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BALANÇO PATRIMONIAL
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2017

Em reais
ATIVO 2017 2016
CIRCULANTE  902.684  836.733 

Disponível  860.163  791.030 
Banco Conta Movimento-Recursos com Restrição  38.819  - 
Aplicações Financeiras-Recursos sem Restrição  103.977  277.433 
Aplicações Financeiras-Recursos com Restrição  717.367  513.597 
Contas a Receber  23.353  23.056 
Adiantamentos a Funcionários  1.853  2.350 
Outros Créditos a Receber  21.500  20.706 
Créditos Fiscais a Recuperar  1.659  2.726 
Federal  1.659  1.121 
Encargos Trabalhistas  -  1.605 
Despesas Antecipadas  17.509  19.921 
Despesas do Exercício Seguinte  17.509  19.921 

NÃO CIRCULANTE
 159.364  118.675 

Imobilizado  159.364  118.675 
Imobilizado em Operação-Bens sem Restrição  230.554  178.260 
Imobilizado em Operação-Bens com Restrição  13.088  - 
(-) Depreciação Acumulada  (84.278)  (59.585)

TOTAL DO ATIVO  1.062.048  955.408 
PASSIVO 2017 2016
CIRCULANTE  997.223  744.822 

Obrigações Trabalhistas  275.176  199.352 
Encargos Trabalhistas a Pagar  33.818  3.528 
Salários e Ordenados a Pagar  14.686  3.000 
Provisões Trabalhistas  226.672  192.824 
Obrigações com Fornecedores  34.554  28.485 
Fornecedores  34.554  28.485 
Obrigações Financeiras  1.005  3.588 
Empréstimos/Financiamentos Bancários  1.005  3.588 
Obrigações Fiscais  7.543  3.007 
Federal  5.066  1.239 
Municipal  2.477  1.768 
Obrigações Outras  678.945  510.390 
Fomento/Colab./Coop./Convenios a Executar  678.806  510.197 
Outras Contas a Pagar  139  193 

NÃO CIRCULANTE 53.565 81.892 
Provisões 53.565 81.892 
Provisão de Contigências Futuras 53.565 81.892 

PATRIMONIO LÍQUIDO  11.260  128.694 
Patrimonio Social  128.694  (24.224)
Fundo Patrimonial  128.694  (24.224)
Déficit/Superávit Acumulado  (117.434)  152.918 
Déficit/Superávit Acumulado  (117.434)  152.918 

TOTAL DO PASSIVO  1.062.048  955.408 
As Notas Explicativas da Administração integram  

o conjunto das Demonstrações Contábeis 
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2017
Em reais

2017 2016
RECEITAS OPERACIONAIS  4.774.714  4.855.362 

Receitas com Restrição
Atividade de Assistencia Social  4.501.470  4.052.894 

Doações  10.000  - 
Subvenções/Convenios  4.491.470  4.052.894 
Doações de Pessoas Físicas  -  - 
Doações de P.Jurídicas Privadas  -  - 
Doações de P.Jurídicas Públicas  -  - 
Doações de Bens P.Jurídicas  -  - 
Doações Judiciais Compulsórias  -  - 
Doações Internacionais  -  - 
Empresas sem Fins Lucrativos  -  - 
Taxas Administrativas  -  - 

Receitas sem Restrição  270.514  802.468 
Doações  270.514  802.468 
Municipal  -  - 
Iniciativa Privada  -  - 
Empresas sem Fins Lucrativos  -  - 

Outras Receitas  2.730  - 
Outras Receitas  2.730  - 

 -  - 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  4.774.714  4.855.362 

Custos Operacionais
Atividade de Assistencia Social  (3.019.055)  (2.878.343)

Salários e Benefícios  (1.624.166)  (1.401.364)
Encargos Trabalhistas  (139.115)  (141.920)
Materiais Empregados  (830.065)  (1.051.411)
Serviços Tomados  (185.336)  (183.431)
Gastos Gerais  (240.373)  (100.217)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  1.755.659  1.977.019 
Despesas Operacionais  (1.937.873)  (1.783.073)

Salários e Benefícios  (909.918)  (812.747)
Encargos Trabalhistas  (78.169)  (76.901)
Administrativas  (356.710)  (410.464)
Tributárias  (48.078)  (53.121)
Depreciação e Amortização  (30.787)  (25.684)
Serviços Tomados  (452.075)  (346.568)
Aluguéis  (62.136)  (57.588)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  
ANTES DO FINANCEIRO  (182.214)  193.946 

Resultado Financeiro Líquido  12.297  19.674 
Receitas Financeiras  18.884  25.138 
Despesas Financeiras  (6.587)  (5.464)

Outras Receitas/Despesas Operacionais  52.483  (60.702)
Outras Receitas/Despesas  52.483  (60.702)

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  (117.434)  152.918 
As Notas Explicativas da Administração integram  

o conjunto das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2017

Em reais
Mutação das Contas Patrimonio 

Social
Superávit (Défi-
cit) Acumulado

Saldo 
Total

Saldo em 31/12/2015  10.226  (34.450)  (24.224)
Incorporação do Déficit Acumulado ao 
Patrimônio Social  (34.450)  34.450  - 
Superávit do exercício de 2016  -  152.918  152.918 
Saldo em 31/12/2016  (24.224)  152.918  128.694 
Incorporação do Superávit Acumulado ao 
Patrimônio Social  152.918  (152.918)  - 
Déficit do exercício de 2017  -  (117.434)  (117.434)
Saldo em 31/12/2017  128.694  (117.434)  11.260 

As Notas Explicativas da Administração integram  
o conjunto das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Demonstração Contábil Levantada em 31/12/2017

Em reais
2017 2016

Atividades Operacionais
Déficit/Superávit Líquido do Exercício  (117.434)  152.918 
Depreciação/Amortização  30.787  25.684 
Lucro na Venda/Sinistro de Imobilizado  (19.914)  - 
Déficit/Superávit Líquido do Exercício Ajustado  (106.561)  178.602 
Diminuição (Aumento) de Ativos
Impostos a Recuperar  1.068  (2.726)
Despesas de Exercícios Seguintes  2.412  (5.353)
Outras Contas a Receber  (298)  (10.324)
Créditos de Fomentos/Colab./Coop./Convênios  -  - 
Bloqueios Judiciais  -  - 

 3.182  (18.403)
Aumento (Diminuição) dos Passivos
Fornecedores  6.070  5.644 
Obrigações Trabalhistas  41.976  2.558 
Obrigações Fiscais  4.535  (1.644)
Recursos de Subvenções/Convenios a Executar  168.609  353.861 
Provisões Trabalhistas  33.848  (54.154)
Outras Obrigações  (54)  154 
Provisão de Contingências Futuras  (28.327)  81.892 

 226.657  388.311 
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais  123.278  548.510 

Atividades de Investimento
Recebimento de Venda/Sinistro de Imobilizado  23.749  - 
Aquisição de Ativo Imobilizado  (75.311)  (39.007)
Aquisição de Ativo Intangível  -  - 
Ajustes de Exercícios Anteriores  -  - 
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos  (51.562)  (39.007)

Atividades de Financiamento
Aumento de Empréstimos  -  - 
Redução de Empréstimos  (2.583)  (10.868)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento  (2.583)  (10.868)

Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  69.133  498.635 
Variação nas Disponibilidades

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  791.030  292.395 
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  860.163  791.030 

Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  69.133  498.635 
As Notas Explicativas da Administração integram  

o conjunto das Demonstrações Contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Em Reais

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
A Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente, também denominada 
simplesmente Rede AICA, é uma associação civil beneficente de assistência social de 
direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em 23 de maio de 2011, com 
início de suas atividades em 02 de janeiro de 2014, possui personalidade jurídica própria, 
presta serviços permanentes e sem discriminação de nacionalidade, raça, cor, gênero ou 
religião e terá duração por tempo indeterminado. 
A Rede AICA é reconhecida como de utilidade pública estadual e municipal e tem por 
finalidade:
•	 Promover e apoiar ações na área de Assistência Social relacionada à educação, 
cultura, saúde, meio ambiente e outras vinculadas à criança, adolescente, idoso, 
mulheres, pessoas portadoras de necessidades especiais e à população empobrecida 
em geral;
• Realizar atendimentos imediatos para reabilitação de grupos sociais e comunidades 
em situação de emergência natural e social;
• Realizar a assistência social gratuita e participar da ação conjunta das organizações 
da sociedade civil e movimentos que visem à garantia dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana e ao exercício da cidadania;
• Formar e capacitar agentes para desenvolver a ação social, promovendo e 
fortalecendo a cultura da solidariedade;
• Realizar ações voltadas para o incentivo ao trabalho e geração de renda, mediante 
gestão adequada da estrutura e dos recursos disponíveis, em conformidade com a 
legislação vigente;
• Realizar estudos e pesquisas para desenvolver estratégias de combate à pobreza.
A fim de cumprir suas finalidades, a Rede AICA poderá se organizar em tantas unidades 
quantas forem necessárias para realizar a sua missão e objetivos.
Os Projetos Cidadão, Legal, Casa Lar Pe. Rafael Dimiccolli, Casa Sol Nascente – LAC/
PSC, Casa Lar Luca Fossati e Casa de Passagem Nossa Casa Danilo e Luca Fossatti 
são executados em unidades cedidas em comodato pela Cáritas Arquidiocesana 
de Vitória.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
a) Base de Preparação
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as 
Normas e Princípios Fundamentais de Contabilidade e regidas pelas Leis n.º 6.404/1976, 
n.º 10.303/2001, 11.638/2007, Lei 11.941/2009, NBC TG 1000 e ITG 2002(R1) com vista 
às deliberações da CVM nº 506/2006 e 565/2008 e demais disposições legais vigentes.
b) Moeda Funcional
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da empresa.
3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a) Apuração do Superávit (Déficit)
O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência dos exercícios.
b) Doações, Termo de Fomento/Colab./Coop./Convênios e Aplicação de Recursos
As receitas e despesas referentes às atividades operacionais e sociais da entidade são 
contabilizadas em contas de resultado diretamente no exercício em que são executadas.
Os valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas durante o exercício de 2017 e 2016 
foram na seguinte proporção:

Contas 2017 2016
Doações Pessoas Físicas 7.812 4.182
Doações Pessoas Jurídicas Privadas 11.341 157
Doações Pessoas Jurídicas Privadas – Bens/Materiais - 198.579
Doações Internacionais 264.091 599.550
Termo de Fomento/Colab./Coop./Convênios Públicos 4.404.196 4.052.857
Termo de Convênios Privados 87.274 37

TOTAL 4.774.714 4.855.362
c) Benefícios Fiscais
A partir de fevereiro de 2016 a entidade goza do benefício de isenção da quota patronal 
da contribuição para previdência social de acordo com o artigo 195, parágrafo 7º da 
Constituição Federal incidente sobre o montante da folha de salários. A entidade é 
detentora de Títulos de Utilidade Pública nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal e 
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Diário Oficial 02/02/2016). Os 
referidos títulos, somado a outros requisitos possibilitam a isenção e/ou a imunidade 
quanto à contribuição da cota patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Valores das Isenções Usufruídas 2017 2016
623.525 487.938

A entidade, por ser sem fins lucrativos e atender aos requisitos da Lei nº 9.532/97, bem 
como aos estabelecidos no art. 150 da Constituição Federal e no Decreto nº 3.000/99 
dos artigos 167 ao 174, que define tributariamente como Entidade Imune, é beneficiada 
com imunidade/isenção de contribuições sociais e impostos, que contabiliza em contas 
de compensação (sem afetar o resultado financeiro ou econômico da entidade, em 
contas extra-patrimoniais visualizadas no balancete), renúncia fiscal, tendo como base 
o ingresso de recursos financeiros e doações no valor de R$ 4.774.714 (quatro milhões, 
setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais), dos seguintes tributos:
- ISS (5%) – R$ 238.736;
- COFINS Faturamento (3%) – R$ 143.241;
- CSLL (9%) – R$ 0.
d) Recursos da Entidade
Foram aplicados de acordo com suas finalidades institucionais, de conformidade com o 
Estatuto Social e demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
e) Recursos de Aplicação Restrita
Os recursos com restrições são os dos termos de fomento/colaboração/cooperação/
convênios e seus aditivos assinados, que em seus anexos definem as restrições de 
sua aplicação.
f) Empréstimos e Financiamentos
Não existem Empréstimos e Financiamentos no “Passivo Não Circulante”.
g) Imobilizado
O Ativo Não Circulante Imobilizado está registrado pelo custo de sua aquisição, já o 
cálculo da depreciação é feito pelo método linear, com base em taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens de acordo com a IN 162/1998, sendo: 
10% Instalações, 20% Computadores e Periféricos; 10% Móveis e Utensílios; 20% 
Automóveis, 20% Caminhões e Implementos e 10% Instrumentos Musicais.
h) Gratuidades
As despesas administrativas referem-se a gastos com salários e encargos, serviços de 
terceiros e despesas gerais necessárias à manutenção dos projetos e ações sociais. 
Estão indiretamente relacionadas aos projetos.
Os custos da Atividade Fim são todos aqueles diretamente relacionados aos projetos 
de Assistência Social.
A Instituição aplica todos os recursos recebidos no seu objeto social.
Em 2016 foram aplicados aproximadamente 59% das receitas, diretamente em 10 
projetos sociais, atendendo de forma gratuita 683 crianças, 1.583 adolescentes, 575 
jovens/adultos em situação de exclusão social.
Em 2017 foram aplicados aproximadamente 63% das receitas, diretamente em 11 
projetos sociais, atendendo de forma gratuita 610 crianças, 1.607 adolescentes, 639 
jovens/adultos em situação de exclusão social.

Itens 2017 % 2016 %
Receitas totais 4.774.714 100,00% 4.855.362 100,00%
Custo da Atividade Fim (3.019.055) 63,23% (2.878.342) 59,28%
Despesas administrativas (1.907.086) 39,95% (1.757.389) 36,20%
Depreciação (30.787) 0,64% (25.684) 0,53%
Resultado Financeiro Líquido 12.297 0,26% 19.674 0,41%
Outras Receitas/Despesas 52.483 1,10% (60.702) 1,25%
Déficit/Superávit (117.434) 2,46% 152.918 3,15%
i) Aplicações Financeiras
As aplicações Financeiras são registradas pelo valor investido, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do Balanço.
j) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes
Os Ativos são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, 
as variações monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos. Os Passivos são 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
das variações monetárias e os correspondentes encargos incorridos. Não há ativos ou 
passivos sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua mensuração a valor presente de 
realização.
4 - DISPONÍVEL
Está demonstrado pelos recursos disponíveis que são de livre uso pela entidade.
As Aplicações Financeiras por tratar-se de operações de curto prazo, de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, foram consideradas como 
equivalentes de caixa nas demonstrações de fluxos de caixa da Entidade.

Contas 2017 2016
Banco do Brasil S/A – Recursos sem Restrição 7.658 264.430
Banco Banestes S/A – Recursos sem Restrição 96.319 13.003
Banco Banestes S/A – Recursos com Restrição 717.367 513.597

TOTAL 821.344 791.030
5 - CRÉDITOS FISCAIS A RECUPERAR
a) Em “Federais” a recuperar são registrados os valores de PIS e IRRF s/Folha que 
foram recolhidos indevidamente ou a maior e que serão compensados com base em 
PERDCOMP junto a Receita Federal do Brasil, conforme determina a legislação;
b) Em “Encargos Trabalhistas” são registrados os valores de INSS que foram recolhidos 
indevidamente ou a maior e que serão efetuadas as devidas compensações junto aos 
órgãos competentes.
6 - IMOBILIZADO
O ativo imobilizado está constituído por bens da Instituição e bens adquiridos com 
recursos de termo de fomento/colaboração/cooperação/convênios para execução dos 
mesmos.

Descrição Tempo 
Vida Útil 2017 2016

IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO
Bens em Operação:

- Instalações 10 2.600 2.600
- Computadores e Periféricos 05 27.244 24.725
- Móveis e Utensílios 10 91,953 56.172
- Automóveis 05 46.835 56.763
- Caminhões e Implementos 05        30.000        30.000
- Instrumentos Musicais 10          45.010          8.000

243.642 178.260

Depreciação Acumulada
- (-) Instalações (501) (241)
- (-) Computadores e Periféricos (8.683) (3.572)
- (-) Móveis e Utensílios (13.182) (6.016)
- (-) Automóveis (35.598) (31.813)
- (-) Caminhões e Implementos      (23.193)      (17.196)
- (-) Instrumentos Musicais         (3.121)         (747)

TOTAL 159.364 118.675
7 - SEGUROS
A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2017 dos bens 
patrimoniais, somente os Veículos possuem cobertura de seguros.
8 - RECURSOS DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/COOP. /CONVÊNIOS A EXECUTAR
São valores recebidos e a receber de entidades públicas e privadas financiadoras, 
destinados à aplicação específica em projetos, os quais serão aplicados na medida da 
execução dos mesmos, no decorrer do exercício.

Contas 2017 2016
Prefeitura Municipal da Serra – Projovem Adolescente 105.107 109.034
Prefeitura Municipal da Serra – Casas Lares / Passagem 48.294 52.950
Prefeitura Municipal da Serra – SCFV 83.700 189.149
Prefeitura Municipal da Serra – LAC/PSC Casa Sol Nascente 236.393 158.789
Arcelor Mittal – Rede AICA 33.857 275
Prefeitura Municipal da Serra – Projeto Podemos + 123.249 -
Tribunal de Justiça ES – VEPEMA 48.206 -

TOTAL 678.806 510.197
9 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS FUTURAS – PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Foi constituída Provisão de Contingências Futuras, no valor de R$ 53.565 (cinquenta 
e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), com base em informações de seus 
assessores jurídicos, que estimou um montante considerado suficiente para cobrir as 
prováveis perdas com as ações em curso. 
Existem também processos de natureza trabalhista, que de acordo com o CPC 25, 
não foi constituída provisão devido a classificação de risco dessas ações, onde não é 
provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação.
A Administração da Instituição, consubstanciada na opinião de seus consultores 
jurídicos, a fim de preservar o seu patrimônio, entende que estão sendo tomados os 
encaminhamentos e providências legais cabíveis para cada situação.
10 - PATRIMONIO LÍQUIDO
Atendendo a Resolução CFC nº. 1409/12, ITG 2002(R1), o valor das receitas 
Patrimoniais e do Superávit ou Déficit dos Exercícios Anteriores aprovados, foram 
contabilizados na conta Patrimônio Social, totalizando o valor de R$ 128.694 (cento e 
vinte e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais). 
O Déficit do exercício 2017 será transferido para a conta Patrimônio Social somente 
depois da aprovação do Conselho Diretor e Assembléia dos Associados.
Serra-ES, 31 de Dezembro de 2017.

Celésio Piontkovsky Eliando Rosa dos Reis
Diretor Presidente Tesoureiro

Nicoli Organizações Contábeis EIRELI - EPP
CRC/ES – N.º 1541/O-0
Maria das Graças Nicoli
CRC/ES – N.º 3894/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Conselheiros da
Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente
Examinamos as demonstrações contábeis da Rede de Atendimento Integrado a Criança
e ao Adolescente que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2017
e as respectivas demonstrações do déficit, a mutação do patrimônio social e o fluxo 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 contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 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 
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 para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis da empresa 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 empresa.
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. 
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente em 31 de Dezembro de 
2017, o desempenho das suas operações, a mutação do seu patrimônio social e o seu 
fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016, apresentadas 
de forma comparativa, foram por nós examinadas conforme parecer emitido em 28 de 
março de 2017, sem ressalvas.
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