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Zenvia Mobile e Serviços Digitais S.A.

PRATAL S/A

CNPJ 88.611.652/0001-03 - NIRE 433.0001995-1
Convocação para Assembléia Geral Ordinária
e Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada no dia 3 de junho de 2016, na sede da
Companhia situada à Avenida Júlio de Castilhos,
n° 2030, Bairro Centro, nesta cidade de Caxias do
Sul - RS, com início às 18:00 horas, tendo por pauta a seguinte Ordem do Dia: 1. Exame, discussão
e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e demais documentos
relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2015; 2. Exame, discussão e votação de proposta de destinação do lucro líquido do
exercício e distribuição de dividendos; 3. Eleição
do Conselho de Administração; 4. Fixação da Remuneração dos Administradores; 5. Outros assuntos de interesse da sociedade. Caxias do Sul, 20
de maio de 2016. Octavio Coelho Dozza - Presidente do Conselho de Administração.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método
CNPJ: 14.096.190/0001-05 - NIRE: 43 3 0005778 0
Indireto - Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)
Carta da Administração - Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Demonstrações do Resultado - Em 31 de dezembro
Consode 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)
96DVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH(VWDPRV
Controladora lidado
Conso- Fluxo de caixa das
publicando as notas explicativas de forma condensada. As demonstrações completas incluindo o relatório da
Controladora
lidado atividades operacionais
2015 2014
2015
auditoria KPMG Assurance Services Ltda. estão disponíveis na sede da empresa.
A Administração.
Nota
2015 2014
2015 Resultado antes do imposto
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Receita operacional........ 18 132.578 10.109 250.608 de renda e da contrib. social . 15.422 (1.131) 26.760
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)
Custos serv. prestados .. 20 (96.449) (5.679) (174.324) Ajustes para:
ATIVO
Conso- P A S S I V O
Conso- Lucro bruto .......................... 36.129 4.430 76.284 Depreciação e amortização.... 12.857
262 12.960
Controladora lidado (Despesas) receitas operacionais
Controladora lidado
Result. de equiv. patrimonial .. (24.960)
Nota
2015 2014 2015 Despesas de vendas ....... 20 (14.051) (266) (17.506) Result. nas oper. c/derivativos (1.869)
Nota
2015 2014 2015 Passivo
- (1.869)
Circulante
Despesas administrativas 20 (21.190) (4.792) (21.782) Juros e encargos apropriados
Circulante
- 28.975 Outras desp. e rec., líquidas
(26)
(44)
(31) HPHPSUH¿QDQFLDPHQWRV ... 7.083
Caixa e equiv. de caixa ...... 5
2.653 2.918 14.176 Financ. e empréstimos..... 12 28.975
7.083
Result. equiv. patrimonial... 9 24.960
- Variação cambial sobre
Contas a rec. de clientes ... 6 23.488 17.948 46.008 Fornecedores e outras
contas a pagar ................ 13 40.242 13.294 56.236 Resultado antes das receitas
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
HPSUH¿QDQFLDPHQWRV ......... 3.979
3.979
e contr. a recolher .... 14
1.942 1.873 3.198  GHVS ¿QDQFOtTHLPS... 25.822 (672) 36.965
derivativos ....................... 23
1.508
- 1.508 Imp.
Sal. e prov. trabalhistas.... 15
4.059 1.850 6.105 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV ...... 21 (18.153) (500) (18.238) Juros e encargos apropriados
sobre
compra
de
participação
2.690
2.690
Impostos a recuperar ......... 7
1.697
402 7.355 IR e contribuição social ........
- 5.142 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ........ 21 7.753
41
8.033
Despesas antecipadas ........
1.226
62 1.226 Parcelamento de tributos ....
111
111
111 5HVXOWDGR¿QDQFOtTXLGR .. (10.400) (459) (10.205) Resultado na venda de ativo
imobilizado e intangível .........
96
100
Outros créditos .....................
64
662
156 Não circulante ..................... 75.329 17.128 99.767 Resultado antes do imposto
12
4.007
30.636 21.992 70.429 Mútuos e outras ctas. a pagar
de renda e da contr. social 15.422 (1.131) 26.760 Provisões ................................ 4.007
Variações
nos
ativos
e
passivos
Não circulante
a partes relacionadas...... 17 16.893 1.624
- Imposto de renda e contribuiFornecedores e outras
Realizável a longo prazo
ção social - diferido ......... 22 7.979
227
7.363 (Aumento) de contas a receber (6.952) (551) (23.109)
Diminuição/(aumento) de
contas a pagar ................ 13
5.100
- 5.100 Imposto de renda e contribuiMútuos e outras ctas. a receber
247
- 29.055 ção social - corrente........ 22
- (10.725) outras contas a receber ......... (4.048) 6.595
de partes relacionadas.... 17
- 1.813
- Financ. e empréstimos..... 12 29.055
818 1.121
818 Lucro (Prej.) líq. exercício.. 23.401 (904) 23.398 (Diminuição)/aumento do
Impostos diferidos ............ 22
- 1.657
490 Parcelamento de tributos .....
contas a pagar e outros ......... 1.753 (3.600) 20.450
Impostos
diferidos
............
22
11.400
11.400
Resultado
atribuível
aos:
Outros créditos .....................
69
82
307
113
307 Acionistas controladores ...... 23.401 (904) 23.401 Caixa líquido usado nas
,QVWU¿QDQFGHULYDWLYRV ... 23
352
352 Obrigações tributárias ........ 8
(3) atividades operacionais ..... 10.058 1.587 53.298
421 3.470
924 Patrimônio líquido ......... 16 63.573 2.858 46.680 Acionistas não controladores
Imposto de renda e contribuiInvestimentos ................... 9 116.755
- Capital social ........................ 93.883 12.294 93.883 Lucro (Prej.) líq. exercício.. 23.401 (904) 23.398 ção social pagos ....................
(137)
- (11.497)
Lucro (Prej.) líquido p/ação
6.246 1.578 6.486 Reservas de lucros .............. 20.642
Imobilizado ....................... 10
- 20.642 (expresso em R$ por ação)
Fluxo de caixa líquido prov.
Intangível .......................... 11 99.369 2.481 183.133 Prejuízos acumulados..........
- (2.759)
- Básico ...................................
0,053 (0,018)
0,053 das ativ. operacionais ........ 9.921 1.587 41.801
222.370 4.059 189.619
114.525 9.535 114.525 Diluído ...................................
0,053 (0,018)
0,053 Aquisição de ativo imobilizado (5.352) (31) (5.588)
Total do ativo ......................... 253.427 29.521 260.972 Total do passivo e patr. líq... 253.427 29.521 260.972
(885)
- (100.897)
Demonstrações do Resultado Abrangente - Em 31 Aquisição de ativo intangível ..
de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais) Aquisição de investimento ...... (91.498)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Conso- Adição de caixa na incorpora(Em milhares de Reais)
ção
(nota
1a)
..........................
71.242
3.143
76.872
Controladora lidado
Participação
2015 2014
2015 Empréstimos pagos/(recebidos)
Reserva de lucros
Patrimônio dos não contro- Patri189
(Prejuízos)
líquido ladores no pa- mônio Lucro (Prej.) líq. do exercício 23.401 (904) 23.398 de partes relacionadas .......... 15.270 (1.797)
Capital Reserva
Reserva
Lucros atribuível aos trimônio líquido líquido Resultado abrangente total . 23.401 (904) 23.398 Dividendos recebidos ............. 2.156
Caixa
líq.
(usado
nas)
prov.
social
legal Estatutária acumulados controladores das controladas
total Resultado abrangente atribuível aos:
Em 1º/01/2014 ................
50
1.784
(1.840)
(6)
(6) Acionistas controladores ....... 23.401 (904) 23.401 das ativ. de investimento ... (9.067) 1.315 (29.424)
- 22.504
(3) Empréstimos tomados ............ 22.504
Prejuízo do exercício.....
(904)
(904)
(904) Acionistas não controladores
- (16.646)
Resultado abrang. total ....... 23.401 (904) 23.398 Pagtos. de empr. (principal).... (16.646)
Integralização de capital
Pagtos.
juros
s/empréstimos
..
(6.977)
- (6.977)
social ...............................
1.784 (1.784)
Aumento de capital social 10.460
10.460
10.460 contraprestação transferida e do valor justo na data da Caixa líquido proveniente das

XVDGRQDV
DWLYGH¿QDQF
(1.119)
(1.119)
aquisição
de
qualquer
participação
patrimonial
anterior
Outras movimentações ...
(15)
(15)
(15)
Saldo em 31/12/2014 ..... 12.294
(2.759)
9.535
9.535 na adquirida em relação ao valor justo da participação da Aumento (red.) no caixa e
equiv.
de
caixa
no
exercício
(265)
2.902
11.258
&RPSDQKLDQRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWL¿FiYHLVDGTXLULGRVp
Aumento de capital social
(nota explicativa 1a)........ 81.589
81.589
81.589 registrada como ágio (goodwill). A tabela a seguir resume a Caixa e equivalentes de caixa
16
2.918
contraprestação paga (ou a pagar) e o valor justo de ativos no início do exercício ............. 2.918
Transações de capital
com acionistas ................
1
1 LGHQWL¿FiYHLVDGTXLULGRVOtTXLGRVGHSDVVLYRVDVVXPLGRV Caixa e equivalentes de caixa
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
...............
2.653
2.918
14.176
na
data
da
aquisição
da
Kanon:
Kanon
Serviços
em
Lucro líq. do exercício ..
23.401
23.401
(1)
23.400
Tecnologia da Informação Ltda Aumento (red.) no caixa e
Destinações
em 31 de março de 2015 equiv. de caixa no exercício
(265) 2.902 11.258
Constituição da reserva
legal (nota explic. 16c) ...
1.032
(1.032)
- Contraprestação líquida transferida ........... 84.174
Valor
justo
de
ativos
ident.
adquiridos
líquidos
tração da Companhia em 16 de maio de 2016. a. Base
Reserva estatutária.........
19.610
(19.610)
de mensuração: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDP
Saldo em 31/12/2015 ..... 93.883
1.032
19.610
114.525
114.525 Valor contábil da companhia adquirida antes
da combinação de negócios...........................
(566) preparadas com base no custo histórico, exceto por deIntangível - alocação da carteira de clientes ... 44.779 WHUPLQDGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORV
Notas Explicativas Condensadas (Em milhares de Reais)
Efeitos de impostos diferidos ........................... (15.225)
1. Contexto operacional: A Zenvia Mobile ServiçosDigitais S.A. (denominada “Zenvia”), é uma sociedade anô- Goodwill............................................................ 55.186 seus valores justos, conforme descrito nas práticas connima de capital fechado, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul que tem por objeto social a Contraprestação transferida ........................ 84.174 tábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado
no valor justo das contraprestações pagas em troca de
FRPHUFLDOL]DomRHYHQGDGHVHUYLoRVGHYDORUDGLFLRQDGRQRkPELWRGDVFRPXQLFDo}HVPyYHLV¿[DVHLQWHUQHW
EHPFRPRLQWHUIDFHVPDQLSXODomRGHEDQFRGHGDGRVDGPLQLVWUDomRGHUHGHVGHFRPXQLFDo}HVPyYHLVH¿[DVa. O valor justo do intangível de R$ 44.779 contempla o ativos. b. Moeda funcional e moeda de apresentação:
Incorporação reversa - MobiGroup Participações Societárias S.A.: Em 1º de janeiro de 2015, a Zenvia efetuou efeito de alocação da carteira de clientes possuída pela (VVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP
a incorporação reversa de sua investidora, MobiGroup Participações Societárias S.A., passando assim, a ter a HPSUHVDDQWHVGDDTXLVLomRDSXUDGRFRPEDVHQRÀX[R Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as
participação direta nas empresas controladas do Grupo: H4MS Soluções Tecnológicas Ltda. (denominada “H4MS”), GH FDL[D GHVFRQWDGR 2 iJLR YHUL¿FDGR QD DTXLVLomR GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVHP5HDOIRUDP
PContent Mobile Solutions Ltda. (denominada “PContent”) e MKMB Soluções Tecnológicas Ltda. (denominada representado pela diferença para mais apurada entre arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
“MKMB”).O objetivo destas operações foi a racionalização de esforços com a diminuição de custos operacionais o custo de aquisição do investimento e o valor contábil indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgaHRWLPL]DomRGRVUHFXUVRVHFRQ{PLFRVPHGLDQWHDFRQFHQWUDomRGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVHXQL¿FDomRGD do investimento determinado mediante aplicação da mentos: $SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DGPLQLVWUDomRFRPLPSDFWRSRVLWLYRGLUHWRHPVHXGHVHPSHQKR¿QDQFHLUR2VDFHUYRVOtTXLGRVLQFRUSRUDGRV porcentagem de participação da sociedade investidora de acordo com os pronunciamentos do CPC exige que a
com base nos saldos contábeis em 1º de janeiro de 2015 totalizaram R$ 85.048, conforme demonstrado abaixo: no patrimônio líquido da sociedade investida, que nesse Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valoMobiGroup H4MS SoluPContet MKMB Solu- b. Combinação de negócios: caso, é de 100% para a Companhia adquirida.
Percentual de participação res reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
Participações ções Tecno- Mobile Solu- ções Tecno- A Companhia adota o método 2. Entidades
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
do
grupo
31/12/2015
Societárias S.A. lógicas Ltda.
tions Ltda. lógicas Ltda. de aquisição para combinaPaís
Direta Indireta Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
Caixa e equiv. de caixa
71.242
3.991
1.628
11 ções de negócios, quando a
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
H4MS
Sol.
Tecnol.
Ltda.
Brasil
99,99
0,01
Ctas. a rec. de clientes
3.347
3.016
- Companhia adquire controle,
Brasil
99,99
0,01 são reconhecidas no período em que as estimativas são
Outras ctas. a receber .
131
2.427
1.932
42 mensurando o ágio como o PContent Mobile Sol. Ltda.
Brasil
99,99
0,01 revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As
Impostos diferidos ........
653
290
162 valor justo da contraprestação MKMB Sol. Tecnol. Ltda.
informações sobre incertezas relativas a premissas e
Investimento .................
12.992
- transferida, deduzindo o valor Kanon Serv. em Tecnologia
Brasil
99,00
1,00 HVWLPDWLYDVTXHSRVVXDPXPULVFRVLJQL¿FDWLYRGHUHVXOImobilizado ...................
85
6 justo dos ativos e passivos da Informação Ltda.
Intangível ágio - BWHM
28.548
2
- DVVXPLGRVLGHQWL¿FiYHLVWRGRV 3. Base de preparação: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV tar em um ajuste material dentro do próximo exercício
¿QDQFHLURHVWmRLQFOXtGDVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVVREUH
Carteira de clientes
mensurados na data da aquisi- individuais e consolidadas foram preparadas de acordo
e outros .......................
63.498
- ção. A aquisição da companhia FRPR%5*$$3$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHP provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão
Fornecedores ...............
(7.851)
(3.187)
- Kanon Serviços em Tecnologia de dezembro de 2015 foram aprovadas pela Adminis- para contingências.
Empréstimos ................
(48.087)
- da Informação Ltda. (denomi- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Victor Costa Cabral Knewitz - Presidente do Conselho de Administração.
Impostos diferidos ........
(5.810)
- nada como “Kanon”), confor- Cassio Bobsin Machado - Conselheiro. Paulo Sérgio Caputo - Conselheiro. Eduardo Aspesi - Conselheiro.
Outras contas a pagar .
(31.392)
(1.335)
(1.731)
(29) me descrito abaixo, efetuada Osmar Carneiro Guimarães de Lima - Conselheiro. Augusto Frederico Caetano Schaffer - Conselheiro Suplente.
Invest. da adquirente ...
(9.533)
- no exercício findo em 31 de DIRETORIA: Cassio Bobsin Machado - Diretor Presidente. Isadora Kalil da Rosa Silva - Diretora Financeiro.
81.589
1.319
1.948
192 março de 2015. O excesso da CONTADOR: Enio Wolke - CRC RS 33.343.

1633565

LINHA GRÁFICA
Impressão oﬀset e digital, encadernação,
plastiﬁcação e acabamentos especiais

DADOS VARIÁVEIS
Produção de impressos e documentos com
informações individualizadas

IMPRESSÃO DE SEGURANÇA
Contas, faturas, multas, boletos, documentos
de identiﬁcação e provas de concursos

GED

Gerenciamento Eletrônico de
Documentos

Digitalização de documentos com conversão
em textos editáveis e autenticação digital

Av. Cel. Aparício Borges, 2199
Porto Alegre – RS | 51 3288.9700
corag.rs.gov.br
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