD,)56VHDHPSUHVDHIHWXDUFHUWDVPXGDQoDVHPVHXVSURFHVVRVLQWHUnos de documentação e monitoramento. A avaliação preliminar também inGLFRXTXHDVDOWHUDo}HVHVSHUDGDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVWHULDPXPLPSDFto imaterial se a empresa tivesse aplicado a contabilidade de hedge do CPC
HP(v) Divulgação: 2&3&H[LJLUiH[WHQVLYDVQRYDVGLYXOJDções, especificamente sobre a contabilidade de hedge, risco de crédito e
perdas de crédito esperadas. A avaliação preliminar da Sociedade incluiu
XPDDQiOLVHSDUDLGHQWLILFDUGHILFLrQFLDVHPUHODomRDLQIRUPDo}HVUHTXHULdas e processos atuais e a Sociedade planeja implementar mudanças nos
VHXVVLVWHPDVHFRQWUROHVSDUDDWHQGHUDRVQRYRVUHTXLVLWRV(vi) Transição: $VPXGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVUHVXOWDQWHVGDDGRomRGR&3&
serão geralmente aplicadas retrospectivamente, exceto as mudanças desFULWDVDVHJXLU$6RFLHGDGHSUHWHQGHDSURYHLWDUDLVHQomRTXHOKHSHUPLWH
não reapresentar informações comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros (incluindo perdas de crédito esperadas). As diferenças nos saldos
contábeis de ativos e passivos financeiros resultantes da adoção do CPC
VHUmRUHFRQKHFLGDVQRVOXFURVDFXPXODGRVHUHVHUYDVHPGHMDQHLUR
GH2VQRYRVUHTXHULPHQWRVGHFRQWDELOLGDGHGHhedge devem ser
DSOLFDGRV SURVSHFWLYDPHQWH  $V VHJXLQWHV DYDOLDo}HV GHYHP VHU HIHWXDdas com base nos fatos e circunstâncias existentes na data da adoção iniFLDO L $GHWHUPLQDomRGRPRGHORGHQHJyFLRGHQWURGRTXDOXPDWLYRILQDQceiro é mantido, (ii) A designação e revogação de designações anteriores de
determinados ativos e passivos financeiros mensurados a VJR e (iii) A designação 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




$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV

  
Fundos de investimentos (a)
&HUWLÀFDGRGHGHSyVLWREDQFiULR&'%V E





2SHUDo}HVFRPSURPLVVDGDVFRPODVWURHPGHErQWXUHV E
241.512
145.934 3.953.162 2.979.016
 $VFRQWURODGDVSRVVXHPDSOLFDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDWUDYpVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVGR%DQFR%UDGHVFR6$H%DQFRGR%UDVLOTXHSRVVXHPOLTXLGH]GLiULD$VFRWDVGRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRIRUDPDWXDOL]DGDV
SHORUHVSHFWLYRYDORUGDFRWDQR~OWLPRGLD~WLOGRPrV$FODVVLILFDomRpSHORYDORUMXVWRHHVWmRFODVVLILFDGDVQR
1tYHO  $VDSOLFDo}HVHVWmRFODVVLILFDGDVQRFXUWRSUD]RXPDYH]TXHIRUDPHIHWXDGDVFRPRSURSyVLWRGH
VHUHPDWLYDHIUHTXHQWHPHQWHQHJRFLDGDVHDSUHVHQWDPOLTXLGH]GLiULDVHPSUHMXt]RGRVUHQGLPHQWRVDFXPXODGRV
até a data do resgate. Estes ativos são classificados na categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio do
UHVXOWDGRHQTXDGUDGDVQR1tYHO6XEVWDQFLDOPHQWHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPUHDOL]DGDVFRPSDUWHVUHODcionadas, conforme detalhado na nota explicativa n° 22.
Consolidado
5. Instrumentos Financeiros
2017
2016
/HWUDVÀQDQFHLUDVGRWHVRXUR



Ajuste a valor de mercado
176.526
3.318
(VWHVDWLYRVVmRFODVVLILFDGRVQDFDWHJRULDGHDWLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHQTXDGUDGRV
QR1tYHO2YDORUGHPHUFDGRGRVWtWXORVS~EOLFRVIHGHUDLVpREWLGRSRUPHLRGDXWLOL]DomRGHSUHoRVGLYXOJDGRV
SHOD$1%,0$$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(QWLGDGHVGRV0HUFDGRV)LQDQFHLURHGH&DSLWDLV
Consolidado
6. Empréstimos e Recebíveis
2017
2016
a) Composição da carteira
Operações de Crédito sem ajuste


Operações de crédito
509.975
327.003
b) Abertura de Prazo
Consolidado
Prazo
2017
2016














$FLPDGH
509.975
327.003
Controladora
Consolidado
7. Contas a receber
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
&RQWURODGD&%66FRPYHQFLPHQWRQRPi[LPRGHGLDV E 5HIHUHPVHVXEVWDQFLDOPHQWHDYDORUHVDUHFHEHU
GDVHPSUHVDVYLQFXODGDVj%%&DUW}HVH%DQFR%UDGHVFR6$UHIHUHQWHDRSHGLGRGHUHFDUJDGHEHQHItFLRVQRV
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.
Controladora
Consolidado
8. Impostos a recuperar
2017
2016
2017
2016
Imposto de renda retido na fonte - IRRF




Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ




3,6H&2),16




&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR&6//

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
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Controladora
Consolidado
10. Outros créditos
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




1mRFLUFXODQWH


D  1R FRQVROLGDGR RV YDORUHV FRUUHVSRQGHP VXEVWDQFLDOPHQWH D DGLDQWDPHQWR D IRUQHFHGRU GH SURGXWRV YDOH
WUDQVSRUWHHSURGXWRVSUpSDJRGDFRQWURODGD&%66 E 5HIHUHVHDRDGLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHVGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRVGDFRQWURODGD%DQFR&%66(a) Investimentos: (PHRVVDOGRVFRQWiEHLVGDVFRQWURladas diretas apresentavam os seguintes valores:
11. Investimento
2017
2016
ResulResulQuanti- Particitado de
tado de
Patri- Resul- dade de pação
equivaequivamônio tado do
ações/
no
lência
lência
Capital líquido exercí- quotas capital Investipatri- Investi- patrimoEmpresas
social ajustado
mento monial
mento
cio
(mil) social
nial
Elo Holding Financeira S.A.



 




Alpha Serviços de Rede de



 




Autoatendimento S.A.
&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH
2.000     
Soluções e Serviços S.A.   
Elo Serviços S.A.
    
 
 
1.792.461 352.788 1.588.732 378.791
12. Imobilizado
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Taxa
DepreciaDepreciaanual de
ção acução acudepreciamulada Líquido Líquido Custo
mulada Líquido Líquido
ção % Custo
(GLÀFDo}HV
4
- 
Instalações
 

  
  
Imobilizado em curso

Móveis e utensílios
 

  

 
(TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWL
20 


 
  
ca e telecomunicações
Software e aplicativos
20




420



Veículos
20

0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
 


 

 
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGH

  

 
terceiros
20 
12.568
(3.580) 8.988 9.931 86.187 (44.110) 42.077 47.263
Controladora
Consolidado
13. Intangível
2017
2016
2017
2016
Taxa anual
Amortização
Amortização
de amortização % Custo acumulada Líquido Líquido Custo acumulada Líquido Líquido
Software e licenças
20 


- 
  
Marcas e patentes
20




 
Ágio Smart (a)
 
  
ÉJLR,%, D
- 
  
ÉJLR&%66 D
- 
-   
-  
ÉJLR%DQFR&%66 D
- 
-  
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
SURSRUomR GRV UHVXOWDGRV SURMHWDGRV HP DWp FLQFR DQRV DWp  $ SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  RV
ágios com expectativa de rentabilidade futura não são amortizados, porém submetidos a teste anual para análise
GHSHUGDGRVHXYDORUUHFXSHUiYHOFRQIRUPHR&3&3DUDRH[HUFtFLRILQGRHPIRLUHDOL]DGRWHVWH
impairment, com base em estudos técnicos e não foram identificados indícios de perdas no valor recuperável dos
LQWDQJtYHLV(PKRXYHEDL[DQRYDORUUHFXSHUiYHOGRVLQWDQJtYHLVQRPRQWDQWHGH5 E 'HVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVFRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPD/HLControladora: o ágio resultante de
XPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVpGHPRQVWUDGRDRFXVWRQDGDWDGDFRPELQDomRGRQHJyFLROtTXLGRGDSHUGDDFXmulada no valor recuperável, se houver. 14. Contas a pagar operacionais: Os valores a serem repassados aos
HVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVHVWmRUHJLVWUDGRVHPFRQWDVGHSDVVLYR(PRVVDOGRVFRUUHVSRQGHP
D5 5HP $SyVDXWLOL]DomRGRVFUpGLWRVSHORVXVXiULRVRVYDORUHVXWLOL]DGRV
VmRUHSDVVDGRVDRVHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVHPPpGLDHPDWpGLDV15. Obrigações com portadores: Em

sexta-feira, 30 de março de 2018

RVDOGRQRFRQVROLGDGRpGH5 5HP HFRUUHVSRQGHjVREULJDo}HV
decorrentes dos benefícios creditados aos usuários dos cartões e ainda não utilizados por eles nos estabelecimentos 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
RVFDQDLVYHQGHGRUHVHDVXDLQYHVWLGD&%66QRIRUQHFLPHQWRGHFDUW}HVGHUHIHLomRHDOLPHQWDomRRVTXDLV
LQFOXHPDFDSWDomRDDQiOLVHRDFRPSDQKDPHQWRGDVLWXDomRGHFUpGLWRGRVFOLHQWHVHDOLTXLGDomRILQDQFHLUD
dos saldos a receber.
Consolidado
2017
2016
%DQFRV




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
*UDWLÀFDo}HV




Provisão de férias




(QFDUJRV,166




(QFDUJRV)*76







Outros
14.181
7.408
109.020
94.860
Circulante
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18. Impostos e contribuições a recolher
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Provisão de imposto de renda e contribuição social



&2),16


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
LPSDFWRVGDVRVFLODo}HVGDVWD[DVGHFkPELRGRVSRQWRVUHVJDWDGRVSHORVFOLHQWHVQDTXDODSUHFLILFDomRpHP
PRHGDHVWUDQJHLUD6HQGRDVVLPXWLOL]DVHGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV 1') FRPREMHWLYRGHWURFDU
a volatilidade cambial por taxa fixa, possibilitando uma gestão mais segura e previsível de seus fluxos de caixa e
UHVJDWHGHSRQWRVQDTXHOHVSDUFHLURVFXMDSUHFLILFDomRVHGiHPPRHGDHVWUDQJHLUD
2017
Data da
Valor de Referência
Ajuste Líquido
Vencimento
Banco
Indexador Juros a.a.
operação
Notional (US$)
(R$) (MtM)


%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado

2


%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado

4


%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado




%UDGHVFR
 Pós - Fixado



 %DQFRGR%UDVLO
 Pós - Fixado



 %DQFRGR%UDVLO
 Pós - Fixado


 Pós - Fixado



 %DQFRGR%UDVLO
35.091
(514)
Total
(PRPRQWDQWHGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRUUHVSRQGHPj5
20. Dividendos a receber e a pagar: a. Dividendos a receber: (PD6RFLHGDGHFRQWURODGRUDSRVVXL
XPDSURYLVmRSDUDUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRVQRPRQWDQWHGH5 5HP UHIHUHQWHV
jGHVWLQDomRGHSDUWHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHVXDVFRQWURODGDVb. Dividendos a pagar: Aos acionistas é
JDUDQWLGRRGLUHLWRDGLYLGHQGRGDFRQWURODGRUDDQXDOGHQRPtQLPRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRVWHUPRV
GRDUWLJRGD/HLQ(PGHGH]HPEURGHD6RFLHGDGHFRQWURODGRUDSRVVXLXPDSURYLVmRSDUD
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVQRPRQWDQWHGH5 5HPGHGH]HPEURGH 
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


6HUYLoRVSURÀVVLRQDLV


Provisão de comissionamento sobre incentivos






Outras contas a pagar (c)
5.816
3.714 2.017.139
968.856
D 9DORUHVUHFHELGRVGHFOLHQWHVHTXHIRUDPHVWRUQDGRVGRVFDUW}HVGRVXVXiULRVHTXHGHYHUmRVHUDEDWLGRVHP
faturas futuras aos respectivos clientes. (b) Valor substancialmente composto por provisão de comissionamento de
YHQGDV F 5HIHUHVHVXEVWDQFLDOPHQWHDVSURYLV}HVGHQRWDVILVFDLVDSURSULDGDVFRQIRUPHUHJLPHGHFRPSHWrQFLD
Controladora
Consolidado
22. Partes relacionadas
2017
2016
2017
2016
ReceiReceiReceiReceiAtivo
tas Ativo
tas
tas
tas
Ativo (DespeAtivo (Despe(Passi- (Despe- (Passi- (Dessas)
vo)
vo) pesas) (Passivo)
sas)
sas) (Passivo)
Caixa e bancos
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR


%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR




Caixa Econômica Federal S.A.


$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV D
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR        
%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR        
Caixa Econômica Federal S.A.
 


&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6ROXo}HVH
Serviços - controlada direta

,%,3URPRWRUDGH9HQGDV/WGD
controlada indireta

Contas a receber (b)
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR
 
 
%DQFR%UDGHVFDUG6$FRQWURODGRUGLUHWR

 
%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR
   
%%&DUW}HV6$FRQWURODGRUGLUHWR
 
Caixa Econômica Federal S.A.
 
Cielo S.A
 
Elo Serviços S.A. - controlada direta


,%,3URPRWRUDGH9HQGDV/WGD
controlada indireta

- 
Stelo S.A. - controlada indireta


Movera S.A. - controlada indireta
4

Kartra Participações Ltda. - controlada
indireta

Livelo S.A. - controlada indireta



&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6ROXo}HVH
Serviços - controlada direta

- 


Programa de incentivo a vendas (c)
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR
 
 
%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR
 
 
%%&DUW}HV6$FRQWURODGRUGLUHWR
 
Dividendos a Receber
&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6ROXo}HVH
Serviços - controlada direta

- 
Elo Serviços S.A. - controlada direta

- 
Dividendos a pagar
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR
- 
- 
%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR
- 
- 
Caixa Econômica Federal S.A.


Contas a pagar
%DQFR%UDGHVFR6$FRQWURODGRUGLUHWR
 

%DQFR%UDGHVFDUG6$FRQWURODGRUGLUHWR
 

%DQFRGR%UDVLO6$FRQWURODGRUGLUHWR


 
(4)
%%&DUW}HV6$FRQWURODGRUGLUHWR


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

(2.000)
Elo Serviços S.A. - controlada direta
(2)
&RPSDQKLD%UDVLOHLUDGH6ROXo}HVH
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.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 30 de março de 2018 às 01:40:41.
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23. Honorários dos Administradores, gratificações e Previdência Privada: Os honorários dos administradores
WRWDOL]DUDP5 5HP RVTXDLVIRUDPDSURSULDGRVDRUHVXOWDGRQDUXEULFD´'HVSHVDVFRP
SHVVRDOµ$RVHPSUHJDGRVpFRQFHGLGDJUDWLILFDomRFRPEDVHQDVPHWDVGD6RFLHGDGHGHILQLGDVSHOD3UHVLGrQFLD
&RPLWr GH 'LUHomR  DOLQKDGD FRP R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H FRQIRUPH UHJUDV GHILQLGDV QDV SROtWLFDV GD
6RFLHGDGH(PDSURYLVmRSDUDJUDWLILFDomRQmRLQFOXLQGRD'LUHWRULDpGH5 5HP
 DSURSULDGDDRUHVXOWDGRQDUXEULFD´'HVSHVDVFRPSHVVRDOµ$6RFLHGDGHHVXDVFRQWURODGDVGLVS}H
GHSODQRGHEHQHItFLRSUHYLGHQFLiULRQRPRGHOR3*%/ 3ODQR*HUDGRUGH%HQHItFLR/LYUH(PSUHVDULDO TXHREMHWLYD
complementar os benefícios de seus empregados e administradores, de acordo com um benefício-alvo estabeleFLGR$FRQWULEXLomROtTXLGDGD6RFLHGDGHSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPpGH5 5HP
 QDTXDOIRUDPFRQWDELOL]DGDVQDUXEULFD´'HVSHVDFRPSHVVRDOµ
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
$OtTXRWDYLJHQWH




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




Provisão para perdas do valor recuperável


(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO



3UHMXt]RÀVFDOGH,53-H&6//




2EULJDo}HVÀVFDLVGLIHULGDV
(4)

$WLYRÀVFDOGLIHULGR




Participação nos lucros - funcionários
4



Provisão para despesas de pessoal e administrativas




,QFHQWLYRVÀVFDLV


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
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVÀVFDLV



Provisão PLR




Provisão administrativa






Outros valores
88
1.373
(133)
1.328
Total dos créditos tributários



3UHMXt]RÀVFDO%DVHQHJDWLYD
725
1.373
(732)
1.366
Total dos créditos tributários
Consolidado
Descrição dos créditos diferidos
Saldo em 31.12.2016 Constituição Realização Saldo em 31.12.2017
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVÀVFDLV




3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV




trabalhistas
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVFtYHLV




Provisão fee - Visa Elo




Provisão PLR




Provisão administrativa




Provisão para devedores duvidosos




ÉJLRDPRUWL]DomRDGTXLULGRFHGLGR



por incorporação
Provisão para incentivos




Provisão para tributos




Provisão de Receitas








Outros valores
343.188
440.396
(352.184)
431.400
Total dos créditos tributários




3UHMXt]RÀVFDO%DVHQHJDWLYD
516.689
499.101
(365.541)
650.249
Total dos créditos tributários
(24.530)
3.715
(11.972)
(32.787)
Total dos passivos diferidos
492.159
502.816
(377.513)
617.462
Total líquido dos impostos diferidos
c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
Diferenças temporárias Reserva especial de ágio
3UHMXt]RÀVFDO%DVHQHJDWLYD
Imposto Contribuição
Imposto Contribuição
Imposto
Contribuição
de renda
social
de renda
social
de renda
social Total
$WpDQR



Até 2 anos
42
42



$WpDQRV
660
664
42 1.366
Total
Diferenças temporárias Reserva especial de ágio 3UHMXt]RÀVFDO%DVHQHJDWLYD
Imposto Contribuição Imposto
Contribuição
Imposto de Contribuição
Total
de renda
social de renda
social
renda
social
$WpDQR





2.420 
Até 2 anos







$WpDQRV







Até 4 anos







$WpDQRV












$FLPDGHDQRV
219.570
101.004
93.982
48.948
130.145
56.600 650.249
Total
A constituição do crédito tributário está suportada por estudo técnico e valor presente dos créditos tributários,
FDOFXODGRVFRQVLGHUDQGRDWD[D6HOLFOtTXLGRGRVHIHLWRVWULEXWiULRV(PQRFRQVROLGDGRHQRLQGLYLGXDO
FRUUHVSRQGHPD5H5UHVSHFWLYDPHQWH 5H5HP 
25. Passivos contingentes: As controladas da Sociedade são parte em processos judiciais, de natureza trabaOKLVWD FtYHO H ILVFDO GHFRUUHQWHV GR FXUVR QRUPDO GH VXDV DWLYLGDGHV $ $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH D SURYLVmR
constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos. As controladas são parte em
processos judiciais, perante diferentes tribunais e instâncias, de natureza cível, tributária, trabalhista e previdenciiULD$FRPSRVLomRGDVFRQWLQJrQFLDVpFRPRVHJXH
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
7UDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDV


7ULEXWiULDV






Cíveis
1.146
162
187.559
79.177
Circulante


1mRFLUFXODQWH




$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPpFRPRVHJXH
Controladora
Saldo inicial
Adições Baixas/Reversões
6DOGRÀQDO
7ULEXWiULDV



162
984
1.146
Consolidado
Saldo inicial
Adições Baixas/Reversões
6DOGRÀQDO
7UDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDV




7ULEXWiULDV








Cíveis
79.177
158.723
(50.342)
187.559
As controladas estão envolvidas em outros processos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários surgidos no
FXUVRQRUPDOGRVVHXVQHJyFLRVHQYROYHQGRSRVVtYHOULVFRGHSHUGDHTXHGHDFRUGRFRPR&3&3URYLV}HV
$WLYRVH3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVQmRJHUDPQHFHVVLGDGHGHSURYLVLRQDPHQWR(PHVVHVSURFHVVRVVRPDPQDFRQWURODGRUDHQRFRQVROLGDGR5H5UHVSHFWLYDPHQWH 5H5UHVSHWLYDPHQWHHP
 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 arWLJRGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR1RVSURFHVVRVHPTXHpH[LJLGRGHSyVLWRMXGLFLDOSDUDJDUDQWLDGH
execução, o valor das provisões trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósitos. Para os demais processos, a provisão é constituída com base na média móvel apurada dos pagamentos efeWXDGRVGHSURFHVVRVHQFHUUDGRVQRV~OWLPRVPHVHVb. Processos cíveis: São pleitos de indenização por dano
PRUDOHSDWULPRQLDO(VVDVDo}HVVmRFRQWURODGDVLQGLYLGXDOPHQWHHSURYLVLRQDGDVVHPSUHTXHDSHUGDIRUDYDOLDGD
como provável, considerando a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos
DQWHULRUHVFRPSOH[LGDGHHSRVLFLRQDPHQWRGH7ULEXQDLV1mRH[LVWHPHPFXUVRSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVVLJQLILFDWLYRVSRUGHVFXPSULPHQWRGDVQRUPDVRXGHSDJDPHQWRGHPXOWDVTXHSRVVDPFDXVDULPSDFWRVUHSUHVHQWDWLYRV
no resultado financeiro da Sociedade. c. Obrigações legais - Tributárias: $VFRQWURODGDVYrHPGLVFXWLQGRMXGLFLDOPHQWHDOHJDOLGDGHHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGHDOJXQVWULEXWRVHFRQWULEXLo}HVRVTXDLVHVWmRWRWDOPHQWHSURYLVLRQDGRV
QmRREVWDQWHDVERDVFKDQFHVGHr[LWRDPpGLRHORQJRSUD]RGHDFRUGRFRPDRSLQLmRGRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRV
26. Patrimônio líquido: a. Capital social: (PRFDSLWDOVRFLDOpGH5 5HP 
WRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRGLYLGLGRHPDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVVHPYDORUQRminal. b. Reserva legal: 5HSUHVHQWDRVPRQWDQWHVFRQVWLWXtGRVjUD]mRGHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRQRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQDWpROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDO(P
RVDOGRGHVVDUHVHUYDpGH5 5HP c. Reserva para expansão: Em

Luiz Carlos Trabuco Cappi - Vice-Presidente
Marcelo Augusto Dutra Labuto - Conselheiro

Conselho de Administração
Paulo Rogério Caffarelli - Presidente
Marcelo de Araújo Noronha - Conselheiro
Rogério Magno Panca - Conselheiro

São Paulo, 128 (59) – 123

razão da manutenção da expectativa de crescimento da Sociedade e das projeções realizadas para os negócios
QRFRUUHQWHDQRD6RFLHGDGHHQWHQGHQHFHVViULDDFULDomRGDUHVHUYDGHH[SDQVmR$$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXH
o fortalecimento do capital de giro proporcionado por esta retenção conferirá maior estabilidade financeira nas suas
RSHUDo}HV(PDUHVHUYDGHH[SDQVmRDSUHVHQWDXPVDOGRGH5 5HP 
Consolidado
27. Receita operacional líquida
2017
2016
Receita de prestação de serviços (a)
 
Receita de serviços promotora (b)


Receita Fee da bandeira - emissores


5HFHLWD)HHGDEDQGHLUDDGTXLUrQFLD


Receita com comissões


Rendas com cartão de crédito (c)


Rendas de empréstimos


Interchange (d)




Outras receitas
3.825.045 2.288.940
Receita bruta
 


7ULEXWRV
3.493.062 2.092.974
D 5HFHLWDGH3UHVWDomRGH6HUYLoR&DUW}HVGH%HQHItFLRV E 5HFHLWDGH3UHVWDomRGH6HUYLoR3URPRWRUD
(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




+RQRUiULRVSURÀVVLRQDLV




Serviços de terceiros
(220)



Despesas de aluguel e manutenção




Despesas com veículos, transportes e viagens




Depreciações e amortizações




'HVSHVDVGHVHUYLoRVÀQDQFHLURV


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)
D 5HIHUHVHDRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVGDVFRQWURODGDVQDVSUHVWDo}HVGHVHUYLoRV(PKRXYHXPDXPHQWR
no custo de operações com resgates de pontos.
Controladora
Consolidado
29. Resultado financeiro
2017
2016
2017
2016
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV




Atualizações monetárias




Variação cambial positiva




Juros e multas recebidos


Operações compromissadas


&'%V

20
Fundos de investimento






Outras receitas
20.110
19.095
499.906
621.963
7RWDOGHUHFHLWDVÀQDQFHLUDV
Descontos concedidos
- 

Atualização monetária



Variação cambial negativa



Despesas bancárias








Outras despesas
(938)
(938) (280.577) (204.413)
7RWDOGHGHVSHVDVÀQDQFHLUDV
19.172
18.157
219.329
417.550
5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
30. Obrigações e compromissos: a. Serviço de captura de transações - Prestação de serviços de captura
GHWUDQVDo}HVDILOLDo}HVDHVWDEHOHFLPHQWRSUHYHQomRjIUDXGHFRQWUROHHOLTXLGDomRILQDQFHLUD2FRQWUDWRWHP
SUD]RGHYLJrQFLDLQGHWHUPLQDGRVHQGRDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVUHVWDEHOHFLGDVDQXDOPHQWHb. Serviço de processamento de transações com cartões Alelo - Prestação de serviços de processamento e autorização das
WUDQVDo}HVGRVFDUW}HV$OHOR2FRQWUDWRLQLFLRXVHHPc. Serviço de emissão de cartões Alelo Processo de emissão e personalização dos cartões. d. Logística de entrega e transporte de cartões Alelo - Os
VHUYLoRVGHWUDQVSRUWHLQFOXHPDFROHWDDHQWUHJDHRPDQXVHLRGHFDUW}HV$OHORH9DOH7UDQVSRUWH2SUD]RGH
GXUDomRGRFRQWUDWRpGHPHVHVFRQWDGRVGHVXDDVVLQDWXUDUHQRYDGRDXWRPDWLFDPHQWHSRUSHUtRGRVLJXDLV
VXFHVVLYRVSRGHQGRVHUUHVFLQGLGRDTXDOTXHUWHPSRSRUTXDLVTXHUGDVSDUWHVe. Aluguel de imóveis - (PGH
MXQKRKRXYHDDOWHUDomRGHHQGHUHoRGRLPyYHOORFDGRQDTXDORFRQWUDWRLQLFLRXVHHPFRPRSUD]RGH
ORFDomRGHPHVHV)RLFRQFHGLGRXPSHUtRGRGHFDUrQFLDGH GH]HVVHLV PHVHVDSDUWLUGDGDWDGRFRQWUDWR
GHORFDomRILFDQGRGLVSHQVDGDRSDJDPHQWRGRDOXJXHODWpPDUoRGHSDUDDDGDSWDomRGRLPyYHOjVVXDV
DWLYLGDGHVHPSUHVDULDLV2FRQWUDWRGHYHUiVHUDMXVWDGRDFDGDSHUtRGRGHPHVHVVHQGRDGRWDGRFRPRtQGLFH
de reajuste a variação positiva do IGPM (FGV).
31. Cobertura de seguros: $ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV PDQWrP SROtWLFD GH FREHUWXUD GH VHJXURV FRP R
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 atividade, 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 estrutura 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
DWLYLGDGHVGHJHVWmRGHULVFRVHFRQWUROHVH[HFXWDGDVQD(ORSDUGHIRUPDJDUDQWLUDGHYLGDLQGHSHQGrQFLDHQWUH
as áreas de negócio e de suporte das suas controladas. Os principais fóruns de acompanhamento e discussão
GRVULVFRVGRJUXSRMXQWRDDOWDGLUHomRVmRRV&RPLWrVGH*HVWmRGH5LVFRVGHFDGDXPDGDVFRQWURODGDV6mR
DSUHVHQWDGRVPHQVDOPHQWHQRV&RPLWrVRVDFRPSDQKDPHQWRVGRVUHVXOWDGRVFRPSRUWDPHQWRVHULVFRVGDVGLYHUVDViUHDVHSURGXWRVGDLQVWLWXLomR(VWHpRJUXSRTXHWHPFRPRUHVSRQVDELOLGDGHJDUDQWLURFXPSULPHQWRGDV
Políticas de Gestão de Riscos, assegurando a efetividade do processo de seu gerenciamento. A Elopar conta com
SHVVRDVTXDOLILFDGDVSDUDPHQVXUDURVGLIHUHQWHVWLSRVGHULVFRDILPGHTXHVHMDPGHYLGDPHQWHLGHQWLILFDGRV
PHGLGRVDYDOLDGRVPRQLWRUDGRVUHSRUWDGRVPLWLJDGRVHFRQWURODGRVFRPRREMHWLYRGHPDQWrORVGHQWURGRVSDdrões aceitáveis para o grupo e de acordo com as regulamentações vigentes. Em concordância com a Resolução
&01QHFRPDVERDVSUiWLFDVGHPHUFDGRD(ORSDUGLVS}HGHHVWUXWXUDSDUDRJHUHQFLDPHQWRGRULVFR
RSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVULVFRGHPHUFDGRULVFRGHFUpGLWRULVFRGHOLTXLGH]HJHVWmRGHFDSLWDO$(ORSDU
trabalha de modo integrado e independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas, a fim
de desenvolver e implementar eficientes métodos de mensuração e mitigação, com o uso de sistemas, metodologias e processos. Por se tratar de uma holding e realizar a consolidação econômico-financeira de suas controladas,
D(ORSDUQmRSRVVXLULVFRGHFUpGLWRULVFRVGHPHUFDGRHULVFRGHOLTXLGH](VWHVULVFRVHVWmRDWULEXtGRVjVVXDV
FRQWURODGDVTXHVmRRVJHUDGRUHVGHVWDVH[SRVLo}HV(VWHVULVFRVVmRWUDWDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHPFDGDXPDGDV
FRQWURODGDV&RPUHODomRDRVULVFRVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWHR~QLFRFXMD(ORSDUHVWiH[SRVWDpRULVFRRSHracional em detrimento dos processos de atendimento às suas controladas. • Risco Operacional: A atividade de
gerenciamento de risco operacional é executada por uma área específica e está sob a responsabilidade da Diretoria de Governança, independente das áreas de negócio e da Auditoria Interna. A área tem a missão de estabelecer
diretrizes, implantar metodologia e ferramentas para: identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e
PLWLJDURVULVFRVRSHUDFLRQDLVGDLQVWLWXLomR$H[LVWrQFLDGDÉUHDHVWiDOLQKDGDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRSROtWLFDV
LQWHUQDVGD(ORSDUHj5HVROXomR&01Q• Risco de Mercado e Liquidez: A atividade de gerenciamento
GHULVFRGHPHUFDGRHOLTXLGH]pH[HFXWDGDSRUXPDiUHDHVSHFtILFDHHVWiVREDUHVSRQVDELOLGDGHGD'LUHWRULDGH
Governança, independente das áreas de negócio e da Auditoria Interna. A Sociedade está exposta no risco de taxa
GHMXURVGDFDUWHLUDGHQmRQHJRFLDomRHPGHFRUUrQFLDGHVXDVDWLYLGDGHVILQDQFHLUDVHFRPHUFLDLVQRUPDLV$
6RFLHGDGHGLVS}HGHPHWRGRORJLDVGHPHQVXUDomRHFRQWUROHSDUDPRQLWRUDURVULVFRVGHPHUFDGRHOLTXLGH]FRPR
LQWXLWRGHSURWHJHUVHGHHYHQWXDLVSHUGDVTXHFRPSURPHWDPDVD~GHILQDQFHLUDGDFRPSDQKLDEHPFRPRRFXPprimento de suas obrigações. • Capital de Giro: (PFXPSULPHQWRj&LUFXODUGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOD
6RFLHGDGHPDQWpPSHUPDQHQWHPHQWHSDWULP{QLROtTXLGRDMXVWDGRSHODVFRQWDVGHUHVXOWDGRFRUUHVSRQGHQWHDQR
PtQLPRRPDLRUYDORUHQWUH GRLVSRUFHQWR GDPpGLDPHQVDOGDVWUDQVDo}HVGHSDJDPHQWRH[HFXWDGDVSHOD
LQVWLWXLomRQRV~OWLPRV GR]H PHVHVRXGRVDOGRGDVPRHGDVHOHWU{QLFDVSRUHODVHPLWLGDV$OpPGLVVRPDQWpP
UHFXUVRVOtTXLGRVFRUUHVSRQGHQWHVDRVVDOGRVGHPRHGDVHOHWU{QLFDVPDQWLGDVHPFRQWDVGHSDJDPHQWRDFUHVFLdo dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na mesma instituição de pagamento.
33. Outras informações: D (PQmRIRUDPUHFRQKHFLGDVSHUGDVSRUimpairment.
34. Novas regulamentações do Banco Central do Brasil (BACEN): (PUD]mRGD/HLQSXEOLFDGDHP
DVDWLYLGDGHVGD6RFLHGDGHSDVVDUDPDHVWDUVXMHLWDVjUHJXODomRGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO %$&(1 FRQIRUPHGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 HSHODUHJXODPHQWDomRHGLWDGD
SHORSUySULR%$&(11HVWHVHQWLGRD6RFLHGDGHHVWiVXMHLWDjDXWRUL]DomRGHIXQFLRQDPHQWRSHOR%DQFR&HQWUDO
EHPFRPRDRFXPSULPHQWRGHUHJUDVTXHDEUDQJHPGHQWUHRXWURVJHVWmRGHULVFRVQtYHLVPtQLPRVGH3DWULP{QLR /tTXLGR H R FXPSULPHQWR GH UHTXLVLWRV VHPHOKDQWHV DRV GH XPD ,QVWLWXLomR )LQDQFHLUD  $GPLQLVWUDomR
HVWiWRPDQGRDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVHUHDOL]DQGRDGHTXDo}HVYLVDQGRHVWDUHPSOHQDFRQIRUPLGDGHFRP
DUHFHQWHUHJXODPHQWDomRDSDUWLUGDFRQFHVVmRGDDXWRUL]DomRSHOR%$&(1(PFRPSOHPHQWRjVLQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOD6RFLHGDGHHVWDUiVXMHLWDD
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
&RQWiELO GDV ,QVWLWXLo}HV GR 6LVWHPD )LQDQFHLUR 1DFLRQDO  &26,) $V FRQWURODGDV &RPSDQKLD %UDVLOHLUD GH
6ROXo}HV H 6HUYLoRV  &%66 H (OR 6HUYLoRV Mi UHDOL]DUDP R SURWRFROR GR SHGLGR GH DXWRUL]DomR H DJXDUGDP
PDQLIHVWDomRGR%$&(1

Cicero Przendsiu - Conselheiro
Cesário Narihito Nakamura - Conselheiro
Contador
Diana Siqueira Rangel Gomes&5&632

Diretoria
Cesário Narihito Nakamura - Diretor-Presidente
Rogério Magno Panca - Diretor
Valério Zarro - Diretor
Esther Dalmas - Diretora
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5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
Aos acionistas e Administradores da Elo Participações S.A - Barueri, SP
UHOHYDQWH QR 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR VRPRV UHTXHULGRV D FRPXQLFDU GrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso- HVVH IDWR 1mR WHPRV QDGD D UHODWDU D HVWH UHVSHLWR Responsabilidades O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
lidadas da Elo Participações S.A (“Sociedade’), identificadas como contro- da administração e da governança pelas demonstrações financeiras GRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODU
ODGRUD H FRQVROLGDGR UHVSHFWLYDPHQWH TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SD- individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elabora- os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGR omR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV sas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
UHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRH HFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres- SHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLU às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi- a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, a eficácia dos controles internos da Sociedade e suas controladas. - Avaliacativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra- LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGH- PRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDV
o}HVILQDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRV monstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é res- estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consoli- ponsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQGDGDGD(OR3DUWLFLSDo}HV6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKR GLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXL- WiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULD
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons- obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor- WUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD6RFLH- TXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOBase para opinião: 1RVVD dade e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma QXLGDGHRSHUDFLRQDOGD6RFLHGDGHHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXH
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon- existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
GHDXGLWRULD1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDV ViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD6RFLHGDGHHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRP auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras inestão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos audi- responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- dividuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divultores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida- trações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das JDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDV
das”. Somos independentes em relação à Sociedade e suas controladas, demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 1RVVRV REMH- HYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD WLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV tos ou condições futuras podem levar a Sociedade e suas controladas a não
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentaFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re- omRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXVLYH
pWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGL- latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidatoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou- QtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH das representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras in- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de- FRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD2EWHPRVHYLGrQFLD
dividuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A administração da tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
6RFLHGDGHpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHP VHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGR entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
R5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQ- individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers- sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos resceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo
HQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVH nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada HFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD&RPXQLFDPRQRVFRPRV
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras indivi- de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce- responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
duais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi- mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audiQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWH auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re- WRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRV
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimen- levante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen- TXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV2VDVFRGHPDUoRGH
KPMG Auditores Independentes - &5&632)63
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proJoão Paulo Dal Poz Alouche - &RQWDGRU&5&632
UHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomR cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-

FOLHAPAR S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 01.149.952/0001-34
Relatório da Diretoria
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.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Demonstração dos ﬂuxos de caixa
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
2016
2015
2016
2015 Fluxo de caixa proveniente
Ativo
2016
2015
2016
2015 Passivo e patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
Circulante
Circulante
das atividades operacionais
2016
2015
2016
2015
Fornecedores
- 1.492.047 840.941 Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
2
2
92.587
36.461
93.245 (42.396) 156.788
(48.750)
6.323
2.910 Despesas (receitas) que não
Fornecedores - partes relacionadas 163
18.770
132.012
55.264
Aplicações ﬁnanceiras
Perda não realizada
Contas a receber de clientes
- 1.953.683 1.303.167
representam movimentação de caixa
na operação de swap
13.487
17.002
Estoques
21.023
41.204
Depreciação e amortização
293.196
270.589
Empréstimos e ﬁnanciamentos
267.382 388.000
Contas a receber
517
28.196
Equivalência patrimonial
(98.608) 38.063
Salários e encargos sociais
103.679 101.659
de partes relacionadas
67
1.172
3.167
Imposto de renda e
Impostos e contribuições
166
67
43.024
24.936
Impostos a recuperar
4
63.127
79.454
contribuição social - diferidos
28.640
46.003
Provisão para contingências
30.941
9.578
Adiantamentos a fornecedores
7.225
18.627
Imposto de renda e
9.688
10.640
9.688
Dividendos estatutários a pagar 10.640
26.780
31.989
Despesas pagas antecipadamente contribuição social correntes
15.636
15.098
Adiantamentos de clientes
34.889
23.539
Depósitos judiciais
394
208
Acréscimo (reversão) de
Outras contas a pagar
15.163
7.032
57.453
Dividendos a receber
981
provisão para créditos
10.806
24.918 2.009.444 1.475.706
Outras contas a receber
11.536
9.016 Total do circulante
de liquidação duvidosa
88.347
112.138
Total do circulante
1.217
18.772 2.309.539 1.578.557 Não circulante
Acréscimo (reversão) provisão
Fornecedores
5.719
5.589
Não circulante
para contingências
21.942
1.087
Partes relacionadas
54.441
32.551
54.441
32.551
Depósitos judiciais
68.733
43.092
Perda (Ganho) na venda do
112.873 115.907
Empréstimos e ﬁnanciamentos
Impostos a recuperar
12.099
3.084
ativo imobilizado e intangível
8.241
183
Impostos e contribuições
5.998
3.979
408.970 351.192
Imposto de renda diferido
Reversão (provisão) perda (ganho)
Imposto de renda diferido
343.523 258.089
Contas a receber de
não realizada operação de Swap
(3.515)
28.578
Provisão para contingências
24.239
21.742
partes relacionadas
67
Participações minoritárias
285
(4.655)
Outras contas a pagar
35.354
52.336
Despesas pagas
Juros, receita de aplicações ﬁnanceiras
54.441
32.551
582.147 490.193
antecipadamente
15.143
10.766 Total do não circulante
e variação cambial líquida
18.607 (1.987) (283.081) (188.184)
65.247
57.469 2.591.591 1.965.899
Outras contas a receber
34.995
34.394 Total do passivo
Reversão earn out
(32.411)
Patrimônio líquido
Propriedade
Capital social
401.157 401.157
401.157 401.157 Variação de ativos e
para investimentos
13.053
13.053
passivos operacionais
Reserva capital
12.405
12.405
12.405
12.405
Investimentos em
Contas a receber clientes
- (324.278) (321.961)
Reserva legal
34.431
29.421
34.431
29.421
empresas controladas
1.004.910 900.447
23.499
17.073
Estoques
20.181
(25.090)
Reserva de retenção de lucros 625.157 537.874
625.157 537.874
Imobilizado
230.650 282.779
Impostos a recuperar
(4)
169
35.419
(5.048)
Ajustes de avaliação
Intangível
- 1.071.984 1.093.603
(986)
2.887
patrimonial controlada
(119.217) (119.107) (119.217) (119.107) Imposto de renda diferido
Total do não circulante
1.017.963 900.447 1.879.193 1.835.983
Adiantamento a fornecedores
11.402
(11.408)
Patrimônio líquido atribuído
Depósitos judiciais
(26.152)
(4.606)
ao acionista controlador
Despesas pagas antecipadamente
(4.305)
(9.895)
da Controladora
953.933 861.750
953.933 861.750
Outras contas a receber
(3.121)
2.517
Participação dos não controladores 643.208 586.891
Outras contas a pagar
(15.163) 5.605
(36.239)
55.885
Total do patrimônio líquido 953.933 861.750 1.597.141 1.448.641
Fornecedores
593.162
375.898
Total do passivo
Salários e encargos sociais
2.020
35.112
e patrimônio líquido
1.019.180 919.219 4.188.732 3.414.540
Total do ativo
1.019.180 919.219 4.188.732 3.414.540
Impostos e contribuições
99
60
8.818
(3.577)
Demonstração do resultado do exercício - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Adiantamento de clientes
11.350
(8.633)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Participações não controladores
(7.379)
(22.501)
2016
2015
2016
2015 Lucro antes do imposto
2016
2015
2016
2015
Caixa gerado pelas
Receita líquida de serviços
- 1.941.372 1.730.962
de renda, da contribuição
atividades operacionais
(1.824) (486) 574.477
319.863
Custo dos serviços prestados
- (1.123.008) (1.016.670)
social e da participação de
Resultado bruto
818.364
714.292
acionistas minoritários
94.019 (41.793)
201.838
15.454 Caixa gerado pelas
atividades operacionais
(1.824) (486) 574.477
319.863
Receitas (despesas) operacionais
Imposto de renda e contribuição
Com vendas
(573.823) (537.985) social correntes
(603)
(16.410)
(15.701) Imposto de renda e
(774)
contribuição pagos
(26.227)
(11.235)
(210) (290.161) (272.945) Imposto de renda e contribuição
Gerais e administrativas
(258)
(75.027)
(32.569)
Resultado de
social diferidos
(28.640)
(46.005) Juros pagos
equivalência patrimonial
98.608 (38.063)
(517)
(25.698) Lucro líquido do exercício
93.245 (42.396)
156.788
(46.252) Caixa líquido gerado (aplicado)
pelas atividades operacionais (1.824) (486) 473.223
276.059
Outras receitas (despesas)
Atribuída a
Fluxo de caixa das
operacionais, líquidas
67
(34.223)
(16.309) Participação do acionista
Resultado ﬁnanceiro
controlador da Controladora
93.245 (42.396)
93.245
(42.396) atividades de investimento
Despesas ﬁnanceiras
(6.727) (5.575) (136.610)
(82.160) Participação dos não controladores
63.543
(3.856) Investimentos
Valor pago nas
Receitas ﬁnanceiras
2.329
2.055
421.077
233.023 Participação dos
aquisições de investimentos
(6.404)
Variação cambial, líquida
(2.269)
3.236
não controladores
(4,62)
(2,59)
Imobilizado
(96.931)
(79.455)
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Intangível
- (145.766) (188.072)
Consolidado
Consolidado
Ágio
(23.983)
2016
2015
2016
2015 Total do resultado abrangente do
(13.053)
exercício, líquido dos efeitos tributários
156.738 (46.322) Propriedade para investimentos (13.053)
Lucro líquido do exercício
156.788 (46.252) Atribuída a
Contas a receber (pagar)
com partes relacionadas
14.877
20.285
(1.571)
Outros componentes do resultado abrangente
Participação do acionista controlador da controladora 100.485 (29.697)
- (3.430.617) (1.893.224)
Ajustes de avaliação patrimonial
(50)
(70) Participação dos não controladores
56.253 (16.625) Acréscimo de aplicações ﬁnanceiras
- 3.357.113 1.875.122
Resgate de aplicações ﬁnanceiras 18.607
Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Recebimento de dividendos
380
380
Reservas de capital
Reservas de lucros
Caixa gerado das
Reserva de
Ajuste de
Participação
Total do
(utilizado nas) atividades
Capital
Reserva Reserva
retenção
Lucros
avaliação
dos não patrimônio
de investimento
20.431
380 (308.969) (317.207)
social de Capital
Legal de lucros acumulados patrimonial
Total controladores
líquido
Fluxo de caixa das
401.157
12.405 29.421
579.731
(118.498) 904.216
654.022 1.558.238
Em 31 de dezembro de 2014
atividades de ﬁnanciamento
Prejuízo líquido do exercício
(42.396)
- (42.396)
(3.856)
(46.252)
Empréstimos
e
Destinação do prejuízo líquido
ﬁnanciamentos bancários
263.128
393.901
42.396
Transferência para retenção de lucros
(42.396)
Pagamentos de ﬁnanciamentos
Ajustes de avaliação patrimonial
bancários (principal)
- (371.252) (295.635)
Ajustes de avaliação patrimonial (UOL)
609
(609)
(63.275)
(63.275)
Outros resultados abrangentes
(40.017)
Recompra de ações
(70)
(70)
(70)
Recompra de ações
(4)
(72)
537.874
(119.107) 861.750
586.891 1.448.641
Em 31 de dezembro de 2015
401.157
12.405 29.421
Lucro líquido do exercício
93.245
- 93.245
63.543
156.788 Caixa gerado das
(utilizado nas) atividades
Destinação do lucro líquido
de ﬁnanciamento
- (108.128)
58.177
Transferência para retenção de lucros
93.245
(93.245)
5.010
(5.010)
- Aumento (diminuição) do caixa
Constituição de reserva legal
e equivalentes de caixa
18.607
(106)
56.126
17.029
Dividendos mínimos obrigatórios
(952)
(952)
952
Caixa e equivalente de
Ajustes de avaliação patrimonial
caixa no íncio do exercício
2
108
36.461
19.432
Recompra de ações
(2)
(2)
(8.128)
(8.130)
(104)
(104)
(50)
(154) Caixa e equivalente de
Ajustes de avaliação patrimonial (UOL)
caixa no ﬁnal do exercício
18.609
2
92.587
36.461
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 Movimentação líquida do caixa
e equivalentes de caixa
18.607
(106)
56.126
17.029
A Diretoria
Contador: João Caetano - CRC 1SP130.543/O-2
As demonstrações ﬁnanceiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas em 29/06/2017, nos seguintes termos “Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira 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 ﬂuxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa consolidados para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 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 independentes estão disponíveis junto à Administração da Companhia.
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