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PUBLICAÇÕES A PEDIDO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

STATOIL BRASIL ÓLEO E GAS LTDA.
CNPJ 04.028.583/0001-10
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Relatório dos Administradores
Senhores cotistas submetemos a VSas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016
acompanhadas de notas explicativas Permanecemos à disposição de VSas para quaisquer esclarecimentos necessários
A Administração

Capital
subscrito

Capital a
mtegrahzar

Ajustes acumulados
de conversão

Em 1° de janeiro de 2015

2 383 698

(373 421)

879 371

Aumento de capital

6 537 299

89 984

Prejuízo líquido do exercício
Ajuste de conversão

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
NOTA

2015

2016

1 203 538

Em 31 de dezembro de 2015

8 920 997

Aumento de capital

5 327 338

(283 437)

2 082 909

Prejuízo liquido do exercício
Circulante

Ajuste de conversão

Caixa e equivalentes de caixa

42 432

163 611

Em 31 de dezembro de 2016

Contas a receber

98 426

56 657

Impostos a recuperar

30 770

31809

Estoque de óleo

85 534

100 466

Partes relacionadas

17 853

55 918

Outros ativos circulantes

15 757

6 850

290.772

415,311

Imposto de renda
e contribuição social diferidos

2 535 885

2 050 017

Imobilizado

2 927 690

2 246 234

Intangível

7.733 108

1 815 942

442

530

13.197.125

6.112.723

13.487.897

6.528.034

64 035

266 529

22 913

-

Total do ativo circulante

Total do ativo não circulante

Tributos a pagar
Provisão

(Aumento) redução de ativos
e aumento (redução) de passivos
Contas a receber
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Tributos a pagar
Outros ativos
Partes relacionadas
Provisoes
Outros passivos
Juros pagos
Caixa líquido aplicado
nas atividades operacionais
Fluxos de caixa
das atividades de investimentos
Valor recebido com venda de ativos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Aquisição de intangíveis
Caixa líquido aplicado
nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa
das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos
Aumento de capital
Caixa líquido aplicado
nas atividades de financiamentos
Aumento (redução)
de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes
de caixa no inicio do exercício

977 730

Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

2 615

654

1.067.293

267.183

Na o circulante
Partes relacionadas

152 617

178 533

Provisão para abandono

866 565

931 802

Provisões

2 456150

15 229

Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante

71 533
3.475.332

1.197.097

13 964 898

8 637 560

1169 562

2 082 909

(6 189188)

(5 656 715)

8.945.272

5.063.754

13.487.897

6.528.034

Patrimônio liquido
Capital social
Ajustes acumulados de conversão
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio liquido
Total do passivo e patrimônio líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
2016
Receita liquida
Custo dos produtos vendidos

2015

Efeito da variação cambial
sobre o caixa e equivalente de caixa

1.843.029) (2,863.283;
(477.203)
(891 401)

Caixa e equivalentes
de caixa no final do exercício

Despesas operacionais
Gerais e administrativas

(67 848)

(139 539)

Despesas de venda

(59 689)

(127 402)

Custos exploratórios

(32 686)

(54 934)

Custos com pesquisa e desenvolvimento
Amortização e depreciação

(7 155)

(693 664)

Ajuste do custo a valor de mercado

(22 321)

(90 492)

Perda no valor de recuperação
de ativos - impairment

186 931 (4 270 535)
(249 947)

Outras receitas operacionais

47 483

146 167

(903.442)

(6.160.811)

Resultado antes do imposto
de renda e da contribuição social
Imposto de renda e
contribuição social diferidos

(90 289)

(439 579)

9 475

1 014

u
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17 026
(221 287)

2 603 396

(499 490)

(1 098 075)
(7 131 069)

(820 097)
(8 299)

(8,229.144)

(828 396)

5 327 338

(5 744 182)
6 627 283

5 327 338

883 101

(298 410)

(444 785)

163 611

446 166

177 231

162 230

42 432

163 611

A Statoil Brasil possui participação nas concessões demonstradas a seguir
Licenças

Blocos

Part cipaçao

BM-C-529

60%

BM-C-7

60%

BM-ES-669

BM-ES-669

35%
35%

Bacia de Campos

Bacia do Espírito Santo

(34 084)

34 865

BM-ES-671

BM-ES-671

(114 898)

(403 700}

BM-ES-743

BM-ES-743

35%

BM-ES-598

BM-ES-598

40%

BM-ES-673

BM-ES-673

40%

BM-ES-596

BM-ES-596

50%

BM-ES-22A

BM-ES-22A

25%

BM-S-8

66%

1.018.340)

485.868

{6.564.511)

2017811

(4 546 700)
(5 656 715)
(532 472)
(6 189 187)

1 779 633
6 627,283
(4 546 700)
1 203 538
5 063 754
5 327 338
(532 472)
(913 347)
8 945 273

As demonstrações financeiras da Statoil Brasil são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil que englobam as disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6 404Í76), posteriores
alterações trazidas pelas Leis 11 638/07 e 11 941/09, e os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC)
As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração
das demonstrações financeiras de 2016 e 2015 são descritas abaixo
a) Reconhecimento de receitas, custos e despesas
A receita de vendas compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de óleo. líquida das devoluções e descontos
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são mantidos conforme a necessidade de caixa de curto prazo com alta liquidez e prontamente
conversíveis em caixa com risco insignificante de perda de valor
c) Estoques
O estoque de óleo cru está demonstrado pelo valor médio dos custos de produção, ajustado quando aplicável, ao seu valor de realização Em 2016 o estoque foi ajustado ao valor realizável
d) Contas a receber
São contabilizadas inicialmente pelo valor da contraprestação a
ser recebida e subseqüentemente pelo custo amortizado, sendo
deduzidas se necessário das perdas em créditos de liquidação
duvidosa Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, não há provisão
para créditos de liquidação duvidosa
e) Imobilizado
O imobilizado e registrado ao custo de aquisição ou de construção,
deduzido da depreciação acumulada e perda por redução ao valor
recuperável de ativos (impairment)
Os custos incorridos com exploração desenvolvimento e produção de
óleo e gas são contabilizados de acordo com o método dos esforços
bem-sucedidos Os custos de desenvolvimento de todos os poços de
produção e dos poços exploratórios bem-sucedidos vinculados às
reseivas economicamente viáveis, são capitalizados, enquanto os
custos de geologia e geofísica são contabilizados como despesa no
período em que são incorridos e os custos com poços expio rato nos
secos são registrados no resultado no momento de sua identificação
Os juros decorrentes de empréstimos para financiar a fase de desenvolvimento dos campos são capitalizados juntamente com o
ativo principal
A obrigação futura correspondente ao abandono de poços e desmantelamento da área de produção está contabilizada pelo seu valor presente, descontada a uma taxa livre de risco, como parte dos custos
dos ativos relacionados (ativo imobilizado) em contrapartida a provisão para abandono registrada no passivo que suportara tais gastos
Os equipamentos, custos e instalações relacionados a produção
de óleo dos poços desenvolvidos são depreciados de acordo com
o volume de produção mensal em relação as reservas provadas e
desenvolvidas do campo produtor Essas reservas são estimadas
por profissionais especializados da Empresa de acordo com as
definições estabelecidas pela Securities Exchange Commission
- SEC, e revisadas anualmente, ou em um intervalo menor, caso
haja indício de alterações significativas
Anualmente, a Administração avalia a existência de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda do valor recuperável
do ativo imobilizado Sendo assim, com base nas premissas corporativas o valor recuperável estimado foi maior que o valor contábil,
por isso em 2016 foi registrada uma reversão de provisão para perda do valor de recuperação dos ativos
f) Intangível
Os gastos com aquisição de direitos exploratórios para perfurar e
equipar propriedades de óleo e gás, são capitalizados dentro do
ativo intangível ate o momento em que o poço exploratório seja
concluído e os resultados avaliados comercial e economicamente
Caso subsequente avaliação do poço exploratório não apresente
reservas provadas ou reservas para as quais haja planos de desenvolvimento, os custos exploratórios previamente capitalizados são
reconhecidos como despesa
Uma vez que a etapa de exploração e finalizada e a fase de desenvolvimento é iniciada, os ativos classificados como intangíveis são
transferidos para o ativo imobilizado
Os montantes declarados a titulo de bônus de assinatura referemse aos pagamentos efetuados a Agência Nacional do Petróleo ANP para aquisição dos direitos de exploração das concessões, os
quais foram desembolsados quando da assinatura dos contratos

Bacia de Santos

Prejuízo líquido do exercício

imprensa
Oficial

-

A Statoil Brasil e subsidiária da Statoil ASA, empresa sediada na Noruega e líder em exploração em projetos offshore em águas profundas,

BM-C-7

Outras (despesas) e receitas financeiras

127 005
(31 809)
47 242
179 109
(16 613)
44 758
(167 029)

1. Contexto operacional

BM-C-47

Resultado financeiro
Receitas financeiras

(41 769)
1 039
14 932
(202 494)
22 913
(8 820)
12 150
3 253 489
95 590

A Statoil Brasil Óleo e Gas Ltd a ("Statoil Brasil" ou "Empresa") foi estabelecida no Brasil em 1 de setembro de 2000 e tem como atividade
principal a exploração e produção de petróleo

1

Despesas financeiras

775 259

(1 283)

Resultado da baixa de ativos

Resultado operacional antes
do resultado financeiro

390 667

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais exceto quando indicado em contrário)

(37 728)

(221 007)

2015

2016

Juros e variações monetárias e cambiais,
líquidos

1 169 562

(1 110 015)

Total

2. Apresentação das demonstrações
financeiras e principais práticas contábeis

Resultado antes do imposto
(1018 340) (6 564511)
de renda e da contribuição social
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais.
21 023 1 039 540
Depreciação
1 283
249 947
Valor residual da baixa de ativo
Perda no valor de recuperação dos ativos
(186 931) 4 270 535
- impairment

Circulante
Fornecedores

(283 437}

14 248 335

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Não circulante

Outros

(913 347)

Prejuízos
acumulados

(532.472)

GOVERNO- DG

Rio d e J a n e i r o

(4.546.700) I

documento
assinado
dlgíialmenie

BM-S-8

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www 10 rj gov br
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 28 de Abril de 2017 as 03 55 08 -0300

A assinatura não possui validade quando impresso.

http://www.klooks.com.br/
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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-

STATOIL BRASIL ÓLEO E GAS LTDA.
CNPJ 04.028.583/0001-10
Continuação
g) Arrendamentos
As obrigações de contratos de arrendamentos com transferência de benefícios, riscos e controle dos bens são reconhecidos
no ativo como custo, e no passivo, como arrendamentos mercantis financeiros
Os contratos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa e consideram o período em que o beneficio
sobre o ativo arrendado é obtido
h) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com
base no resultado do exercício ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor O imposto de renda
e a contribuição social diferidos refletem o efeito dos prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos do balanço e
bases fiscais liquido de provisões para perda Essas diferenças
temporárias serão utilizadas para reduzir lucros tributários futuros A Empresa anualmente reavalia o montante de imposto de
renda e contribuição social diferidos ativos em relação a projeção do lucro tributável para manter tais ativos pelos valores
esperados de realização
i)

j)

Moeda funcional
De acordo com o CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, a Administração determinou que a moeda funcional da Statoil Brasil e o Dólar
norte-americano ('USS ou dólar")
Moeda da apresentação
Em atendimento a legislação brasileira, estas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, convertendo-se
as demonstrações financeiras preparadas na moeda funcional da
Empresa para Reais

k) Uso de estimativas
O processo de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas
que afetam os valores de receitas, despesas, ativos e passivos reportados nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas

4. Patrimônio liquido
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social subscrito e mtegralizado
era de RS 13 964 898 (R$ 8 637 560 em 2015), representado por cotas divididas da seguinte forma
Quantidade de cotis
2016

I) Provisões
Provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente
(legal ou não formalizada) em conseqüência de um evento passado é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita

Statoil Oil
& Gas Brazil AS
Statoil International
Holding AS

Móveis e utensílios

%

139648981

0,01

86375598

0,01

863 755 975 850

5. Instrumentos financeiros
A Empresa tem dividas de longo prazo e compromissos atrelados ao
dólar norte-americano entretanto, a Administração entende que não
existe risco decorrente de variação significativa das taxas de câmbio,
uma vez que a moeda funcional da Empresa é o dólar norte-americano

3. Imobilizado

Benfeitorias
em instalações

2015

1396350151.019 99,99 863 669 600.252 99,99

1 396 489 800 000

m) Demonstração dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são elaboradas pelo método
indireto de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de
Caixa

Taxa anual
de depreciação

%

Custo

Depreciação
acumulada

Liquido

Os instrumentos financeiros apresentados no balanço estão próximos
dos respectivos valores de mercado

4%

116154

(25449)

90 705

Não existem transações com instrumentos financeiros derivativos em
31 de dezembro de 2016 e 2015

10%

32 518

(56222)

26 296

Gastos em exploração,
desenvolvimento e
produção de óleo

6 987351

(4 177 162)

2 810 689

Total

7 186 523

(4 253 833)

2 927 690

Diretoria Anders Opedal - Diretor-presidente
Veronica Rezende Coelho - Vice-presidente
Fabrício Cervantes de Aquino - Contador CRC RJ 088578/0-8

ENEL GREEN POWER MANIÇOBA EÓLICA S.A.
CNPJ 19 011479/0001-90

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares d e reais)
Nota
2016
2015
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Credito com partes relacionadas
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos taxas e contribuições a recolher
Débitos com partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo
Não circulante
Provisão para desmantelamento
Empréstimos e financiamentos
Total do passivo não circulante
Patrimônio liquido
Capital social
Reserva legal
Dividendos adicionais propostos
Total do patrimônio liquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total do patrimônio liquido e adiantamento
para futuro aumento de capital
Total do passivo e patrimônio liquido

5
6
10

7
8

9
10
12
13

11
12

4 359
1477
434
260
824
7 354
158
1
159
167

651
313
964
318

985
274
4 711
4 121
970
155
11216

1 020
58 934
59 954

14
78 023
467
5 908
84 398
11 750
96 148
167 318

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Capital social
A mtegraPrejuízos
Dividendos adicionais
acumulados
acumulados
propostos
Nota Subscrito
Reserva legal
41 876 Saldos em 31 de dezembro de 2014
(41 1101
M34)
1 359 Integrahzação de capital
41 110
421 Lucro liquido do exercício
1 174
7 Destmação do lucro liquido
Absorção de prejuízos acumulados
(134)
43 683 Reserva legal
(52)
Dividendos mínimos obrigatórios
(247)
138 261 Dividendos adicionais propostos
f741)
1 290 Saldos em 31 de dezembro de 2015
139 551 Aumento de capital
14
14
183 214 Pagamento de dividendos do exercício de 2015
(741)
14
Lucro liquido do exercício
8 293
Destmação do lucro liquido
10 162 Reserva legal
(415)
482 Dividendos mínimos obrigatórios
(1 970)
(5 908)
16 232 Dividendos adicionais propostos
34 679 Saldos em 31 de dezembro de 2016
467
78 023
247
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
212
Lucro antes do resultado financeiro
12 708
2016
2015
Nota
62 014
15
16 174 5 1 9 5 Resultado financeiro
Receita operacional liquida
Receitas financeiras
4 401
16
(2 153) (573)
Custo de operação
Despesas financeiras
(7 869)
14 021
4 622
Lucro operacional bruto
(3 468)
Total do resultado financeiro
12
38 538 Despesas (receitas) operacionais
9 240
(1 373)
Despesas gerais e administrativas
(42) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
38 539
Imposto de renda e contribuição social
1£
(947)
60_
Outras receitas
8 293
(1 313) _ _Í421 Lucro liquido do exercício
70 000 Total despesas operacionais
52
741
70 793
11 868
82 661
183 214

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e2015 (Em milhares de reais)
2016
2015
Lucro liquido do exercício
8 293
1 174
Outros resultados abrangentes
Resultados abrangentes do exercício
8 293
1174
Diretor Presidente Luigi Pansi
Diretor Financeiro André Afonso
Diretor de Administração Andrea Spina
Contador Marcos Pestana-CRC RJ-116422/0-5

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
8 293
1174
Lucro liquido do exercício
Ajustes por
6 932
4 022
Encargos financeiros e variação cambial
1 020
Provisão de desmantelamento
16 245
5196
(Aumento) redução de ativos
Créditos com partes relacionadas
(13)
(421)
Contas a receber de clientes
(118)
(1359)
Impostos a recuperar
(253)
(7)
Outros créditos
(824)
133
Aumento de passivos
Fornecedores
(9 177)
9 560
Impostos taxas e contribuições a recolher
(208)
417
Débitos com partes relacionadas
(11521)
12952

31 de dezem bro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)
Outras contas a pagar
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações no intangível e imobilizado
Baixa de imobilizado
Caixa liquido consumido pelas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Adiantamento (devolução) para futuro aumento de capital
Empréstimos e financiamentos
Dividendos pagos
Caixa liquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) liquido (a) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento (redução) liquido (a) no caixa e equivalentes de caixa

(57)
(5 926)

41 110
1 174

(247)
70 793
8 023
(741)
8 293

(1 970)

4 580
4 270
(6 888)
(2 612
1 962
(788)
1 174
2 106
28 577

(22 230) (107 004)
1 817
:
(20 413) (107 004)
8 023
(118)
(17 095)
(1 988)

41 110
11868
67 297
-

(11178)
(37 517)
41 876
4 359
(37 517)

120 275
41 848
28
41 876
41 848

"As demonstrações financeiras completas acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes estão a disposição dos acionistas na sede da companhia"

FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF N 0 0 7 9 3 5 917/0001-27 - NIRE N" 33 3 0027750-1

RELATÓRIO DOS ADMINISTRADORES - CONTAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2016
Prezados acionistas, O presente Relatório da Administração refere-se as cortas e De restritas a (i) inexistência de conciliações bancarias, o que afeta substancialmente a servadas pela Diretoria, foi solicitado o reprocessamento da contabilidade do exercício
monstraçoes Financeiras do exercício findo em 31/12/2016 Como é do conhecimento apuração do resultado da Companhia, (II) receitas e despesas cruzadas entre a Com- de 2016 da Companhia j unto a Franco Lebrao Assessors Contábil, que alem de assude todos os acionistas os novos diretores da Companhia ("Diretoria'} iniciaram seus tra- panhia e sua subsidiaria - Fernandez de Oliveira Netto Agropecuária - o que causa mir a contabilidade da FONEP, realizou o reprocessamento contabif de 2016 Ocorre que
balhos em 02/01/2017 e portanto, o conteúdo do presente Relatório da Administração potenciaí passivo fiscal ainda não mapeado e/ou declarado, (m) lançamentos de ativos a Diretoria obteve a informação em djligencia realizada de que não foram realizadas as
ficara limitado ao exame das contas e dos resultados apresentados pelo contador res no Balanço que ja Foram alienados, cujos recursos ainda não foram recebidos pela
Assembléias Gerais Ordinárias para deliberar sobre as contas e Demonstrações Finanponsavel pela contabilidade da Companhia no período da gestão da antiga Administra- Companhia, (iv) passivos lançados pelo propria ex-contador sem o conhecimento de
ção Como jae do conhecimento de V Sas , a Diretoria após solicitação de informações suas origens (v) ausência de contrato de mutuo entre a Fonep S/A e outra companhia ceiras dos exercícios de 2013, 2 014 e 2015, respectivamente, o que torna o esforço de
completas aos administradores anteriores e visitas aos escritórios de contabilidade da coligada - Casa de Saúde São Miguel Ltda, assim como pagamento dos impostos reprocessamento do exercício de 2016 insuficiente razão pela qual tornar se necessário
Companhia - a Gold Consultoria - observou indícios relevantes de praticas contábeis vinculados a essa operação, (vi) não lançamento de equivalência patrimonial entre a o reprocessamento de todos esses exercícios Assim sendo recomendamos que sejam
mapropnadas e ausência de fornecimento de informações Tal situação foi discutida nas Fonep S/A e a Fona Ltda (VII) ausência de informações sobre distribuição de dividen- reprocessadas as Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2013 a 2016 com o
reuniões informais realizadas a pedido dos acionistas em 22 de fevereiro e 21/03/2017 dos da Companhia aos seus acionistas, embora houvesse resultado para tanto (viu) objetivo de submetê-las a dehberação dos senhores acionistas na Assembléia Geral
sendo posterior e expressamente relatadas na Nota Complementar disponibilizada aos falta de discriminação apropriada referente as saídas de caixa da conta corrente da Ordinária a ser oportunamente convocada Subscrevemo-nos
acionistas na reunião de 21/03/2017 0 status contábil da Companhia, na gestão anterior Fonep (destino dos recursos) e (ix) registros de direitos trabalhistas e formalização de
Rodrigo Mortagua
Poli Almeida
ao presente mandato da atual Diretoria, apresenta inconsistências tais como mas não pagamentos de funcionários mapropnados Diante das mconformidades contábeis obDiretor
Diretor
BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM REAIS
Circulante
Caixa e aplicações financeiras
Clientes nacionais
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Créditos a recuperar
Ativo Não Circulante
Mútuos
Coligadas e Controladas
Ações
Imóveis rurais e urbanos
Maquinas veículos e equipamentos
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO ATIVO

u

imprensa
Oficial

DOC" -^MKJHrC- ^ f u L

Passivo
3 735 503,40 Passivo Circulante
405 635,26
Obrigações Trabalhistas e Previdência rias
61 636 00
Obrigações tributarias
83 899,14
Fornecedores
1 538 00
Outras Provisões
3 182 800,00 Patrimônio Liquido
5 854 02732
Capital Social
346 524,72
Lucros e Prejuízos Acumulados
173 935,48
(-) Prejuízos Acumulados
104 650 71
Reservas de Lucros
6 443 632,37 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
84 852,97
Elça Fernandez de Oliveira NettO
1 799 768,93
Diretora
9 589 535 72
ÇPF/MF 835 134 0006 59

documento
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assinado
dlgíialmenie

494 19704
37442 28
155 434,76
1 320 00
300 000 00
9 055 333 68
7680 719 00
1414 619 68
605 294 57
2 219914 25
9 589 535 72

Receita bruta de prestação de serviços
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços
Receita Liquida de Serviços
Despesas Operacionais
Despesas Trabalhistas
Encargos Sociais
Despesas Gerais Administrativas
Resultado Antes de Impostos
Provisoes de Impostos
Provisão P/Imposto de Renda
Provisão P/Contnbuição Social S/Lucro Liq
Lucro Liquido do Período
Ângelo Luiz Butturim
CRC/RJ-056186/O-8
Contador

644 216,60
23 221 86
620 994,74
252 555,79
69 942,09
23 031,86
159 581,84
368 433,95
49 011 82
30 538,38
18 473,44
319 427,13
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