DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2017

SK&C

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO CAFEZAL II – CNPJ: 14.010.534/0001-03
END. RUA JANDIRA CARDOSO FERRAZ, 745 – CAFEZAL II, COMARCA DE ITUPEVA/SP,
Gualter de Carvalho Andrade, na qualidade de Presidente, vem convocar os Ilmos. Associados,
para a Assembleia Geral da Associação que será realizada no dia 09 (nove) do mês de
setembro de dois mil e dezessete, com início às 10h00 em primeira convocação com a presença
de 50% (cinquenta por cento) dos sócios ou às 10h30 em segunda, com qualquer número de
associados presentes. A assembleia será realizada na sede da Associação para deliberar
exclusivamente sobre os seguintes assuntos:
I – APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2016;
II – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017;
III – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.
São Paulo, 29 de agosto de 2017.

EM UM
CENÁRIO
ECONÔMICO
CADA
VEZ MAIS
DESAFIADOR,
DECIDA
PELO
DCI.

Acesse: dci.com.br/publicidadelegal
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Cappta S.A.

CNPJ/MF nº 13.966.572/0001-71
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados
31/12/2016 31/12/2015
31/12/2016 31/12/2015
31/12/2016 31/12/2015
1.705
1.677 Receita operacional líquida
Ativo Circulante
1.779
2.307 Passivo Circulante
17.994
18.117
549
267 Custos dos serviços prestados
Caixa e equivalentes de caixa
1.011
1.018 Fornecedores
(6.906)
(6.796)
68
74 Lucro bruto
Contas a receber de clientes
390
413 Contas a pagar
11.088
11.321
Obrigações
tributárias
181
169
Impostos a recuperar
6
6
Despesas
(12.419)
(11.259)
469
529 Despesas gerais e administrativas
Adiantamento para futuro aumento de capital
300
800 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(10.418)
(9.060)
438
638
Contas a receber com partes relacionadas
–
23 Empréstimos e financiamentos
Despesas com vendas
(1.437)
(2.035)
585
1.033
Outras contas a receber
72
47 Não circulante
Outras despesas operacionais
(564)
(164)
525
1.033
Não circulante
2.234
3.535 Empréstimos e financiamentos
(78)
(127)
Obrigações com partes relacionadas
24
– Resultado financeiro
Contas a receber com partes relacionadas
72
16
262
214
Provisões para demandas judiciais
36
– Receitas financeiras
Imobilizado, líquido
1.944
3.347 Patrimônio líquido
Despesas
financeiras
(340)
(341)
1.723
3.132
Intangível, líquido
218
172 Capital social
Prejuízo
antes
do
IRPJ
e
CSLL
(1.409)
(65)
1.118
1.118
Total do ativo
4.013
5.842 Reserva de capital
–
–
4.864
4.864 Imposto de Renda e Contribuição Social
(1.409)
(65)
Rodrigo Rasera – Diretor
Prejuízos acumulados
(4.259)
(2.850) Prejuízo do exercício
Josimar Gregório – Contador CRC-SP 264273/O-7
(1)
–
Total do passivo e do patrimônio líquido
4.013
5.842 Prejuízo por ação (em R$ por ação)

Cappta S.A.
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Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
não auditado
não auditado
não auditado
Ativo Circulante
2.307
2.012 Passivo Circulante
1.677
1.873 Receita operacional líquida
18.117
20.669
#AIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 %MPRÏSTIMOS E FINANCIAMENTOS

 #USTOS DOS SERVIÎOS PRESTADOS


#ONTAS A RECEBER DE CLIENTES


/BRIGAÎÜES SOCIAIS E TRABALHISTAS

 Lucro bruto
11.321
9.414
!DIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

n

 Despesas
(11.259)
(10.857)
-ÞTUOS A RECEBER

n &ORNECEDORES
/BRIGAÎÜES
TRIBUTÈRIAS


$ESPESAS
GERAIS
E
ADMINISTRATIVAS


/UTROS ATIVOS



 $ESPESAS COM VENDAS


Não circulante
3.535
4.726 #ONTAS A PAGAR
1.033
1.668 /UTRAS DESPESAS OPERACIONAIS


-ÞTUOS A RECEBER

 Não circulante
/UTROS CRÏDITOS
n
 %MPRÏSTIMOS E FINANCIAMENTOS

 Resultado financeiro
(127)
(301)
)MOBILIZADO LÓQUIDO

 Patrimônio líquido
3.132
3.197 2ECEITAS FINANCEIRAS


)NTANGÓVEL LÓQUIDO

 #APITAL SOCIAL

 $ESPESAS FINANCEIRAS


Total do ativo
5.842
6.738 2ESERVA DE CAPITAL

 Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(65)
(1.744)
0REJUÓZOS ACUMULADOS

 )MPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÎÍO SOCIAL
n
n
Rodrigo Rasera n $IRETOR
(65)
(1.744)
Josimar Gregório n #ONTADOR #2# 30 / 
Total do passivo e do patrimônio líquido
5.842
6.738 Prejuízo do exercício

Tática S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - CNPJ 66.616.632/0001-92
Demonstrações Financeiras - 1º Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 (Em Milhares de Reais)
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2017 e 2016
ATIVO
30.06.17 30.06.16 PASSIVO
1º Semestre 1º Semestre
30.06.17 30.06.16
Circulante
184
903 Circulante
2017
2016
59
106 Discriminação
Disponibilidades
21
228 Outras Obrigações
59
106 Fluxo de Caixa Proveniente:
Títls. Vals. Mobs. Inst. Fin. e Der.
134
656
Fiscais e Previdenciárias
6
21 Atividades Operacionais
Carteira Própria
134
656
(342)
(328)
Diversos
53
85 Lucro Líquido ajustado do Trimestre
Outros Créditos
28
18
(316)
(570)
Prov. Pagtos. Efetuar
39 Lucro/Prejuízo Líquido semestre
Diversos
28
18 Patrimônio Líquido
(26)
242
189
871 Ajustes ao lucro líquido:
Adto. e Antecip. Salariais
7
7 Capital Social
2
2
3.908
3.708 - Depreciações e Amortizações
Imp. de Renda a Comp.
14
11
(29)
66
De Domiciliados no País
3.908
3.708 - Resultado de Equivalência Patrimonial
Pagamentos a Ressarcir
7
- Ajuste Valor Merc. - TVM
1
174
(1)
152 - Ajustes a valor de mercado
Outros Valores e Bens
1
1 Prejuízos Acumulados
66
350
(3.718)
(2.989) Variação de ativos e passivos
Despesas Antecipadas
1
1 Total do Passivo
248
977 (Aumento) Redução em T.V.M. e instr.
Permanente
64
74
ﬁnanc. derivativos (ativos/passivos)
69
309
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Investimentos
61
69
(Aumento) Redução em outros
Capital Ajuste Lucros
Partic. em Coligadas e Controladas
61
64
créditos e outros valores e bens
(10)
(9)
Capital a Rea- Vr. Merc. AcumuAções e Cotas
5
(Redução) Aumento em relações
Imobilizado de Uso
2
2 Eventos
Realizado lizar T.V.M lados Total interdependências (passivos)
50
Outras Imobilizações de Uso
30
30 Saldos em 01.01.17
3.708
- (3.402) 306 (Redução) Aumento em outras obrigações
7
( - ) Depreciações Acumuladas
(28)
(28) Redução de Capital
350
(150)
- 200 Caixa Aplicado pelas
Diferido
1
1 Aumento de Capital
(276)
22
350
- 350 Atividades Operacionais
Gastos de Org. e Expansão
1
1 Capital a Realizar
(150)
- (150) Atividades de Investimento
Intangível
2 Outros Eventos
(75)
(1)
(1) Baixa de imobilizado de uso
Outros Ativos Intangíveis
8
8 - Ajuste Valor Merc. T.V.M.
1
(1)
(1) Aquisição de investimentos
( - ) Amortização Acum. Intangíveis
(8)
(6)
Caixa
Aplicado
pelas
Atividades
Operacionais
1
(75)
(316) (316)
Total do Ativo
248
977 Prejuízo Líquido Período
Atividades de Financiamento
Saldos em 30.06.17
4.058
(150)
(1) (3.718) 189 Aumento de capital
200
Demonstração do Resultado
Mutações do Período
350
(150)
(1) (316) (117) Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento 200
1ª Semestre 1ª Semestre Saldos em 01.01.16
3.708
(23) (2.419) 1.266 Aumento/Redução - Caixa e Equivalentes Caixa (75)
(53)
Discriminação
2017
2016 Outros Eventos
174
- 174 Modiﬁcações na Posição Financeira
Receitas da Intermediação Financeira
76
207 - Ajuste Valor Merc. T.V.M.
174
- 174 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Resultado de Oper. c/Títls. e Valrs.
Lucro Líquido Período
(570) (570) • Início do Período
96
281
Mobs. Instrum. Fananc. Derivat.
76
207
Saldos
em
30.06.16
3.708
151
(2.989)
870 • Fim do Período
21
228
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 76
207
(75)
(53)
174
(570) (396) • Aumento ou Redução
Outras Receitas/Despesas Operacionais
(392)
(777) Mutações do Período
Despesas de Pessoal
(219)
(424) tados pelo seu valor de custo. Imobilizado e Diferido - O ativo imobilizado Os títulos e valores mobiliários têm seu valor de mercado baseado em coOutras Despesas Administrativas
(189)
(256) e o diferido são registrados pelo custo de aquisição ou formação. A depre- tações divulgadas pela ANDIMA (Títulos Públicos) e BOVESPA (Ações).
Despesas Tributárias
(13)
(31) ciação do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, às seguintes 5. Instrumentos Financeiros Derivativos: Em 30 de junho de 2017 e
Resultado de Part. em Coligadas e Controladas
29
(66) taxas anuais: 4% para Imóveis de uso, 10% para móveis, utensílios e siste- 2016, não havia saldos de operações com instrumentos ﬁnanceiros derivaResultado Operacional
(316)
(570) ma de comunicação e 20% para sistema de processamento de dados. O di- tivos em aberto.
Result. antes da Tributação sobre o Lucro
(316)
(570) ferido é representado por aquisição e desenvolvimento de sistemas infor- 6. Investimentos
Lucro/Prejuízo Líquido
(316)
(570) matizados, sendo amortizado a alíquota de 20% ao ano. e) Imposto de Investimentos em controladas
Quant. Ações
1.350.426 1.350.426 renda e contribuição social: Nos 1º semestres 2017 e 2016 não foram
Tática Asset
Tática Asset
Lucro/Prejuízo por Ações - R$
(0,234)
(0,422) constituídas as provisões para imposto de renda e contribuição social sobre
Management Management
Ltda. 2017
Ltda. 2016
Notas Explicativas às Demonstrações
o lucro líquido em virtude de não haver sido apurado lucro real e base posi77
83
Contábeis em 30 de Junho de 2017 e 2016
tiva da contribuição social, conforme a legislação vigente. f) Ativos e pas- Patrimônio líquido
898.701
898.701
1. Contexto Operacional: Tática S/A Distribuidora de Títulos e Valores sivos contingentes e obrigações legais, ﬁscais e previdenciárias: Nº de cotas possuídas
78%
78%
Mobiliários, tem por objeto social entre outras atividades: comprar e ven- O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos con- % de participação
60
65
der títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, instituir, tingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios de- Valor contábil
organizar e administrar fundos mútuos e clubes de investimentos e exercer ﬁnidos na Deliberação nº 489 de 3 de outubro de 2005 da Comissão de Va- Resultado da equivalência
29
(66)
outras atividades expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil lores Mobiliários – CVM e Interpretação Técnica IBRACON nº 02 de 30 de Resultado do semestre
29
(66)
e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Foi constituída em 29 de abril novembro de 2006, obedecendo aos seguintes critérios: • Contingências Total
2017
2016
de 1991 e iniciou suas operações em 15 de julho de 1991. 2. Apresenta- ativas – Não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quan- 7. Ativo Imobilizado
Depreciação/
ção e Elaboração das Demonstrações Contábeis: As demonstrações do da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização;
Custo
Amortização Saldo
Saldo
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas sobre as quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas – São
15
(15)
1
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião Móveis
11
(10)
1
1
as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o ris- Equipamentos
Processamento
de
dados
4
(3)
1
1
Contábeis – CPC, e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo co de perda de uma ação judicial ou administrativa com uma provável saí30
(28)
2
3
Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Instituições do Sis- da de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes Saldo imobilizado
tema Financeiro Nacional – COSIF. Estas demonstrações contábeis foram envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança. • Obrigações le- 8. Capital Social: No encerramento do semestre o Capital Social está reaprovadas pela Diretoria da Distribuidora em 25 de Agosto de 2017. gais – ﬁscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde es- presentado por 1.854.189 ações nominativas, sendo 927.094 ordinárias e
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As re- tão sendo contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns 927.094. preferenciais, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, por acionista domiciliado no País.
ceitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obser- tributos (ou impostos e contribuições). O montante discutido é quantiﬁcado 9.Outras Despesas Administrativas
2017
2016
vado o critério “pro rata” dia para as despesas e receitas de natureza ﬁnanDespesas de serviços técnicos especializados
51
57
ceira. b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações fo- e registrado contabilmente.
Despesas de processamento de dados
20
26
4.
Títulos
e
Valores
Mobiliários
e
Instrumentos
Financeiros
ram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos
Despesas de condomínio
48
e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração Derivativos
Despesas de comunicações
15
20
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações a) Composição por classiﬁcação Custo mais Ajuste a Valor Despesas de serviços do sistema ﬁnanceiro
25
19
ﬁnanceiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po- Títulos disponíveis para venda rendimentos mercado contábil Despesas de depreciação e amortização
2
2
Livres:
derá resultar em valores divergentes devido à subjetividade inerentes ao
Diversos
76
84
Letras
do
Tesouro
Nacional
134
(1)
134
processo de sua determinação. A Distribuidora revisa as estimativas e pre189
256
134
(1)
134
missas pelo menos mensalmente. c) Títulos e valores mobiliários e Total ativo circulante em 2017
504
152
656 Despesas de serviços do sistema ﬁnanceiro referem-se substancialmenInstrumentos ﬁnanceiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários Total ativo circulante em 2016
te a corretagens e emolumentos e a repasse de comissões. Despesas de
são classiﬁcados de acordo com a intenção da Administração, nas seguin- b) Composição por prazo de vencimento
serviços técnicos especializados referem-se substancialmente a despeSem
Acima
de
tes categorias: a) títulos para negociação; b) títulos disponíveis para
sas com contratos de consultoria ﬁnanceira e de prestação de serviços de
vencimento e
3 meses
venda; c) títulos mantidos até o vencimento. Os títulos classiﬁcados
intermediação de títulos e valores mobiliários, quotas de fundos de inTítulos
disponíveis
para
venda
até
3
meses
a
1
ano
Total
para negociação e os disponíveis para venda são avaliados, na data do bavestimento e derivativos. 11. Contingências: A Tática S/A Distribuido134 134 ra de Títulos e Valores Mobiliários a não está envolvida em nenhum prolanço, pelo seu valor de mercado e os classiﬁcados como títulos mantidos Letras do Tesouro Nacional
Total
em
30/06/2017
134
134
até o vencimento são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos
cesso de natureza judicial em 30 de junho de 2017 e 2016. 12. Risco
172
484 656 Operacional, Risco de Mercado, Risco de Crédito e Estrutura de
rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 30 de junho de 2017 e Total em 30/06/2016
30/06/2017 30/06/2016 Gerenciamento de Capital: “Em atendimento às Resoluções
2016 todos os títulos foram considerados como disponíveis para venda. O c) Composição por emissor
ajuste ao valor de mercado foi contabilizado em contrapartida à conta des- Títulos de renda ﬁxa:
3.380/06, 3.464/07, 3.721/09 e 3.988/11 do CMN, as estruturas de getacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo trans- Títulos disponíveis para venda
renciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital, estão
ferido para o resultado do período quando da efetiva realização. As cotas Públicos:
disponíveis em www.tatica.com.br.” 13. Eventos Subsequentes: Em
Governo Federal
134
484 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alde fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no valor
da cota divulgado pelos administradores dos fundos onde os recursos são Títulos de renda variável:
terou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das
aplicados. d) Permanente: Investimentos - Os investimentos em socieda- Títulos disponíveis para venda
Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eﬁcácia a partir de 01 de
172 setembro de 2015. A conversão em Lei dessa Medida Provisória está
des controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, e Privados
os demais investimentos, compostos por ações da CETIP S.A., são apresen134
656 pendente de aprovação pelo Congresso Nacional.
A DIRETORIA
Miguel Novaes Herrera - TC - CRC 1SP 137.613/O-0
CM Outsourcing Assessoria Contábil Ltda.

Azienda

Ligue:

11 5095-5300

DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Senhores – Diretores e Acionistas da Tática S/A Distribuidora ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito- tábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brade Títulos e Valores Mobiliários - São Paulo SP. Opinião: Examina- ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional
mos as demonstrações contábeis da Tática S/A Distribuidora de Tí- contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra- e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: •
tulos e Valores Mobiliários (“Distribuidora”) que compreendem o ba- ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonslanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstra- inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conheci- trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
caixa correspondente ao semestre ﬁndo naquela data, assim como o re- de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente
sumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam a comunicar esse fato. A administração não nos apresentou o seu Rela- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial tório, para que pudéssemos efetuar nossa leitura e avaliação a este res- que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
e ﬁnanceira da Tática S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobi- peito. Responsabilidades da administração e da governança pe- falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
liários em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas operações e os las demonstrações contábeis: A administração da Distribuidora é entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
seus ﬂuxos de caixa correspondente ao semestre ﬁndo naquela data, de responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons- planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às insti- trações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para sil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central controles internos da Distribuidora. • Avaliamos a adequação das polítiopinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi- do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con- necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li- respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá- ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe inbeis”. Somos independentes em relação à Distribuidora, de acordo com responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora continuar certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levanos princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a tar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operado Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração cional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda li- devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecde acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria quidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiﬁcação
obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfa- alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res- em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas concluse - Outros assuntos: Em 30 de junho de 2017 a “Distribuidora” apre- ponsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsa- sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
sentava prejuízos signiﬁcativos. O Patrimônio Liquido da “Distribuidora” bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem leestava desenquadrada quanto ao limite operacional de Patrimônio de Re- contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- var a Distribuidora não mais se manter em continuidade operacional. •
ferencia Exigido (Limite de Basiléia) conforme normas estabelecidas pelo monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoá- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsBanco Central do Brasil, necessitando de efetuar o aporte de capital para vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão li- trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações cono reenquadramento. A capacidade de continuidade operacional da “Dis- vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude tábeis representam as correspondentes transações e os eventos de matribuidora” bem como o atendimento das normas do Banco Central do ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran- neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. ComunicaBrasil, dependerá da geração de receitas ou aporte de capital. As de- ça razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros asmonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuida- a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
de normal dos negócios da “Distribuidora”. Outras informações que nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcatiacompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi- existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são vas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de agosto de 2017.
tor: A administração da Distribuidora é responsável por essas outras in- consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posVENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP13744/O-1
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opi- sam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econôALCINDO TAKACHI ITIKAWA - CONTADOR CRC 1SP088652/O-9
nião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad- micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações con-

