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de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento 

disso: -

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
-

te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 

-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

-
-

toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade ope-
racional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

-

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

das Cruzes, 24 de Fevereiro de 2.017. CRC 
2SP018.611/O-8; Robson Penha de Oliveira - CRC SP 265.102/O-4.

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 

não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
Nossos objetivos são obter segurança razoável de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 

BRADSEG PROMOTORA DE VENDAS S.A.
CNPJ: 10.428.992/0001-06

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MODELO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Bradseg Promotora de Vendas S.A. é uma Companhia por ações de 

Vila Yara, Osasco, SP, regida por Estatuto Social e disposições legais 

Diretoria, observados os preceitos legais. Constitui objeto exclusivo da 

previdência, participação em outras sociedades como cotista ou acionista 
e prestação de serviços de correspondente no país.
2. Apresentação das demonstrações contábeis

orientações e instruções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

 

Contador - CRC 1SP248285/O-9
A DIRETORIA

ATIVO 2016 2015
CIRCULANTE .........................................................  25.897 18.268 
Disponível .............................................................. 14  7 
Caixa e bancos ........................................................  14 
Aplicações..............................................................  24.917 17.280 
Títulos e créditos a receber .................................. 966  981 
Títulos e créditos a receber ..................................... 140 
Créditos tributários e previdenciários ......................  928 841 
NÃO CIRCULANTE ................................................ 6  12 
Realizável a longo prazo ....................................... 6  12 
Títulos e créditos a receber .................................. 6  12 
Créditos tributários e previdenciários ...................... 6 12 
TOTAL DO ATIVO ...................................................  25.903 18.280 

PASSIVO 2016 2015
CIRCULANTE .........................................................  5.076  3.600 
Contas a pagar.......................................................  5.076  3.600 
Obrigações a pagar ................................................. 1.991 
Impostos e encargos sociais a recolher ..................  194  201 
Impostos e contribuições ......................................... 1.408 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..........................................  20.827  14.680 
Capital social ........................................................... 8.000 8.000 
Reservas de lucros .................................................. 6.680 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...  25.903  18.280 

 Reservas de lucros 

 Capital Social  Reserva legal 
 Reserva 

estatutária 
 Lucros 

acumulados  Total 
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2015  .................................... 6.690 612 8.626 -  15.928 

.................... 1.310  - -  - 
Dividendos pagos  .......................................................................  -  - (6.120) -  (6.120)

...........................................................  -  -  -  6.389 
 .................................  - 4.552  - 

Dividendos propostos (R$2,65 por ação)  ...................................  -  -  -  (1.517)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ............................... 8.000 932 5.748 -  14.680 

...........................................................  -  -  -  8.062  8.062 
 .................................  -  - 

 ...................................  -  -  -  (1.915)  (1.915)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ............................... 8.000  1.335 11.492 -  20.827 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2016 2015
Resultado antes dos impostos e participações ........ 12.166 9.644
Lucro ajustado do exercício ........................................ 12.166 9.644
Variações nas contas patrimoniais
 aumento/(redução):
Aplicações - Títulos a valor justo por meio do resultado  (261)
Títulos e créditos a receber ............................................ 21 469
Contas a pagar ............................................................... (485) (506)
Caixa consumido pelas operações (8.101) (298)
Imposto de renda sobre o lucro pago .............................
Contribuição social sobre o lucro pago .......................... (840)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 1.524 7.305

2016 2015
Atividades de Financiamento
Dividendos pagos ...........................................................
Caixa líquido consumido nas atividades

 ........................................................ (1.517) (7.316)
Aumento/(Redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa ................................................ 7 (11)

 ... 18
 .....  14 

Aumento/(Redução) líquido de caixa
 e equivalente de caixa ................................................  7  (11)

2016 2015
 Receita de prestação de serviços ..........................
 Custos operacionais - Comissões  .........................
 Outras receitas e despesas operacionais  ............. - 1 
 Despesas administrativas ...................................... (80) (54)
 Despesas tributárias  ..............................................  (2.040)

 .............................................. 2.779 2.252 
 .............................................  2.260 

 ........................................... (20) (8)
 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  ...............  12.166 9.644 
 Imposto de renda ...................................................
 Contribuição social  ................................................ (868)
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  ....................... 8.062 6.389 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2016 2015
Lucro líquido do exercício .................................... 8.062 6.389 
Total do resultado abrangente do exercício ....... 8.062 6.389 
Atribuível aos acionistas:
Controladores  ......................................................... 8.062 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Deere-Hitachi Máquinas de Construção do Brasil S.A.
CNPJ nº 03.982.513/0001-33
Demonstrações Contábeis

Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 11.898 45.078
Contas a receber - partes relacionadas 15.447 17.266
Estoques 60.178 41.527
Impostos a recuperar 1.071 1.249
Adiantamentos a fornecedores e outros 1.168 757
Total do ativo circulante 89.762 105.877
Não circulante
Cauções 30 30
Impostos a recuperar 19.069 28.980
Imobilizado e intangível 97.398 135.720
Total do ativo não circulante 116.497 164.730
Total do ativo 206.259 270.607

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015  
(Em milhares de reais - R$)

Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Circulante
Fornecedores 10.287 2.692
Fornecedores - partes relacionadas 27.592 8.469
Empréstimos e financiamentos 33.081 128.339
Empréstimos e financiamentos - partes
  relacionadas 75.573 -
Obrigações tributárias 270 1.036
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 4.012 2.478
Outras obrigações 1.310 798
Total do passivo circulante 152.125 143.812
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 6.700 -
Provisão para riscos tributários, cíveis 
  e trabalhistas 123 -
Total do passivo não circulante 6.823 -
Patrimônio líquido
Capital social 357.762 357.762
Prejuízos acumulados (310.451) (230.967)
Total do patrimônio líquido 47.311 126.795
Total do passivo e patrimônio líquido 206.259 270.607

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos 
em 31/12/2016 e de 2015 - (Em milhares de reais - R$)

2016 2015
Receita líquida 91.949 58.212
Custo dos produtos vendidos (106.463) (80.232)
Prejuízo operacional bruto (14.514) (22.020)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (17.985) (17.820)
Impostos, taxas e contribuições (2.816) (2.175)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (52.329) 83
Prejuízo antes do resultado financeiro (87.644) (41.932)
Resultado financeiro líquido 8.160 (43.901)
Prejuízo do exercício (79.484) (85.833)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios 
findos em 31/12/2016 e de 2015 - (Em milhares de reais - R$)

2016 2015
Prejuízo do exercício (79.484) (85.833)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (79.484) (85.833)

Capital Prejuízos
social acumulados Total

Saldos em 31/12/2014 261.484 (145.134) 116.350 
Prejuízo do exercício - (85.833) (85.833)
Aumento de capital 96.278 - 96.278 

Saldos em 31/12/2015 357.762 (230.967) 126.795 
Prejuízo do exercício - (79.484) (79.484)

Saldos em 31/12/ 2016 357.762 (310.451) 47.311 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 - (Em milhares de reais - R$)

Adilson Ulrico Butzke - Presidente
Contador: Renato Luiz Rosada CRC: 1SP187754/O

As Notas Explicativas completas encontram-se à disposição  
dos acionistas na sede da empresa.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - (Em milhares de reais - R$)

2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (79.484) (85.833)
Ajustes em:
  Depreciações e amortizações 9.786 10.070
  Provisão de estoques (1.066) 1.016
  Despesas de juros com partes relacionadas 6.095 -
  Despesas de juros com terceiros 3.785 4.767
  Variações cambiais líquidas (18.830) 42.589
  Operações com derivativos, líquidas 109 140
  Provisão para realização de impostos a recuperar 21.014 -
  Provisão para redução ao valor recuperável 
   de ativos 31.662 -
  Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 123 -

(26.806) (27.251)
Variações de ativos e passivos
  Contas a receber - partes relacionadas 1.819 (4.239)
  Estoques (17.585) 5.017
  Impostos a recuperar (10.925) (4.376)
  Adiantamentos a fornecedores e outros (412) 1.117
  Fornecedores 7.595 (223)
  Fornecedores - partes relacionadas 19.123 1.814
  Obrigações tributárias (766) 622

2016 2015
  Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.534 458
  Outras obrigações 289 (1.200)
  Pagamentos de juros - terceiros - (4.070)
  Pagamentos de juros - partes relacionadas (6.257) -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (32.391) (32.331)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (3.154) (6.818)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (3.154) (6.818)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - 96.278
Captação de empréstimos - terceiros 27.739 -
Captação de empréstimos - partes relacionadas 109.708 -
Amortização de empréstimos - terceiros (112.855) (36.180)
Amortização de empréstimos - partes relacionadas (22.227) -
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento 2.365 60.098
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes 
  de caixa (33.180) 20.949
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 45.078 24.129 
Caixa e equivalentes de caixa no fim  do exercício 11.898 45.078 
Aumento (Redução) em caixa e  equivalentes 
  de caixa (33.180) 20.949
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