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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Aos
Acionistas e Diretores da

Brashop S.A.
Brusque, SC
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Brashop S.A.
(“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstração do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras, individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras 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 financeiras 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
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. 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 financeiras tomadas em conjunto.
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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima
referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Brashop S.A., em 31 de dezembro
de 2014, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Blumenau, 31 de março de 2015.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2-SP 015.199/O-6 S-SC

Luis Carlos de Souza
Contador CRC-1-SC 021.585/O-4
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Brashop S. A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

Controladora
Nota

Consolidado

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

75
206
72
16.072
939
17.364

93
430
72
14.257
851
15.703

717
211
850
2.482
25.829
1.358
31.447

538
430
834
2.476
14.257
1.266
19.801

944

135
1.876

944

135
1.875

428.716
1.433.153
28.901
1.891.714

23.010
1.296.107

407.694
1.433.153

5.340
1.307.012

27.616
1.348.744

108.080
1.949.871

108.619
1.422.981

1.909.078

1.364.447

1.981.318

1.442.782

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante

Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Outros créditos
Permanente
Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado
Total do ativo não circulante

Total do ativo

3
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14

3
4
5

Controladora
Nota

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendo mínimo obrigatório
Imóveis a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Imóveis a pagar
Outros passivos
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas
Ajustes de avaliações patrimoniais
Total do patrimônio líquido

Total do passivo

Consolidado

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

28.263
213
2.213
101.042
93.477
225.208

28.574
797
1.919
59.921
67.067
158.278

30.995
480
187
2.562
101.042
93.477
228.743

32.834
1.412
184
2.261
59.921
67.067
163.679

6

169.249
-

91.638

96.826

9
7

534.470
142.453
13.804
859.976

252.052
148.144
13.803
505.637

172.327
1.185

4.286
325.965
493.643
823.894

1.909.078

6

11.c
7

928.681

1.185
318.471
148.286
13.803
578.571

4.286
202.603
493.643
700.532

4.286
325.965
493.643
823.894

4.286
202.603
493.643
700.532

1.364.447

1.981.318

1.442.782

598.770
142.595
13.804
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As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

4

Brashop S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais – exceto lucro líquido por lote de mil ações em R$)
Controladora
Nota

Receita operacional líquida

12

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Consolidado

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

74.878

44.628

85.008

55.736

-

-

(2.134)

(2.650)

74.878

44.628

82.874

53.086

(5)

(6)

(1.719)

(654)

(7.454)

(8.766)

(8.553)

(9.699)

(2.230)

(1.417)

(2.244)

(1.423)

-

-

1

36

4.671

4.561

1.344

-

139.616

236.566

139.616

236.566

134.598

230.938

128.445

224.826

209.476

275.566

211.319

277.912

142

564

154

573

(36.648)

(18.625)

(38.190)

(20.605)

(36.506)

(18.061)

(38.036)

(20.032)

172.970

257.505

173.283

257.880

(8.486)

(5.206)

(8.799)

(5.581)

164.484

252.299

164.484

252.299

4.286

4.286

38,38

58,87

31/12/2013

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias

15
15
15

Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado equivalência patrimonial
Variação valor justo propriedade para
investimentos

3.b
4

Resultado antes do resultado financeiro
Resultado financeiro

13

Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Lucro líquido do exercício
Quantidade de ações (lote de 1.000)
Lucro líquido,
por lote de 1.000 ações, em reais
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As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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Brashop S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
Controladora

Consolidado

2014

2013

2014

2013

164.484

252.299

164.484

252.299

Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o
resultado do exercício em períodos subsequentes

-

-

-

-

Outros resultados abrangentes não reclassificados para o
resultado do exercício em períodos subsequentes

-

-

-

-

164.484

252.299

164.484

252.299

Lucro líquido do exercício

Total dos resultados abrangentes do exercício

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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Brashop S.A.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

Reservas
Controladora e consolidado

Nota

Capital
social

Incentivos
fiscais

Ajuste

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Avaliação
Patrimonial

Resultados
acumulados

Total

4.286

2.565

-

7.660

493.643

-

508.154

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

252.299

252.299

Constituição de reserva

-

-

12.615

-

-

(12.615)

-

Dividendo mínimo obrigatório

-

-

-

-

-

(59.921)

(59.921)

Absorção da reserva de retenção de
lucros

-

-

-

179.763

-

(179.763)

-

4.286

2.565

12.615

187.423

493.643

-

700.532

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

164.484

164.484

Dividendo mínimo obrigatório

-

-

-

-

-

(41.122)

(41.122)

Absorção da reserva de retenção de
lucros

-

-

-

123.362

-

(123.362)

-

4.286

2.565

12.615

310.785

493.643

-

823.984

Saldos em 31 de dezembro de 2012

Saldos em 31 de dezembro de
2013

Saldos em 31 de dezembro de
2014

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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Brashop S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
Controladora
2014

Consolidado
2013

2014

2013

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício
Depreciações e amortizações
Baixa de imobilizado
Equivalência patrimonial
Variação propriedades para investimento
Encargos incorridos sobre empréstimos e financiamentos
(Aumento) / Redução nas contas de ativo:
Redução/ (aumento) das contas a receber
Redução/ (aumento) de tributos a recuperar circulante e não
circulante
Redução/ (aumento) de outros ativos circulante e não
circulante

164.484 252.299
384
383
78
(4.671)
(4.561)
(139.616) (236.566)
4.311
-

164.484
252.299
2.283
2.264
78
(1.319)
(139.616) (236.566)
4.957
-

224

(302)

219

99

-

-

(16)

157

979

876

969

925

(584)
294

(159)
975

(932)
3
301

(164)
24
670

25.805

13.023

31.333

19.786

Adições/Baixa de imobilizado
Variações em investimentos diversos
Aquisição de propriedades para investimentos

(1.669)
(583)
(377.163)

(80.458)
(115)
(82.202)

(1.744)
(583)
(366.259)

(82.201)
(115)
(82.060)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(379.415) (162.775)

Aumento / (Redução) nas contas de passivo:
Aumento/ (redução) de fornecedores
Aumento/ (redução) de obrigações trabalhistas e sociais
Aumento de obrigações tributárias
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(368.586) (164.376)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento (redução) dos empréstimos
Obrigações com partes relacionadas

72.989
280.603

(14.110)
140.674

68.705
268.727

(18.361)
139.092

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

353.592

126.564

337.432

120.731

(18)

(23.188)

179

(23.859)

93
75

23.281
93

538
717

24.397
538

(18)

(23.188)

179

(23.859)

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Variação líquida nas caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

1.

Contexto operacional
A Brashop S.A. (“Brashop” ou “Companhia”), com sede em Brusque – Estado de
Santa Catarina, é uma sociedade por ações constituída em 14 de abril de 1999. A
Companhia tem como objeto principal de suas atividade a administração e
comercialização de bens móveis e imóveis próprios, inclusive locação e
arrendamento, e o de construtora e incorporadora de imóveis.
A Companhia encontra-se alavancada em função de mútuos obtidos de seu
principal acionista, objetivando a expansão de suas atividades. Estes mútuos serão
liquidados conforme a geração de caixa Companhia permitir.
A Administração da Companhia também continua dando ênfase ao gerenciamento
do fluxo de caixa, com o alongamento dos prazos de pagamento das dívidas já
contraídas.

2.

Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo
consistente em todos os exercícios e períodos apresentados, salvo disposição em
contrário.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de
avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas
na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos
e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos
sujeitos à estimativas incluem: a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado; a
provisão para riscos tributários cíveis ou trabalhistas; a mensuração do valor justo
de instrumentos financeiros; e as estimativas para divulgação do quadro de análise
de sensibilidade dos instrumentos financeiros. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e
premissas pelo menos anualmente.
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão com
conformidades com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. A Companhia adotou todas as normas, revisões de
normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). A aprovação das demonstrações financeiras pela Administração da
Companhia ocorreu em 31 de março de 2015.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.1

Base de apresentação das demonstrações financeiras
Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da
Companhia e das seguintes empresas controladas, cuja participação
percentual na data do balanço é assim resumida:
Percentual de Participação %
31/12/2014
31/12/2013
Geradora de Energia Rio Fortuna S.A.
Geradora de Energia Rio do Meio S.A.
Geradora de Energia São José S.A.
Geradora de Energia São Maurício S.A.
BRUEM – Brusque Empreendimentos Ltda

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Os exercícios sociais das controladas incluídas na consolidação são
coincidentes com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas
de forma uniforme nas empresas consolidadas e são consistentes com
aquelas utilizadas no exercício anterior.
Os principais procedimentos de consolidação são:
- Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas
consolidadas;
- Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das
empresas consolidadas;
- Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não
realizados, decorrentes de negócios entre as empresas;
- Apuração dos tributos sobre a parcela dos lucros não realizados,
apresentados como tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.2. Investimento em controladas e coligadas
O investimento da Companhia em suas controladas, é contabilizado com base
no método da equivalência patrimonial. Uma controlada é uma entidade sobre
a qual a Brashop exerça influência significativa, mas não possui controle, cuja
participação percentual na data do balanço é assim resumida:
Percentual de Participação %
31/12/2014
31/12/2013

Master S.A.
Rincão dos Albinos
Quevedos Energética
Rincão São Miguel
Saldo Guassupi
FGP VIII Empreendimentos Ltda.
FGP VI Empreendimentos Ltda.
FGP IX Empreendimentos Ltda.
One Empreendimentos Ltda.

2,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

2,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%
-

Para as coligadas, nas quais a Brashop não possui influência significativa, os
investimentos são avaliados por equivalência.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.2

Investimento em controladas e coligadas -- continuação
Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos nas
controladas são contabilizados no balanço patrimonial ao custo, adicionado
das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada.
A demonstração do resultado reflete a parcela dos resultados das operações
das controladas. Quando uma mudança for diretamente reconhecida no
patrimônio das controladas, a Companhia reconhecerá sua parcela nas
variações ocorridas e divulgará esse fato, quando aplicável, na demonstração
das mutações do patrimônio líquido. Os ganhos e perdas não realizados,
resultantes de transações entre a Companhia e suas controladas, são
eliminados de acordo com a participação mantida nas controladas.
As participações societárias nas controladas são apresentadas na
demonstração do resultado como equivalência patrimonial, representando o
lucro líquido atribuível aos acionistas das controladas.
As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que a Companhia e as políticas contábeis são
consistentes com as adotadas pela Companhia.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia
determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável
sobre o investimento da Companhia em suas controladas.

2.3

Conversão de moeda estrangeira
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da controladora e
de suas controladas.
Transações e saldos
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de
câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são
reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do
balanço, sendo todas as diferenças são registradas na demonstração do
resultado.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.4

Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser
mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e
impostos ou encargos sobre os serviços. A Companhia avalia as transações
de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está
atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando
como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios
específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver
reconhecimento de receita:
Prestação de serviços de aluguéis
A receita de serviços é reconhecida com base na apropriação dos contratos
de aluguéis. Quando o resultado dos aluguéis não puder ser medido de forma
confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas
incorridas puderem ser recuperadas.
Venda de produtos
A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios
significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao comprador,
o que geralmente ocorre na sua entrega.
Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e
ativos financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para
venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de
juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos
futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento
financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor
contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na
rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis—continuação
2.5

Impostos
Imposto de renda e contribuição social
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos
anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para
as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas
para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou
substancialmente em vigor na data do balanço.
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são
computados tendo por base o regime do denominado “lucro presumido”. As
antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua
realização.
Por ser tributada pelo regime de lucro presumido, não há impostos diferidos
a serem reconhecidos.
Imposto sobre vendas
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre
vendas exceto:





quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de
bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades
fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido
como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de
despesa, conforme o caso; e
quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o
valor dos impostos sobre vendas.
O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é
incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço
patrimonial.

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas médias:
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Programa de Integração Social - PIS: 0,65%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social COFINS: 3,0%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS: 2,5% a
5%

Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.6

Instrumentos financeiros
(i) Ativos Financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por
meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o
vencimento ou ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situação.
A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das
disposições contratuais do instrumento.
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos,
no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
aquisição do ativo financeiro.
Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros
recebíveis.
Os ativos financeiros da companhia são classificados nas categorias de
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado e empréstimos e
recebíveis.
Mensuração subsequente
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua
classificação, que pode ser da seguinte forma:
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos
financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no
reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros
são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o
objetivo de venda no curto prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os
correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do
resultado.
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Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.6. Instrumentos financeiros - continuação
(i) Ativos Financeiros – continuação
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva),
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é
calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na
aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros
efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de
resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como
despesa financeira no resultado.
Desreconhecimento (baixa)
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro
ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando:
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Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;



A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de
caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de
um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a
Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos
e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.

Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis--continuação
2.6. Instrumentos financeiros - continuação
(ii) Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva
que determine se o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros não é
recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros é considerado
como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de
ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de
perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa
futuro estimado do ativo financeiro ou da Companhia de ativos financeiros
que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao
valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do
empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira
relevante. A probabilidade de que as mesmas irão entrar em falência ou outro
tipo de reorganização financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou
principal e quando há indicadores de uma queda mensurável do fluxo de
caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento ou condição
econômica relacionados com defaults.
(iii) Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor
justo por meio do resultado e empréstimos e financiamentos. A Companhia
determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu
reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação
diretamente relacionado.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores
e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos.
Mensuração subsequente de empréstimos e financiamentos
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como
durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
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2.

Políticas contábeis--continuação
2.6. Instrumentos financeiros - continuação
(iii) Passivos financeiros - continuação
Desreconhecimento (Baixa)
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada
ou expirar.
2.7. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é
calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e
determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando
em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e
em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas
análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a Companhia
concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários
circulantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste.
2.8. Propriedade para investimento
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo,
incluindo custos da transação. O valor contábil inclui o custo de reposição
de parte de uma propriedade para investimento existente à época em que o
custo for incorrido se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos;
excluindo os custos do serviço diário da propriedade para investimento.
Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são
apresentadas ao valor justo, que reflete as condições de mercado na data
do balanço. Ganhos ou perdas resultantes de variações do valor justo das
propriedades para investimento são incluídos na demonstração do resultado
no exercício em que forem gerados.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando
a propriedade para investimento deixa de ser permanentemente utilizada e
não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. A
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é
reconhecida na demonstração do resultado no período da baixa.
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2.

Políticas contábeis--continuação
2.8. Propriedade para investimento - continuação
Transferências são feitas para a conta de propriedade para investimento, ou
desta conta, apenas quando houver uma mudança no seu uso. Se a
propriedade ocupada por proprietário se tornar uma propriedade para
investimento, a Companhia contabiliza a referida propriedade de acordo
com a política descrita no item de imobilizado até a data da mudança no
seu uso.
2.9. Imobilizado
Instalações e equipamentos são apresentados ao custo, líquido de
depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de
parte do imobilizado e custos de empréstimo de projetos de construção de
longo prazo, quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos.
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a
Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e
depreciação específica. Da mesma forma, quando uma inspeção relevante
for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado, se os
critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de
reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado,
quando incorridos. O valor presente do custo esperado da desativação do
ativo após a sua utilização é incluído no custo do correspondente ativo se
os critérios de reconhecimento para uma provisão forem satisfeitos. O valor
residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se
necessário, na data de encerramento do exercício.
Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a
taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme
descrito na nota 5.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho
ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são
revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva,
quando for o caso.
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2.

Políticas contábeis--continuação
2.10. Custo dos empréstimos
Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção
ou produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo
para ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do
custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade
relativos ao empréstimo.
2.11. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa
é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de
venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto
antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a
indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda
é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e
interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos
semelhantes.
Nas datas dos balanços não foram identificados fatores que indicassem a
necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável de ativos.
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2.

Políticas contábeis--continuação
2.12. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros
fins. A Companhia considerada equivalentes de caixa uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa
e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por
conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente
de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
menos, a contar da data da contratação.
2.13. Contas a receber de clientes
São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
desses créditos e acrescidos das variações monetárias, quando contratadas.
Os créditos a receber estão líquidos da provisão para créditos de liquidação
duvidosa, constituída com base na análise de risco dos créditos, a qual leva
em consideração a estatística de perdas no passado e avaliação dos
consultores jurídicos. O seu montante é considerado suficiente para cobrir
eventuais perdas na realização de contas a receber de clientes.
2.14. Outros créditos
Outros créditos circulantes e não circulantes que estão sujeitos à variação
monetária por força de legislação ou cláusulas contratuais estão atualizados
com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a
refletir os valores na data das demonstrações financeiras intermediárias.
2.15. Provisões
Geral
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação
presente (legal ou não formalizada) em consequência 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.
Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado,
no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o
reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo.
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração
do resultado, líquida de qualquer reembolso.
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2.

Políticas contábeis - continuação
2.15. Provisões - continuação
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja
feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa
ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões
de tribunais.
2.16. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos,
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e
estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo
ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a
administração fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas:
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras
e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço,
envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas
a seguir.
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2.

Políticas contábeis - continuação
2.16. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas continuação
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de
um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual
é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O
cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.
Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos dez anos e não
incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não
tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão
a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de
caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e
à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo
aspecto da legislação tributária bem como a natureza de longo prazo e a
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os
resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas
premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos
já registrada. A Companhia em 31 de dezembro de 2014 e 2013 não há
atualmente auditorias por parte das autoridades fiscais em andamento.
Diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
A Companhia apura seus tributos sobre a renda pela sistemática do lucro
presumido. A Administração entende que continuará a tributar seus lucros por
esta sistemática.

23

Brashop S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras - continuação
31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de Reais)

2.

Políticas contábeis - continuação
2.16. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas continuação
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados
no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas
sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos
instrumentos financeiros.
2.17. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em
2014
Alguns pronunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis tornaram-se aplicáveis pela primeira vez no
exercício de 2014. A Administração da Empresa avaliou tais normas e
concluiu que tais normas e orientações não afetaram significativamente os
saldos registrados pela Empresa, todavia podem ter requerido divulgações
adicionais, feitas nas respectivas notas explicativas.
2.18. Pronunciamentos do IFRS ainda não em vigor em 31 de dezembro de
2014
A administração revisou as normas e interpretações emitidas relevantes em
relação à Companhia, mas ainda não efetivas na data destas demonstrações
financeiras, estão e em sua avaliação não haverá impactos relevantes às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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3.

Investimentos (controladora)
a)

Composição dos Investimentos
Os saldos de investimentos estavam compostos como segue, em 31 de
dezembro:

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
Geradora de Energia Rio Fortuna S.A.
Geradora de Energia Rio do Meio S.A.
Geradora de Energia São José S.A
Geradora de Energia São Maurício S.A.
Bruem - Brusque Empreendimentos Ltda.
FGP VIII Empreendimento Ltda.
Valor justo FGP VIII Empreend. Ltda.*
FGP VI Empreendimento Ltda.
Valor justo FGP VI Empreend. Ltda.*
FGP IX Empreendimento Ltda.
Valor justo FGP IX Empreend. Ltda.*
One Empreendimento Ltda.
Valor justo One Empreend. Ltda.*
Investimentos avaliados à custo histórico
Master S.A.
Rincão dos Albinos Energética S.A.
Quevedos Energética S.A.
Rincão São Miguel Energética S.A.
Saldo Guassupi Energética S.A.
Outros

31/12/2014

31/12/2013

9.473
1.439
1.490
3.987
4.634
9.026
65.836
4.676
25.320
2.623
222.375
22.893
49.021
422.793

6.013
1.444
1.495
2.496
6.222
17.670

30
939
1.743
1.549
1.494
168
5.923
428.716

30
939
1.408
1.549
1.246
168
5.340
23.010

* A companhia utilizou propriedades de investimento para aportar capital em sociedades que tem por
objetivo realizar empreendimentos imobiliários. A companhia não detém o controle dessas investidas,
sendo a administração e incorporação do empreendimento de responsabilidade de seus sócios nos
respectivos empreendimentos. Os valores de aportes de capital foram realizados pelos valores de custo
histórico das propriedades. O valor justo da propriedade passou a ser parte do investimento nos
empreendimentos, tendo cessado a sua valorização a mercado a partir da data da incorporação ao capital
das respectivas sociedades. O valor justo será realizado à medida que os empreendimentos forem sendo
realizados através de venda das unidades imobiliárias. Em 31 de dezembro de 2014 as referidas empresas
são representadas basicamente pelos terrenos aportados pelos sócios, não havendo tendo ainda sido
iniciado os empreendimentos imobiliários.
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3.

Investimentos--continuação
b)

Movimentação dos investimentos avaliados pela equivalência patrimonial

Investimento
Rio Fortuna
Rio do Meio
São José
São Maurício
BRUEM
FGP VIII Empr. Ltda.
FGP VI Empr. Ltda.
FGP IX Empr. Ltda.
One Empr. Ltda.

c)

Percentual Patrimônio
de
líquido em
participação 31/12/2014
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

Resultado
exercício
2014

6.013
1.444
1.495
2.496
6.222
18.056
9.360
5.250
43.132

3.460
(5)
(5)
1.464
(1.588)
(4)
(8)
(4)
2.655
5.965

6.013
1.444
1.495
2.496
6.222
17.670

3.460
(5)
(5)
1.490
(1.588)
(2)
(4)
(2)
1.327
4.671

Movimentação dos Investimentos avaliados pelo custo histórico

Investimento

Master S.A.
Rincão dos Albinos
Quevedos Energética
Rincão São Miguel
Saldo Guassupi
Outros

Percentual
Saldo
de
investimento
Participação 31/12/2014
2,00%
17,00%
17,00%
17,00%
17,00%

30
939
1.743
1.549
1.494
168
5.923
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Saldo
Saldo
Equivalência
investimento
investimento
patrimonial
31/12/2013
31/12/2014

Adições/
Baixas

335
248
583

Saldo
investimento
31/12/2013
30
939
1.408
1.549
1.246
168
5.340

9.473
1.439
1.490
3.986
4.634
9.026
4.676
2.623
22.893
60.240
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4.

Propriedades para investimento
Controladora

Terrenos
Edificações

Consolidado

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

849.071
584.082
1.433.153

1.002.643
293.464
1.296.107

849.071
584.082
1.433.153

1.004.120
302.892
1.307.012

As propriedades para investimento são registradas a valor justo, que foi determinado
com base em avaliações realizadas por empresa especializada em 31 de dezembro
de 2014.
A movimentação do saldo das propriedades para investimento foi como segue:
Controladora

Início do exercício
Adições
Transferência para investimento
Ajuste ao valor justo
Fim do exercício
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Consolidado

31/12/2014

31/12/2014

1.296.107
397.882
(400.452)
139.616
1.433.153

1.307.012
386.977
(400.452)
139.616
1.433.153
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5.

Imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado em 2014 foi como segue:

Controladora
Imobilizado
Terrenos
Edificações e instalações
Obras em andamento
Depreciação
Edificações e instalações

Consolidado
Imobilizado
Terrenos
Edificações e instalações
Outros
Obras em andamento
Depreciação
Edificações e instalações
Outros

Taxa de
média
anual de
depreciação Saldo em
(%)
31/12/2013

Adições

Baixas

3.953
9.611
14.466

525
1.144

-

-

3.953
10.136
15.610

(414)

(384)

-

-

(798)

27.616

1.285

-

-

28.901

4

Taxa de
média
anual de
depreciação
(%)

4
10

Saldo em
31/12/2013
4.684
91.946
1.460
14.466
(3.839)
(98)
108.619

Adições Baixas

Saldo em
Transferência 31/12/2014

75
1.144

-

-

4.684
92.471
1.535
15.610

(2.213)
(70)
(539)

-

-

(6.052)
(168)
108.080

525

A movimentação do ativo imobilizado em 2013 foi como segue:
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Saldo em
Transferência 31/12/2014
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5.

Imobilizado – continuação

Controladora
Imobilizado
Terrenos
Edificações e instalações
Obras em andamento
Depreciação
Edificações e instalações

Consolidado
Imobilizado
Terrenos
Edificações e instalações
Outros
Obras em andamento
Depreciação
Edificações e instalações
Outros

Taxa de
média
anual de
depreciação Saldo em
(%)
31/12/2012

Adições

Baixas

3.953
9.234
14.043

377
501

(78)

-

4

Saldo em
Transferência 31/12/2013
3.953
9.611
14.466

(31)

(383)

-

-

(414)

27.199

495

(78)

-

27.616

Taxa de
média
anual de
depreciação Saldo em
(%)
31/12/2012

Adições

Baixas

4.684
89.898
1.388
14.043

2.048
72
501

(78)

-

4.684
91.946
1.460
14.466

(1.636)
(37)
108.340

(2.203)
(61)
357

(78)

-

(3.839)
(98)
108.619

4
10

Saldo em
Transferência 31/12/2013

A Administração entende que o ativo imobilizado é plenamente recuperável por meio
do fluxo de caixa das operações futuras.
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6.

Empréstimos e financiamentos
Encargos
Debêntures – Itaú
Debêntures – Bradesco
BNDES - Itaú
BNDES - Safra
FINAME – Bradesco
Itaú Unibanco S.A

100% CDI
100% CDI
2,7% a.a
4,5% a.a
4,5% a.a
9,2% a.a

Circulante
Não circulante

Controladora
31/12/2014 31/12/2013

Consolidado
31/12/2014 31/12/2013

79.005
13.441
105.066
197.512

96.771
23.441
120.212

79.005
13.441
5.763
47
105.066
203.322

96.771
23.441
8.067
238
1.143
129.660

28.263
169.249

28.574
91.638

30.995
172.327

32.834
96.826

Os saldos têm vencimento conforme segue:
Controladora
2015
2016
2017
2018
2019 em diante
Total

28.263
26.677
54.447
52.000
36.125
197.512

Consolidado
30.995
28.483
55.719
52.000
36.125
203.322

Os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas estão sendo
garantidos por avais de acionistas.
Em 25 de maio de 2012, a Companhia efetuou 2ª Emissão de Debêntures Simples,
em Série Única, da Espécie com Garantia Real, não conversíveis em ações. As
debêntures foram distribuídas mediante esforços restritos de colocação pública,
observadas as regras da Instrução CVM 476/09, tendo sido destinada
exclusivamente a investidores qualificados, nos termos do regulamento aplicável.
Estas debêntures serão pagas em 23 parcelas trimestrais, iguais e consecutivas
tendo o primeiro pagamento ocorrido para 23 de novembro de 2013.
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6.

Empréstimos e financiamentos - continuação
Obrigações da Companhia (“covenants”)
A Companhia obriga-se a observar as restrições constantes nas escrituras de
debêntures, sendo considerado para calculo os saldos da companhia Brashop S.A,
somados dos saldos da empresa Havan Lojas de departamentos Ltda. das quais
destacamos:
a)
b)
c)

Divida liquida dividida pelo EBITIDA deve ser menor ou igual a 2,50;
EBITIDA dividido pelo saldo de despesa financeira liquida deve ser maior ou
igual a 3,00;
Ativo circulante dividido pelo passivo circulante maior ou igual a 1,13.

Em 31 de dezembro de 2014 a Companhia cumpre todas as obrigações
(“covenants”) relacionadas às debêntures.

7.

Imóveis a pagar
Controladora

Imóveis a pagar
Outros passivos

Circulante
Não circulante

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

235.180
750
235.930

214.461
750

214.461
892

215.211

235.180
892
236.072

93.477
142.453

67.067
148.144

93.477
142.595

67.067
148.286

Controladora
2015
2016
2017
2018 em diante
Total

Consolidado

31/12/2014

93.477
68.190
38.519
35.744
235.930

215.353

Consolidado

93.477
68.332
38.519
35.744
236.072

Os saldos são corrigidos através de índice de variação poupança e pelo INCC
(Índice Nacional da Construção Civil).
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8.

Imposto de renda e contribuição social
a) Impostos correntes no resultado pela tributação presumida:
Controladora
31/12/2014
31/12/2013
Receita de aluguel
Receita de condomínios
Base de presunção
Alíquota de presunção
Lucro presumido 32%
Receita de venda energia
Base de presunção
Alíquota de presunção
Lucro presumido 8%
Receitas financeiras
Base tributável
Imposto de renda -15%
Imposto de renda -10%
Contribuição social-9%
Total da despesa de imposto

9.

76.407
1.370
77.777
32%
24.889

45.431
876
46.307
32%
14.818

76.407
1.370
77.777
32%
24.889

45.431
876
46.307
32%
14.818

-

-

11.551
11.551
8%
924

13.630
13.630
8%
1.090

142

564
15.382
(2.307)
(1.514)
(1.385)
(5.206)

154

25.967
(3.893)
(2.571)
(2.335)
(8.799)

573
16.481
(2.472)
(1.625)
(1.484)
(5.581)

25.031
(3.755)
(2.479)
(2.252)
(8.486)

Partes relacionadas
Ativo
One Empreendimentos Ltda *
Ger. de Energia Rio Fortuna S.A.
Ger. de Energia São Maurício S.A.

Passivo
Luciano Hang**
Havan Lojas de
Departamentos Ltda.*
Forserum Services S.A.(controladora)

Controladora
31/12/2014 31/12/2013
16.072
2.676
7.081
25.829

14.257
14.257

Controladora
31/12/2014 31/12/2013

Consolidado
31/12/2014
31/12/2013
16.072
16.072

14.257
2.676
7.081
25.829

Consolidado
31/12/2014
31/12/2013

212.405

113.795

276.706

180.214

321.658
407
534.470

137.850
407
252.052

321.658
406
598.770

137.850
407
318.471

* Empresa onde o Sr. Luciano Hang detém participação societária
** Acionista controlador da Forserum, empresa controlada da Companhia.
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9.

Partes relacionadas - continuação
Sobre os saldos de mútuos passivos acima descritos, não são cobrados quaisquer
encargos. Também, não há data prevista entre as partes para liquidação dos saldos.
O entendimento da Administração da Companhia é que os mesmos não serão
exigidos no curto prazo.
A seguir um resumo da movimentação das transações no resultado (consolidado):
Receitas
31/12/2014
31/12/2013
Receitas de aluguel de imóveis
Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Receitas de venda de energia elétrica
Geradoras diversas

76.407
11.551
87.958

41.846
13.819
55.665

10. Remuneração dos administradores
A Companhia é administrada por uma Diretoria, formada por 2 (dois) membros
acionistas ou não, residentes no país, quais exercem suas funções sem
remuneração.

11. Patrimônio Líquido
a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2014 o capital social da Companhia é de R$ 4.286
composto por 4.285.615 ações ordinárias, todas subscritas e integralizadas.
b) Reservas
O saldo do lucro líquido, após a destinação do dividendo mínimo obrigatório, no
montante de R$ 123.362, foi destinado à reserva de retenção de lucros. A
assembleia geral ordinária deliberará sobre a destinação deste montante.
Durante o exercício corrente a companhia não registrou reserva legal sobre o saldo
de lucro do exercício, uma vez que o saldo da reserva legal existente excede o
limite legal definido.
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11. Patrimônio Líquido - continuação
c) Dividendos
Conforme estatuto da Companhia, os dividendos mínimos obrigatórios são
calculados à razão de 25% dos lucros auferidos no exercício, após dedução das
reservas e compensação de saldos de prejuízos acumulados. A Companhia
destinou para pagamento do dividendo mínimo obrigatório o montante de R$ 41.122
relativamente ao ano de 2014 (R$ 59.921 em 2013), os quais ainda não foram
liquidados e estão registrados no passivo circulante da companhia. O saldo em 31
dezembro de 2014 o valor de dividendos a pagar, registrado no passivo não
circulante, que totaliza R$101.042 (R$ 59.921 em 2013).

12. Receita operacional líquida
Controladora
Consolidado
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Receitas de aluguéis
Receitas de condomínios
Venda energia elétrica
(-) Impostos sobre vendas

76.407
1.370
(2.899)
74.878

45.431
876
(1.679)
44.628

76.407
1.370
11.551
(4.320)
85.008

45.431
876
13.630
(4.201)
55.736

13. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Receitas financeiras
Juros recebidos
Rendimento aplicações financeiras
Descontos recebidos
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos
Multas
Taxas e tarifas
Outros

Resultado financeiro líquido
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77
42
23
142

26
514
24
564

77
55
22
154

26
524
23
573

(36.092)
(157)
(399)
(36.648)

(18.179)
(148)
(298)
(18.625)

(36.744)
(383)
(399)
(664)
(38.190)

(19.392)
(391)
(298)
(524)
(20.605)

(36.506)

(18.061)

(38.036)

(20.032)
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14. Provisão para riscos tributários cíveis e trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2014 tramitam em esfera judicial processos cíveis,
trabalhistas e fiscais, os quais com fundamento na opinião de assessores jurídicos,
possuem probabilidade de perda possível ou remoto. Portanto, nenhuma provisão
foi registrada em 31 de dezembro de 2014.
Adicionalmente, independente da baixa perspectiva de perda de seus principais
processos, a Companhia possui depósitos judiciais conforme abaixo:
Controladora e Consolidado
Custas da justiça do trabalho
Outros
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31/12/2014

31/12/2013

-

120
15
135
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15. Despesas por natureza
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função.
Conforme requerido pelo CPC 26, apresenta, a seguir, o detalhamento da
demonstração do resultado por natureza:
Controladora
Consolidado
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Despesas por função
Despesas com pessoal
Despesas gerais e
administrativas
Despesas tributárias

Despesas por natureza
Despesas com pessoal
Depreciação e amortização
Limpeza e manutenção
Assessoria e consultoria
Aluguéis
Água e energia elétrica
Materiais de uso e consumo
Serviços de terceiros
IOF
IPTU
Taxas e tarifas
Seguros
Outros

(5)

(6)

(1.719)

(654)

(7.454)
(2.230)
(9.689)

(8.766)
(1.417)
(10.189)

(8.553)
(2.244)
(12.516)

(9.699)
(1.423)
(11.776)

(5)
(384)
(24)
(144)
(5.588)
(50)
(26)
(634)
(2.611)
(2)
(221)
(9.689)

(6)
(383)
(112)
(308)
(5.002)
(7)
(1)
(15)
(325)
(729)
(1.620)
(16)
(1.665)
(10.189)

(242)
(384)
(566)
(254)
(5.588)
(172)
(4)
(109)
(634)
(2.645)
(45)
(1.873)
(12.516)

(654)
(383)
(355)
(453)
(5.002)
(120)
(8)
(99)
(325)
(729)
(1.657)
(131)
(1.860)
(11.776)

16. Coberturas de seguros
A companhia possui seguro para riscos de sinistro em cada um de seus prédios
classificados como propriedades para investimento. Os valores segurados são
determinados e contratados com bases técnicas e são considerados suficientes,
pela Administração da Companhia, para a cobertura de eventuais perdas
decorrentes de sinistros com bens do ativo permanente e lucros cessantes.
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17. Objetivo e políticas para gestão de risco financeiro
Em atendimento aos Pronunciamentos Técnicos CPC 38 a CPC 40, a Companhia
efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros.
Os instrumentos financeiros constantes nas contas de ativo e passivo encontram-se
atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2014 e correspondem,
substancialmente, ao seu valor de mercado.
Os principais instrumentos financeiros da Empresa em 31 de dezembro são:
Controladora
Consolidado
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

75
206
213
197.512

93
430
797
120.212

717
211
480
203.322

538
430
1.412
129.660

A Administração da Companhia é de opinião que os instrumentos financeiros, os
quais estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores
contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos respectivos
valores de mercado, em razão de o vencimento de parte substancial dos saldos
ocorrer em data próxima às dos balanços. O saldo da rubrica “Empréstimos e
financiamentos” é atualizado monetariamente, estando lastreados a juros pósfixados, com base nos encargos definidos em contratos, os quais são próximos das
condições de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos
balanços está próximo do valor de mercado. Contudo, tendo em vista que não há
mercado ativo para esses instrumentos, as diferenças poderiam ocorrer se tais
valores fossem liquidados antecipadamente.
A Diretoria Executiva é responsável por supervisionar a gestão dos riscos aos quais
a Companhia está exposta, os quais são:
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17. Objetivo e políticas para gestão de risco financeiro - continuação
a)

Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio
não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato
com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta
ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com
relação a contas a receber) e de financiamento. A companhia tem
concentração de imóveis arrendados para empresa relacionada. A diretoria
monitora o risco de sua contraparte regularmente. O risco de crédito de saldos
com bancos e instituições financeiras é administrado pela Diretoria Financeira
da Empresa. A necessidade de uma provisão para perda por redução ao valor
recuperável é analisada a cada data reportada com base no histórico de perda
incorrida da carteira e análise financeira da contraparte. Em 31 de dezembro
de 2014 não se verificou a necessidade de constituição de provisão para
perdas com recebíveis.
Adicionalmente, a Companhia monitora os valores depositados e a
concentração em determinadas instituições e, assim, mitiga o prejuízo
financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte.
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b)

Risco de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos
por meio de avaliações regulares de sua administração. Na Nota 6
apresentamos o perfil do vencimento do passivo financeiro com instituições
financeiras da Companhia, com base nos pagamentos contratuais não
descontados.

c)

Risco de encargos financeiros/flutuação de taxa de câmbio: Esse risco advém
da possibilidade da Empresa vir a incorrer em perdas por conta de flutuações
nas taxas de juros de captação bem como pela exposição a oscilações de
câmbio que aumentem as suas despesas financeiras relativas a empréstimos
obtidos junto a instituições financeiras. A Empresa monitora continuamente a
volatilidade das taxas de mercado.

d)

Gerenciamento de capital: A Administração da Empresa gerencia seus
recursos, a fim de assegurar a continuidade dos negócios e maximizar os
recursos para aplicação em abertura de lojas, reformas e remodelação das
lojas existentes, além de prover retorno aos quotistas. Periodicamente, a
Administração revisa a estrutura de capital e sua habilidade de liquidar os
seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de
fornecedores em relação ao prazo médio de giro dos estoques, tomando as
ações necessárias quando a relação entre esses saldos apresentar ativo
maior que o passivo. Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital
são os de salvaguardar a capacidade de continuidade das operações para
oferecer retorno aos quotistas e benefícios a outras partes interessadas,
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo e
maximizar os recursos para aplicação em abertura de lojas, reformas e
remodelação das lojas existentes.
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17. Objetivo e políticas para gestão de risco financeiro - continuação
A dívida líquida consolidada da Companhia em relação ao capital ao final do
exercício é apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Empréstimos, financiamentos,
fornecedores e partes relacionadas
Menos: Caixa, equivalentes de caixa
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Dívida líquida e patrimônio líquido
Quociente de alavancagem

732.196

373.060

802.573

449.542

75
732.121
823.894
1.556.015
47%

93
372.967
700.532
1.073.499
34%

717
801.856
823.894
1.625.749
49%

538
449.004
700.532
1.149.536
39%

Não houve alterações na abordagem da Companhia à administração de
capital durante o exercício. A Companhia, não está sujeita às exigências
externas impostas de capital.
Reclassificação para fins de comparabilidade
Visando a melhoria da qualidade das informações apresentadas nas
demonstrações financeiras e a melhor comparabilidade dos saldos, a
Empresa efetuou alteração no quadro de dívida liquida consolidada de 31 de
dezembro de 2013, nas rubricas de “Empréstimos, financiamentos,
fornecedores e partes relacionadas”. De forma que em 31 de dezembro de
2013, esta linha é composta também do valor de Imóveis a pagar, não sendo
mais adicionado em 31 de dezembro de 2014.
As reclassificações e ajustes mencionados acima não tiveram reflexo no
resultado do exercício e não tiveram efeito material sobre os saldos totais dos
ativos e passivos (balanço patrimonial) em 31 de dezembro de 2014 o balanço
patrimonial do período anterior não reflete a reapresentação retrospectiva dos
saldos, visto a sua imaterialidade.
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