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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 

 

 

Examinamos os balanços patrimoniais da “Sociedade” Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 

em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa dos exercícios findos naquela data, assim como o 

resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

 

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

 

A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

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 relevante, independentemente se causada por 

fraude e erro. 

 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 

auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.  

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. 

 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
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para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Sociedade para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 

fins de expressar opinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. Uma 

auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.  

 

Base para opinião com ressalva 

 

No exercício de 2013 a Sociedade não contabilizou em seu resultado o montante de R$ 36.040 

mil referente a resultado negativo de equivalência patrimonial, tendo lançado este valor a 

débito de seu patrimônio líquido. 

 

Opinião com ressalva 

 

Em nossa opinião, exceto pelo efeito dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião 

com ressalva, 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 2013 e os resultados das operações, as mutações do 

patrimônio líquido e os fluxos de caixa do exercício findo naquela data, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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Outros Assuntos 

 

As demonstrações contábeis da Sociedade foram elaboradas com base na continuidade 

operacional. Não ocorreram eventos subsequentes desde o encerramento das demonstrações 

contábeis. 

 

Presidente Prudente, 22 de março de 2013. 
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Ativo

Nota 

Explicativa 2.013           2.012           Passivo e patrimônio líquido

Nota 

Explicativa 2.013           2.012           

Circulante Circulante

Disponibilidades 3 2.137           18.182         Fornecedores 10 2.083           1.290           

Contas a receber de clientes 4 10.300         9.505           Salários e encargos sociais 11 65                67                

Impostos a recuperar 5 24                6                  Impostos e contribuições a recolher 12 315              201              

Adiantamentos diversos 17                45                Impostos e contribuições diferidos 13 1.640           875              

Estoques 6 30.586         25.034         Notas promissórias 14 156.734       155.286       

Despesas antecipadas 3 Demais contas a pagar 538              324              

Demais contas a receber 8                  12                

Total do passivo circulante 161.375       158.043       

Total do ativo circulante 43.075         52.784         

Não circulante

Não circulante Empréstimos e financiamentos 15 5.823

Partes Relacionadas 7 31.826         47.227         Partes Relacionadas 7 262              3.911           

Demais créditos a receber 443              410              

Investimentos 8 84.240         95.977         Total do passivo não circulante 6.085           3.911           

Imobilizado 9 35.753         30.752         

Intangível 1                  2                  Patrimônio líquido

Capital social 17 51.920         48.384         

Total do ativo não circulante 152.263       174.368       Resultados acumulados (24.042)        16.814         

27.878         65.198         

Total do ativo 195.338       227.152       Total do passivo e patrimônio líquido 195.338       227.152       



Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 
Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 
Em milhares de reais 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

6 

Nota 

Explicativa 2.013           2.012           

Operações continuadas

     Receita de locação 18 5.364           4.821           

     Receita de condomínios 18 263              249              

     Receita de vendas de imóveis 18 2.400           11.659         

Impostos e contribuições sobre vendas 18 (313)             (623)             

Receita líquida das vendas 7.714           16.106         

Custo das vendas (784)             (3.075)          

Lucro bruto 6.930           13.031         

Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (1.328)          (1.503)          

Outras receitas operacionais, líquidas 16                12                

Resultado positivo de equivalência patrimonial 19 2.894           13.049         

Resultado negativo de equivalência patrimonial 19 (431)             (4.472)          

Receitas financeiras 20 3.177           799              

Despesas financeiras 20 (14.312)        (6.078)          

(9.984)          1.807           

Lucro operacional (3.054)          14.838         

(3.054)          14.838         

Imposto de renda - corrente 21 (1.273)          (841)             

Contribuição social - corrente 21 (475)             (353)             

Lucro/prejuízo líquido do exercício (4.802)          13.644         

Lucro antes do Imposto de Renda e 

Contribuição Social
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Em 31 de dezembro de 2011 48.384           3.940             52.324           

Distribuição de lucros (770)               (770)               

Lucro do exercício 13.644           13.644           

Em 31 de dezembro de 2012 48.384           16.814           65.198           

Aumento de capital 3.536             3.536             

Ajuste por equivalência patrimonial negativa em investidas (36.040)          (36.040)          

Ajuste de exercícios anteriores (14)                 (14)                 

Resultado do exercício (4.802) (4.802)            

Em 31 de dezembro de 2013 51.920           (24.042)          27.878           

TotalCapital Social

Resultados 

acumulados
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2.013             2.012             

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do exercício (4.802)            13.644           

Ajustes de exercícios anteriores (14)                 

Depreciações e amortizações 388                411                

Valor residual imobilizado baixado 1.279             

Resultado de equivalência patrimonial (2.463)            (8.577)            

(5.612)            5.478             

(Aumento) redução em ativos operacionais

Contas a receber (795)               (8.341)            

Impostos a recuperar (18)                 5                    

Estoques (5.552)            661                

Adiantamentos diversos 28                  4                    

Despesas antecipadas (3)                   

Demais créditos a receber (29)                 (44)                 

(6.369)            (7.715)            

Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores 793                (1.890)            

Salários e encargos sociais (2)                   22                  

Impostos, taxas e contribuições a recolher 114                21                  

Impostos e contribuições diferidos 765                875                

Demais contas a pagar 214                102                

1.884             (870)               

Caixa líquido das atividades operacionais (10.097)          (3.107)            

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de investimento (36.039)          (150.000)        

Aquisição de imobilizado (6.668)            (350)               

Alienação de investimentos 709                

Caixa líquido das atividades de investimentos (42.707)          (149.641)        

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos recebidos 14.200           62.600           

Empréstimos e financiamentos 5.823             

Aumento do capital social 3.536             

Emissão de notas promissórias 1.448             155.286         

Distribuição de lucros (770)               

Partes relacionadas 11.752           (46.736)          

Caixa líquido das atividades de financiamento 36.759           170.380         

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa (16.045)          17.632           

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período 18.182           550                

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.137             18.182           

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa (16.045)          17.632           
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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. 
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2.2.1 Investimentos mantidos até o vencimento 

 

Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não 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 
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da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 

 

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. 
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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). 

 

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. A 

Sociedade apurou no exercício os impostos diferidos sobre as Receitas Diferidas. 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.  

 

A Sociedade não possui plano de benefícios a dirigentes e funcionários e não adota política de 

participação nos lucros e resultados. 

 

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  DISPONIBILIDADES 

  

O saldo da conta “Disponibilidades” 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: 
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2.013           2.012           

Bancos conta movimento 25                16.119         

Aplicações financeiras 2.112           2.063           

2.137           18.182         
 

 

4  CONTAS A RECEBER 

2.013           2.012           

Contas a receber - alugueis 534              403              

Contas a receber - vendas 9.594           8.886           

Contas a receber - condomínios 172              216              

10.300         9.505           
 

 

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. 

 

 

5  IMPOSTOS A RECUPERAR 

 

2.013           2.012           

IRRF 5                  

IOF a recuperar 22                

CSRF pago indevidamente 2                  1                  

24                6                  

Circulante 24                6                  

Não Circulante
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6  ESTOQUES 

2.013           2.012           

Terrenos 23.938         20.082         

Projeto em andamento-Centro Empresarial Engenho D´agua 5.580           4.550           

Prédios 1.068           402              

30.586         25.034         
 

 

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 

2.013   2.012    

Rodobens 

Logística e 

Distribuiçã

o Ltda

Jaux 

Holdings 

S.A.

Juillan 

Holding

s S.A.

Junas 

Holding

s S.A. Total Total

Saldos

Ativo Não Circulante

     Créditos com empresas coligadas (a) 117             8.164        9.211    14.334  31.826 47.227  

Ilha Bela 

Cia. Sec. 

Créditos 

Financeiros

Rodobens 

Adm. 

Consórcios 

Ltda. Total Total

Saldos

Passivo Não Circulante

     Débitos com empresas coligadas (b) 262             262      3.905    

     Débitos com empresas coligadas (c) 6           

262      3.911    
 

 

(a) Refere-se a empréstimos concedidos e o saldo encontra-se atualizado. Os rendimentos estão 

contabilizados como receita no resultado e incorporados na base de cálculo para apuração do 

Imposto de Renda e Contribuição Social nos trimestres. 

 

(b) Refere-se a empréstimos obtidos e sobre os mesmos incidem juros reconhecidos 

diretamente no resultado. 

 

(c) Refere-se a despesas repassadas por empresa do mesmo grupo empresarial. 
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  8  INVESTIMENTOS 

 

2.013           2.012           

Marans Holdings S.A. 84.240         95.977         

84.240         95.977         
 

 

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 

 

2013 2012 %

Custo

Depreciação 

acumulada Líquido Líquido

Taxas 

anuais de 

depreciação

Terrenos 29.102       29.102       23.349           

Prédios 9.836         3.185           6.651         7.403             4%

38.938       3.185           35.753       30.752           
 

 

Terrenos Prédios Total

Custo

Saldo em 31 de dezembro de 2012 23.349 10.295 33.644

Adições 6.335 333 6.668

Baixas -582 -792 -1.374

Saldo em 31 de dezembro de 2013 29.102 9.836 38.938
 

 

Terrenos Prédios Total

Depreciação acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2012 2.892 2.892

Depreciação 388 388

Baixas -95 -95

Saldo em 31 de dezembro de 2013 3.185 3.185
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Terrenos Prédios Total

Imobilizado líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2012 23.349 7.403 30.752

Saldo em 31 de dezembro de 2013 29.102 6.651 35.753
 

 

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. Esses 

ativos são utilizados nas operações da Sociedade. A revisão não resultou na identificação de 

perda por redução ao valor recuperável. 

 

 

10  FORNECEDORES 

2.013           2.012           

Fornecedores de Serviços 28                18                

Credores Diversos 2.055           1.272           

2.083           1.290           
 

 

A Sociedade adquiriu imóvel de forma parcelada e a obrigação foi registrada na rubrica 

Credores diversos. 
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11  SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS  

 

2.013           2.012           

Folha de pagamento 8                  8                  

Pró labore 1                  1                  

Provisão de férias 27                25                

INSS a pagar 14                22                

FGTS a pagar 4                  2                  

Contribuição sindical 1                  

Provisão de Encargos Sociais sobre férias 10                9                  

65                67                
 

 

 

12  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

 

2.013           2.012           

PIS 12                3                  

COFINS 56                14                

CSSL 69                48                

Retenção lei 10833/03 2                  5                  

IRRF 14                4                  

ISS 4                  4                  

IRPJ a recolher 158              123              

315              201              

Circulante 315              201              

Não Circulante
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13  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 

 

2.013           2.012           

PIS 66                61                

COFINS 304              279              

CSSL 362              165              

IRPJ 908              370              

1.640           875              

Circulante 1.640           875              

Não Circulante
 

 

 

14  NOTAS PROMISSÓRIAS 

2.013           2.012           

Notas promissórias 156.734       155.286       

156.734       155.286       

Circulante 156.734       155.286       

Não Circulante

 

Em reunião de sócios realizada em 18 de julho de 2012 a Sociedade decidiu emitir até 10 notas 

promissórias comerciais no valor unitário de R$ 15.000 mil, perfazendo o montante de R$ 

150.000 mil. Estas notas contarão com o aval da GV Holding S.A, com prazo de vencimento de 

até 180 dias da data da emissão.  

  

 Em 3 de julho de 2013 a Sociedade definiu a emissão, para distribuição pública com esforços 

restritos de colocação, de 30 notas promissórias comerciais no valor nominal unitário de R$ 

5.000 mil perfazendo o montante de R$ 150.000 mil, nos termos da Instrução CVM nº 

476/2009, representando a 3ª emissão de notas promissórias pela Sociedade. 
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15  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 

Encargos financeiros incidentes (a.a.) 2013 2012

Cédula de crédito bancário internacional US$ + 2,93% a.a. 5.823         

5.823         

Curto prazo

Longo prazo 5.823         

 

 

16 PROVISÕES CONTINGENCIAIS  

 

A Sociedade é parte envolvida em uma ação judicial cível, tendo ela, no entender dos 

consultores jurídicos, a probabilidade de perda “possível”, com valor de R$ 600 mil.  

 

 

17  CAPITAL SOCIAL 

 

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2013 é composto por 51.919.808 cotas 

com valor unitário de R$ 1,00 cada, totalizando de R$ 51.920 mil, divididos como segue: 

 

Participação % 2.013           2.012           

GV Hoding S.A. 98,31% 51.045         47.732         

Rodobens Corporativa S.A. 0,43% 223              

Waldemar de Oliveira Verdi 0,63% 326              326              

Waldemar Verdi Junior 0,63% 326              326              

100,00% 51.920         48.384         
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18 RECEITA 

 

 

Receitas 2.013           2.012           

Receita de locação 5.364           4.821           

Receita de condomínio 263              249              

Receita de vendas de imóveis 2.400           11.659         

Receita bruta de vendas 8.027           16.729         

Receita bruta de vendas

Menos:

Impostos sobre vendas (313)             (623)             

Receita líquida 7.714           16.106         

 

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. 

 

 

19 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 

2.013           2.012           

Resultado positivo de equivalência patrimonial 2.894           13.049         

Resultado negativo de equivalência patrimonial (431)             (4.472)          

Resultado líquido de equivalência patrimonial 2.463           8.577           
 

A Sociedade auferiu resultados positivo e negativo no exercício de 2013 sobre os investimentos 

na sociedade Marans Holdings S.A..  

 

 

20 RESULTADO FINANCEIRO 

 

20.1 Composições das receitas e despesas financeiras 
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2.013           2.012           

Receita Financeira

     Receita de aplicação financeira 186              83                

     Rendimentos de contrato de mutuo 2.989           632              

     Juros ativos 82                

     Descontos obtidos 1                  

     Juros recebidos 2                  1                  

Receita Financeira 3.177           799              

Despesa Financeira

     Juros/Comissões/Despesas bancárias (37)               (34)               

     Descontos concedidos (1)                 (2)                 

     Juros (14.035)        (5.707)          

     IOF (7)                 (2)                 

     Encargos financeiros s/emprest. Contrato de mutuo (232)             (333)             

Despesa Financeira (14.312)        (6.078)          

Despesas, receitas financeiras líquidas (11.135)        (5.279)          
 

 

 

21 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 

 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, 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 trimestralmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social pela 

sistemática do lucro presumido. 
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2.013           2.012           

Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social

Receita de locação 5.364           5.364           4.821           4.821           

Receita de condomínios 263              263              249              249              

Aliquota de presunção 32% 32% 32% 32%

Base de cálculo nº1 1.801           1.801           1.622           1.622           

Receita de venda de imóveis 2.400           2.400           11.659         11.659         

Aliquota de presunção 8% 12% 8% 12%

Base de cálculo nº2 192              192              933              1.399           

Base de cálculo sobre faturamento                      

{[BC nº1 + BC nº2]} 1.993           1.993           2.555           3.021           

Outras receitas operacionais 3.193           3.193           811              811              

Base de cálculo do Imposto de renda e 

Contribuição Social 5.186           5.186           3.366           3.832           

Alíquota máxima 15% 9% 15% 9%

Imposto de renda e contribuição social 778              467              505              345              

Base de cálculo de adicional de Imposto de Renda 4.946           3.126           

Aliquota adicional Imposto de Renda 10% 10%

Imposto de renda adicional 495              313              

Outras adições e deduções 8                  23                8                  

Tributos no resultado do exercício 1.273           475              841              353              

 

   

22  SEGUROS (NÃO AUDITADO) 

 

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

cargo dos locatários. 

 

 

23 PLANO DE APOSENTADORIA 

 

Em 31 de dezembro de 2013 a Sociedade não possui planos de aposentadoria por benefício 

definido ou contribuição definida para nenhum de seus empregados ou administradores. 

 

 

24 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 não havia operações em aberto envolvendo 

instrumentos financeiros derivativos. Nessas mesmas datas, o valor contábil dos instrumentos 
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financeiros ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. 

 

 

 

 

     *          *          * 



CONTINUAÇÃO DA FOLHA DE CONTROLE 
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