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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS  

 

 

Aos administradores e quotistas da 

Rodobens Locação de Imóveis Ltda.  

São José do Rio Preto - SP 

 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 

(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rodobens Locação de 

Imóveis Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os fluxos de 

caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil.  

 

 

Base para Opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada ''Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 

contábeis''. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

 

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis 

 

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
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relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 

das operações.  

 

 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 

em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 

de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações contábeis.  

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

auditoria. Além disso: 

 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 

o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

Sociedade. 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 

incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 

relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais 

se manter em continuidade operacional. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do 

alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 

durante nossos trabalhos. 

 

Presidente Prudente, 28 de março de 2018. 
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Ativo

Nota 

Explicativa 2.017          2.016          Passivo e patrimônio líquido

Nota 

Explicativa 2.017          2.016     

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 36.859        16.282        Fornecedores 10 8                103       

Contas a receber de clientes 4 15.008        710            Salários e encargos sociais 11 60              78         

Impostos a recuperar 5 61              9                Impostos e contribuições a recolher 12 128            422       

Adiantamentos diversos 330            423            Impostos e contribuições diferidos 13 1.721          3.304     

Estoques 6 27.134        29.228        Demais contas a pagar 563            600       

Despesas antecipadas 42              5                

Demais créditos a receber 3                Total do passivo circulante 2.480          4.507     

Total do ativo circulante 79.434        46.660        Não circulante

Provisão para perdas em investimentos 8 231            560       

Não circulante Impostos e contribuições diferidos 13 2.078

Contas a receber de clientes 4 30.871        44.719        Demais contas a pagar 12         

Depósitos judiciais 22              22              

Demais créditos a receber 567            567            Total do passivo não circulante 2.309          572       

Imobilizado 9 34.488        34.995        

Patrimônio líquido

Total do ativo não circulante 65.948        80.303        Capital social 15 70.041        70.041   

Reservas de lucros 70.552        51.843   

Total do patrimônio líquido 140.593      121.884 

Total do ativo 145.382      126.963      Total do passivo e patrimônio líquido 145.382      126.963 
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Nota 

Explicativa 2.017          2.016          

Operações continuadas

Receita líquida das vendas 16 22.066        43.749        

Custo das vendas (3.019)        (2.540)        

Lucro bruto 19.047        41.209        

Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (1.431)        (2.474)        

Outras receitas operacionais, líquidas 143            30              

Resultado de equivalência patrimonial 329            (603)           

Resultado financeiro 17 2.529          634            

1.570          (2.413)        

Lucro operacional 20.617        38.796        

20.617        38.796        

Imposto de renda 18 (1.346)        (1.862)        

Contribuição social 18 (562)           (818)           

Lucro líquido do exercício 18.709        36.116        

Lucro antes do Imposto de Renda e 

Contribuição Social
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Capital Social

Reservas de 

lucros Total

Em 31 de dezembro de 2015 70.041                           15.749         85.790    

Ajustes de exercícios anteriores (22)               (22)         

Resultado do exercício 36.116         36.116    

Em 31 de dezembro de 2016 70.041                           51.843         121.884  

Resultado do exercício 18.709         18.709    

Em 31 de dezembro de 2017 70.041                           70.552         140.593  
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2.017           2.016           

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício 18.709          36.116          

Ajustes de exercícios anteriores (22)               

Depreciações e amortizações 292              305              

Resultado de equivalência patrimonial (329)             603              

18.672          37.002          

(Aumento) redução em ativos operacionais

Contas a receber (450)             (21.041)        

Impostos a recuperar (52)               3                  

Estoques 2.094           2.417           

Adiantamentos diversos 93                (354)             

Despesas antecipadas (37)               51                

Imobilizado (transferência para estoque) 225              1.139           

Depósitos judiciais (22)               

Demais créditos a receber 3                  16                

1.876           (17.791)        

Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores (95)               (910)             

Salários e encargos sociais (18)               (9)                 

Impostos e contribuições a recolher (294)             26                

Impostos e contribuições diferidos 495              1.609           

Demais contas a pagar (49)               (20)               

39                696              

Caixa líquido das atividades operacionais 20.587          19.907          

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de investimento

Aquisição de imobilizado (10)               (1.680)          

Caixa líquido das atividades de investimentos (10)               (1.680)          

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos (3.049)          

Caixa líquido das atividades de financiamento (3.049)          

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa 20.577          15.178          

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período 16.282          1.104           

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 36.859          16.282          

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa 20.577          15.178          
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1  CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A “Sociedade” Rodobens Locação de Imóveis Ltda. foi constituída em 07 de maio de 2004, 

tendo foro e sede no Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 

É uma Sociedade constituída por capital 100% nacional, e tem por objeto a locação e a 

administração de bens imóveis próprios e de terceiros, bem como a compra e venda de 

imóveis. 

 

 

2  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS  

 

As políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão 

definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente no exercício 

apresentado.  

 

2.1 Bases de elaboração 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de 

valor e ajustadas para refletir a reavaliação de ativo e passivo financeiros (quando aplicável) 

mensurado ao valor justo contra o resultado do exercício. 

 

As demonstrações contábeis da Sociedade foram preparadas e estão sendo apresentadas 

conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 

 

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade é como segue: 

 

2.2 Ativos financeiros 

 

Na Sociedade, os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: 

investimentos mantidos até o vencimento e empréstimos e recebíveis. A classificação 

depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do 

reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são 

reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações 

normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a 

entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. 

 

2.2.1 Investimentos mantidos até o vencimento 

 

Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não 
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derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a 

Sociedade tem a intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o 

reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao 

custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução 

ao valor recuperável. 

 

2.2.2 Recebíveis 

 

Recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e 

que não são cotados em um mercado ativo. Os recebíveis (inclusive contas a receber de 

clientes e outras, caixa e equivalentes de caixa, e outras aplicações) são mensurados pelo 

valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 

perda por redução do valor recuperável. 

 

A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva. 

 

2.3 Reduções ao valor recuperável de ativos tangíveis 

 

No fim de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis para 

determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao 

valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com 

a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. 

 

O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o 

valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 

descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma 

avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo 

para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante 

recuperável de um ativo calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do 

ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é 

reconhecida imediatamente no resultado. 

 

Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o 

aumento do valor contábil do ativo para a estimativa revisada de seu valor recuperável, 

desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por 

redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. 

A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no 

resultado. 
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2.4 Fornecedores  

 

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 

normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 

devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 

passivo não circulante. 

 

Elas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente mensuradas pelo 

custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática são normalmente 

reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

 

2.5 Passivos financeiros 

 

Os passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método 

de juros efetivos. 

 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 

financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a 

taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e 

pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos 

da transação e outros prêmios ou descontos, quando aplicável) ao longo da vida estimada do 

passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento 

inicial do valor contábil líquido. Os empréstimos da Sociedade possuem apenas juros 

efetivamente incorridos. 

 

A Sociedade baixa passivos financeiros somente quando as obrigações da Sociedade são 

extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo 

financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. 

 

2.6 Provisões 

 

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) como 

resultado de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e 

cuja liquidação seja provável. 

 

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 

liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as 

incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de 

caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente 

desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). 
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Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 

provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e 

somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma 

confiável. 

 

2.7 Tributação 

 

A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos 

correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 

resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 

diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso o imposto também é reconhecido no 

patrimônio líquido. 

 

2.7.1 Impostos correntes 

 

O encargo de imposto de renda corrente é calculado com base nas leis tributárias 

promulgadas, ou substancialmente promulgado na data do balanço. 

 

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro presumido, 

com apuração trimestral.  A provisão para imposto de renda e contribuição social é 

calculada com base nas alíquotas vigentes no fim do exercício. 

 

2.7.2 Impostos diferidos 

 

O imposto de renda e contribuição social diferido (“imposto diferido”) é reconhecido sobre 

as diferenças temporárias no final de cada período de relatório entre os saldos de ativos e 

passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes 

usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando 

aplicável. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças 

temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Sociedade apresentará lucro 

tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis 

possam ser utilizadas. 

 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período 

no qual se espera que o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação 

tributária vigente no final de cada período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver 

sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos reflete as 

consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Sociedade espera, no final de cada 

período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos. Os impostos 

correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do período. 
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2.8 Benefícios a empregados 

 

2.8.1 Participação nos lucros 

 

A Sociedade não mantém planos de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria 

para seus funcionários e dirigentes, assim como quaisquer benefícios pós-emprego da 

Sociedade.  

 

2.9 Reconhecimentos de receita 

 

A receita é mensurada pelo valor justo da comercialização de imóveis, receitas de alugueis e 

serviços, e no curso normal das atividades da Sociedade. A receita é apresentada líquida dos 

impostos das devoluções, abatimentos, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos 

ao cliente e outras deduções similares, sendo reconhecida mensalmente de acordo com o 

período de competência. 

 

A Sociedade reconhece a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com 

segurança; (b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (c) 

quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da 

Sociedade. O valor da receita não é considerado como mensurável com segurança até que 

todas as contingências relacionadas com a venda tenham sido resolvidas. A Sociedade 

baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, 

o tipo de transação e as especificações de cada venda. 

 

 

3  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  

O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui bancos conta movimento e 

aplicações financeiras em poder da Sociedade. O saldo dessa conta no final do período de 

relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com 

os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir: 

 

2.017          2.016          

Bancos conta movimento 29              29              

Aplicações financeiras 36.830        16.253        

36.859        16.282        
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4  CONTAS A RECEBER 

 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela locação 

de imóveis, pela venda de imóveis e pelo recebimento de condomínios. Se o prazo de 

recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 

ativo Circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo Não Circulante. 

 

2.017          2.016          

Contas a receber - alugueis 292            529            

Contas a receber - vendas 45.078        44.735        

Contas a receber - condomínios 509            165            

45.879        45.429        

Circulante 15.008        710            

Não Circulante 30.871        44.719        
 

 

 

5  IMPOSTOS A RECUPERAR 

 

2.017          2.016          

FGTS 2                2                

IRRF 49              1                

Cofins 1                

INSS 3                

Contribuição Social 7                5                

61              9                

 

 

6  ESTOQUES 

 

2.017          2.016          

Terrenos 19.420        22.022        

Projeto em andamento-Centro Empresarial Engenho D´agua 7.714          7.096          

Prédios 110            

27.134        29.228        
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Os estoques estão reconhecidos pelo custo de aquisição. A Sociedade possui um imóvel 

destinado à constituição de um condomínio denominado Centro Empresarial Engenho 

D´água, situado na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

7  PARTES RELACIONADAS 

 

2.017          2.016          2.017          2.016          

Aplicações financeiras

Banco Rodobens S.A. 95              15              1.902          117            

95              15              1.902          117            

Valor da transação Saldo em

Exercício encerrado em aberto em

Vendas

WM Empreendimentos Imobiliários S.A. 12              567            567            

Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 858            885            71              71              

Rodobens Caminhões Cirasa S.A. 381            953            32              79              

Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. 46              46              4                4                

Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 1.821          3.206          152            267            

Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 414            1.002          33              83              

Rodobens Incorporadora Imobiliária 323 SPE Ltda. 55              157            

Rodobens Incorporadora Imobiliária 324 SPE Ltda. 192            576            

Rodobens Incorporadora Imobiliária 395 SPE Ltda. 8.104          8.104          8.104          

Rodobens Incorporadora Imobiliária 396 SPE Ltda. 16.302        16.302        16.302        

Rodobens Incorporadora Imobiliária 407 SPE Ltda. 4.500          4.500          

Fundo de Investimento Imobiliário Rodobens 192            192            16              16              

8.212          30.702        30.028        26.226        

Total Ativo 8.307          30.717        31.930        26.343        
 

2.017          2.016          2.017          2.016          

Demais contas a pagar

GV Holding S.A. 2                

Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 3                3                

Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 13              7                

16              12              

Total Passivo 16              12              

Valor da transação Saldo em

Exercício encerrado em aberto em
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8  INVESTIMENTOS  

 

2.017          2.016          

Provisão para perdas em investimentos

Jaux Holdings S.A. 115            471            

Junas Holdings S.A. 116            89              

231            560            
 

 

A participação em coligada é avaliada pelo método de equivalência patrimonial e ao custo, 

e deduzidos de provisão para fazer face às eventuais perdas, quando aplicável. 

 

 

9  IMOBILIZADO 

  

2.017          2.016          %

Custo

Depreciação 

acumulada Líquido Líquido

Taxas 

anuais de 

depreciação

Terrenos 30.676        30.676        30.732        

Prédios 7.243          3.435          3.808          4.259          4%

Móveis e utensílios 6                2                4                4                10%

37.925        3.437          34.488        34.995        
 

Descrição 2.016    Adições

Transf. 

para 

estoque 2.017    

Custo

Terrenos 30.732  (56)        30.676  

Prédio 7.574    10                  (341)      7.243    

Móveis e utensílios 6           6           

38.312  10                  (397)      37.925  

Depreciação acumulada

Prédio (3.315)   (292)               172       (3.435)   

Móveis e utensílios (2)         (2)         

(3.317)   (292)               172       (3.437)   

Imobilizado líquido 34.995  (282)               (225)      34.488  
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9.1 Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no exercício 

 

Os ativos que estão sujeitos à depreciação são revisados para a verificação de impairment 

sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode 

não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor 

contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor 

justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.  

 

Durante o exercício, a Sociedade fez a revisão do valor recuperável de suas unidades. A 

revisão não resultou na identificação de perda por redução ao valor recuperável. 

 

 

10  FORNECEDORES 

 

2.017          2.016          

Fornecedores de Serviços 8                8                

Credores Diversos 95              

8                103            

 

 

11  SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS  

  

2.017          2.016          

Folha de pagamento 2                1                

INSS a pagar 22              22              

FGTS a pagar 2                4                

Provisão de férias 34              51              

60              78              
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12  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 

 

2.017          2.016          

PIS 10              15              

COFINS 47              71              

CSSL 62              120            

Retenção lei 10.833/2003 5                7                

IRRF 2                9                

ISS 2                7                

IRPJ 193            

128            422            
 

           

 

13  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 

 

2.017          2.016          

PIS 294            294            

COFINS 1.358          1.356          

CSSL 688            556            

IRPJ 1.459          1.098          

3.799          3.304          

Circulante 1.721          3.304          

Não Circulante 2.078          
 
 

Os valores de impostos e contribuições diferidos são referentes a valores a receber em 

exercícios futuros. 

 

 

14 PROVISÕES CONTINGENCIAIS  

 

A Sociedade é parte em ações judiciais de natureza trabalhista que no entender dos seus 

consultores jurídicos tem possível probabilidade de perda e cujo valor da possível 

condenação soma R$ 848 mil, para os quais não há provisão constituída. 
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15 CAPITAL SOCIAL 

 

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2017 é composto por 70.041.150 cotas 

com valor unitário de R$ 1,00 cada, totalizando o valor de R$ 70.041 mil, divididos como 

segue: 

 

Participação % 2.017          2.016          

GV Hoding S.A. 99,41% 69.626        69.626        

Rodobens Corporativa Ltda. 0,15% 106            106            

Maria Ignez Escobar Verdi 0,11% 78              78              

Beny Maria Verdi Haddad 0,02% 15              15              

Rosy Lavinia Roquette Verdi 0,02% 15              15              

Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira 0,02% 15              15              

Alessandra Escobar Verdi Kleinert 0,02% 15              15              

Waldemar Verdi Junior 0,25% 171            171            

100,00% 70.041        70.041        

 

 

16 RECEITA 

 

Receitas 2.017          2.016          

Receita de locação 3.637          6.460          

Receita de condomínio 265            272            

Receita de vendas de imóveis 19.010        38.684        

Receita bruta de vendas 22.912        45.416        

Menos:

Impostos sobre vendas (846)           (1.667)        

Receita líquida 22.066        43.749        

 

As receitas da Sociedade são constituídas da locação dos imóveis, condomínios e venda de 

imóveis. 

 

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, abatimentos, descontos 

comerciais e/ou bonificações concedidos ao cliente e outras deduções similares, sendo 

reconhecida mensalmente de acordo com o período de competência. 
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17 RESULTADO FINANCEIRO 

2.017          2.016          

Receita Financeira

     Receita de aplicação financeira 2.562          868            

     Rendimentos de contrato de mutuo 11              

     Variação cambial 621            

     Juros recebidos 8                15              

Receita Financeira 2.570          1.515          

 

Despesa Financeira

     Juros/Comissões/Despesas bancárias (3)               (3)               

     Variação cambial (206)           

     Descontos concedidos (23)             

     Juros (38)             (172)           

     IOF (6)               

     Swap (471)           

Despesa Financeira (41)             (881)           

Resultado financeiro 2.529          634            
 

 

 

18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 

2.017            2.016         

Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social

Receita de locação 3.637         3.637            6.460         6.460         

Receita de condomínios 265            265               272            272            

Aliquota de presunção 32% 32% 32% 32%

Base de cálculo nº1 1.249         1.249            2.154         2.154         

Receita de venda de imóveis 19.010       19.010          38.684       38.684       

Aliquota de presunção 8% 12% 8% 12%

Base de cálculo nº2 1.521         2.281            3.095         4.642         

Base de cálculo sobre faturamento                      

{[BC nº1 + BC nº2]} 2.770         3.530            5.249         6.796         

Outras receitas operacionais 2.712         2.712            2.294         2.294         

Base de cálculo do Imposto de renda e 

Contribuição Social 5.482         6.242            7.543         9.090         

Alíquota máxima 15% 9% 15% 9%

Imposto de renda e contribuição social 822            562               1.132         818            

Base de cálculo de adicional de Imposto de Renda 5.242         7.303         

Aliquota adicional Imposto de Renda 10% 10%

Imposto de renda adicional 524            730            

Tributos no resultado do exercício 1.346         562               1.862         818            
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O imposto de renda foi calculado considerando as atuais alíquotas, e a contribuição social 

sobre o lucro foi apurada considerando a taxa de 9% conforme legislação em vigor. 

 

Os cálculos do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro presumido, bem como 

suas respectivas declarações, quando exigidas estão sujeitas à revisão por parte das 

autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do 

pagamento ou entrega da declaração de rendimentos. 

 

A Sociedade apura o Imposto de Renda e a Contribuição Social pela sistemática do lucro 

presumido. 

 

  

19 SEGUROS (NÃO AUDITADO) 

 

A responsabilidade pelo seguro dos imóveis locados, registrados como investimentos, fica a 

cargo dos locatários. 

 

 

20 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Em 31 de dezembro de 2017 não havia operações em aberto envolvendo instrumentos 

financeiros derivativos. Nessas mesmas datas, o valor contábil dos instrumentos financeiros 

ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. 

 

 

21        APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 As demonstrações contábeis foram aprovadas pelos sócios em reunião de sócios em 28 de 

março de 2018. 

 

 

22 EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

A administração considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das 

demonstrações e a data da sua autorização para conclusão, não havendo eventos que 

requeiram ajustes em suas demonstrações contábeis. 

 

 

     *          *          * 



CONTINUAÇÃO DA FOLHA DE CONTROLE 
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