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Oi MÓVEL S.A.
CNPI 05 423 9óJIOOO I-Il
RELATÔRJO DAADMii~ lSTRAÇÂO
Sen hor es Ario nl rt:t s,

AAdmmistraçlo da Oi l\t611cl S A. submete o Relatório da Admuustraç!\oe as Demo~'}~ trações
Financeiras., acomponhadas das Notas Explicativas e dos Audi tores Independentes. r-der-entes
ao exe rcício findo em 3 1 de dezembro de 20 15
l'erlll CortHlratlvo e 0 e)fmj)en1Hl Qp{>raclonal
A Oi Móvel S .A. e un1:1 das princi pais prO\•edoras de serviç~ de telefonia móvel na Reg ião
11, compreend:: ndo o Distrito Federal e no~·e esta dos localizados nas regiões Norte (Ac re e
Rondõni a), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul , Tocantins) e Sul do
Brasil (Sanw cawrma, Pomná e Rio Grande do Std).

~
~ . 307

PLANTA MÓVEL REG LÃO U
PRE-PAGO
PÓS-PAGO

1.594
7.713

zou

\l"ar."l•

10.398
8.652
1. 746

(10,00)
(9,00)
(9,00)

Em milhares
Com aproximadamente 9 milhões de cli en tes no Regiilo 11 ao final de 20 15, a Oi apresentou
redução de 9,00% no totrt l de as.sinarues, com um Mm·Ju.J share de 14,6%
Prg>m nr nho Eronii ml c~fl o9DC!.' [ro

Oi 1\lóvel S_A

201S

Reca ta Operaaonal L!qwdn (R$ nulhr:Ses)
EBITDA (RS nnlhões)
Mugem EBITDA (~')
Lucro (PreJUÍZO) liquido (RS milhões)

2014

Var.%

lõ.985

""'j'j'""'j6ó

~)

2..593

2560
22,90%

1,28
2,96
(150,ll)

23,60%
(115)

229

~ ____lliL____l!lli__

10
li

12
13
23

4.410.153

329.137
1.568
2 81804.5
270.137
114.292
269.04 1
21 .746
100
424.155
4.248.82 1

591 .102

99 1.850

3i5n5

Não çlrcul:mtt'
Créditos com p:~rt~ relacionadas
Apl icações fi nanceiras
Triblllce difendos <t recuperar
Outros tributos
Dep.lsitnsebloqueiosjudiciai.s
Ati,•o relacionado am fundos de pensão
Oemous ativce
lnvestJmentce
Imobilizado
lntmg ivel
Tota l 00 a1h'o

675.049
59.7.51
2.730.9.56
! 592 18
137608
231.701
40.0.51
44

24
9
11

12
13
23

":~

~~~~~

8 ~;:~~~

J38A29

181262

83;::~

74; ::~

78 948
251 .293

79.05 1
IO I .604

~:~;~:~;~ ~.;~~. ~~~

mi lhões (2 ,%~~) em re lação ao ano ante ri or. A Companhia encerrou 201:5 com wn prejui zo
liquido de RS 115 milhões
Agradece·mos aos nossos aaonislaS, ci.JeJUes, fornecedores e órgiO> púbi.Jcos pelo apruo e
confiança com que distinguiram a nossa Companhia, especi almen te, em 201 S. Agradecemos,
em especial, aos llOSSOS cola boradores pelo empenho, comprometiment o, dedicação e esrorço
pessool que taruo contribuíram para tomar a Oi a melhor emp resa de serviços do setor d::
telecomurucnções.
.

RAUNÇOS PATRJJ\tONlA IS EM J l DE DEZEMBRO DE 2fH 5 E DE 20H
!::111 mil ha res d t Nali, t :<ceto c1 ua ndo lndka do dt oHUra for.ua
Ath·o
Circula nte
Caixa e equi valentes de caixa
Aplicações financeiras
Cootasareceber
ESIOQ.IIeS
T ribut os c«relltes a ri!Cl.LI>erat
Outra; tributos
Clep<lsitose bloqueios judiciais
Ativo relaciOJJado ace fundos de J>etti-110
OenlilisatJvos

A receila liqwda do exercício f01 de R$ 10 .985Imlhões em 20 15, mfenc.- em 1,62% aoano
anterior
A Oi />.lóvel S. A. registrou EBITDAde R$ 2.593 milhões em 20 1:5, wn acréscimo de R$ 33

DEMONS TRAÇÕES DO RES ULTADO

EXERCICIOS FINDOS El\1 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

Passh ·o e 11a1rlmô nlo liQuido
C irn lla ntr
Salãri06,encatgO>.sociaisebenefietos
Fornecedores
Empréstimos e fi na!IClametuos
Tributos correntes a recolher
OUirostribUios
Dividendns e j uras sobre capital próprio
Autonzações n pagar
Programa de refinanciameruo fiscal
Provisões

17
11

"

24
18
19
20
23
21

iJe~~~oJri~a~~ d:: ~nsão

57862
4.132.55 1
269040
906
38 1 282
1.214
911 930
3.642
10 1 371
2'20
955629
6.815.~7

765 14
3.380.289
672394
71.079
338 133
67.500
SS8 963
3.343
94 947
220
742 .454
6.005.836

2.085.600
469 805

2.679.277
449.825

119 - 1 ~~

1 42 - 3 ~~

Não duulan le
Empréstimos e fi nanciamentos
Outros tri butos

17
12

~~=':~:~~ciomallofis~

::

~~=Mrafundosdo:pens.~o

~~

Demais obrigações

21

PÇ~~!~~ôn~l~qtúdo

22

Reservas de lucro

~v~:~~~tf~~~!~1',;

l2.?40.7J2 IJ.758.tíJ5
Pre,JUÍZOS ftC\IIllul,adotJ .
0
1
liQuido
17.J50.885 18.007.456
.A.s notas e.xplicativas d:t admi nistra ão são po.rte integrante das demonstra ões fmanceims

2:-~~j

~~:~~

2 _ 7:i:~~

4 _0:;:~~

7 247 953
492 .947

7 247.953
614.352

3.384

6 ~:~~

7.7lt:!) 7.9JI.99J
17.J 50.88S 18.007.4Stí

T!:~;~~~ p~~~,~~~:;,~t~ 1~~~

Em milharrs dt re:1 is, exf'elo quando 6ndk:1do dr oulra rorum
...li2!!L. ___l!l.!i____l!lli_
Rtcd ta íle ' 'Ntda$ r/o u *C \iço~
4
lO 984 646 11.165.93 1
.5
(6.843.100) (6.671.629)
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
4.141 .5-' 6
Lutt(l bruto
4.49-1.302

R;=~:~~':(~~t~:r.,ci'*~~~orual

14

'

Despesas com vendas
Oespesasgeroiseadmilw trnuvas
Outras receitas operacionais
Outrtls despesas opemetonais

5
6
6

(64.761)

(278266)

(1(~~-~~~ (2(~;:~~~
249_688
263.734
(755 187)
(827.562)
(J.587.JOS) (J .Só1.8.U)
s.._q .u t
9Jl.458
293. 11 6
236.808
(920283)
(698.565)
(621. 167)
(-'61.757)
(72.926)
470.701

Lucro a nlt~ tio rfltillado llna n ~lro {> dos tributos
Receitas financeiras
Despesas finance~rr.s
Re.w.lt:tdo financflro
Lucro (J>rt'juízo) Bnt l'l' dB l' 1ributàÇÕel'
lin)Xlstode rem:b e contribui ção social

&O::~~~

(~i-~~~) ~:~i:~~B

t:C:c~~~~~)~~~wjdt>uf:~':ção<R$)

( 1 2 }g~~

22 ~6~n

22 (d)
As notas explicativas da administração são ]Me integrante das demonstmç~ financeiras.

EXER~r-~:g~~~~õ~~:t ~? ~~'ii"iW~R~8~~~rtE 201-l
F..rn milh:trr~ de real t'Xeclo qu:mdo indicado dt ootr:1 rorma

LU<To líquido (Prrj uíro) do

rm~kio

<T01f.4ii:~) ..1}jiJA12

~:~:~a:~~"\doabrangt-ntrdourrcido

( 120.~~)

: ~ brnrrgente

lJ~:~

O 11em na demonstração do resultado
é apresentado líquido de impost06
As notas e:xplic:~tivas da :~dmini stração são parte integrante das demon51T:~çc'ie5 finaJJCeiras.

OEI\IONSTRAÇÔI::S DAS M UTAÇÕES DO PATRIJ\ IÔNIO LÍQU IDO DOS EXERCÍC IOS FlNDOS EM 31 1)E I)EZEJ\IBRO DE 2{1 15 E I)E20 14
Em mU haNs de rroh; t'Xct' lo quando Indicado de ou1ra forma
R l'~·as cle l ucro

Capital
[ ruI dt'J:trwlrode 201-l
I ncorpcn~çloTNL PCS

Dô:açoest' .\llb,•rnçoes

kl'St'n<:t

Óulras

ii'K't'nth'Os

Dh1dtndo adicional

LtKTO~ (Prt:j uízo.\1

O ut ros rt'.\lllt:t dos

Total do palrimô nio

----2~
~~~~~~,~J~~-~oa~rn~"~"~
"~'"·~r.~U~·,~
~
-----~··~·~~~~~kT.ZiCõ9 --~~~--,
,-----~
·=
~•·------~·~ro~~~~~T,~k~,~~rrz- -~~
~.~~"~"·~oo.~----~~~·~~·~~~.~
.s~.r·----1~1 u~
" 1rf~~
~oooor!

!~~~~~:e:~~~cbt~~:~~::Jrres

.>.141.855

547 879

(230 .2B2)

(58.635)

5.63 1 099

H~~-~~~

(186.832)

Lucro liquido do e.xerdci o

229.472

Ganlloo(Perdas)aruari~i s

Destinayão do lucro do exercício:
Constlnução de reservas
Dividendos d::clarados
Dividendo adicional pr~to
Em Jl dt dtzrm bro de 20 14
Aprovação do divi dendo ndicional
RealiZllção de rese ~'ll JXlr :~ bsOJçâo de prejuizo do exercício
Prejuizo do exercíCio
Ganhos (Perdas) altmiai.s
Deliberação de Juros sobre o cal)ltal próprio
EmJ1 dc dtumbrode20 15

1.034

7.247.95J

1.665

8..5•12

28 009

J6.791

575.888

229.472
I 034

(36.5.5 1)
66.786
66.786
(66.786)

(121 .405)

(67.500)

~~:~:~

2.902

12 1.405
(12 1.405)

7.9J I.993
(66786)
(12 1 405)

•182

482
7.247.953

4,l._ 4
As notas exp licativas do ad!Till'llSttoçilo são pm1e integrmúe das demor~trnções financoras.

(1.480)
( 1.480)

J.J&-1

(1 .480)
7.742.804

Dl:!:l\IONSTRAÇ ..\.0 DOS FLUXOS O[ CAIXA E.XI!:RCÍC IOS FI!'\/ DOS EM J l DE DI1:ZEMBRO DI!: 2015 E O[ 201 4
En1 mllllaNs d<' f<'als. r xceto CIU.11tclo Indicado de outra forma
20 15
Athidadcs operacionais
Lucroantesclasuibutn ções
I t i!!~ de re5tLl lado que n:io ofetam o c<tixa
EncargO\ ri!!ldunelltni finmlCarni e atualizações monetários
Oep'eciaçilo e amortização
Perdas .sobrecontas areceber
PrO\•isões
Equivalência patrimonial
Provis.'ioparn fimdosde pensão
~HL~ na bo.ixa de otJvo permanente
Prtnici poçilo de i!!llprega~ e adnnnistrador es
Amahzaçilo monetána de créditos com partes relac10IIildas
Atuohzaçilo monetána de proVISÕes
Atualização monetliria do programa de refinanciamento fiscal

a.-

Mutrtções patri moniais
C<lntasare<:eber
1'1ibu1os
EsiOq\les
Aplicações linoncaras montulas para negoctaçlo
Resgate de aplicações financei ras mantidas para negociação
Fornecedores
&llária>,encargossocia isebenefici ~

Pr0\'15ÕeS
ÜUtn'tSCO!IIliS<tUWSf JXtS.SiVIIS
Encargos fin:mcell"os pagos
Imposto d:: renda e contribuição social pagos • Empresa
Imposto d:: renda e contribui ção social pagos ·Terceira;
F1 uxodern lxa dasa th·itbdt's oprrociona!J
Ath1dadt>$ de ln\'l'.)11 nwnl ~
AquiSições de bet~ do ali vo imobthzrtdo e nlt~ngível
Aumemo/Reduçi'lo de uwestimeJII M pemmneJites
Créd!los com portes rel ne~onadas e debêmures - Liberações
Créditos coo1 partes relacionadas e debêruures • Recebimentos
Recursos obtidos n:l venda de bens
Depôsitos e bloqueias judiciais
Resgates judiciais de depôsitM e bloqueiO§ judiciais
Fluxo de ca ixa tL'l~ a th·ttl::utfl< de ln ,·r~ln"'nf os

2014

201 5

(72926)

470.70 1

417.504
1.748 469
215.095
177.38 1
278.266
69
136
44022
(135855)
2292 1
2.64 1
32Jl6 l
2.729.78..

343.240
1.562 .878
197.766
153.070
64.76 1

703
40.682
(86.272)
21.782
3.82 1
14.832
2.788.0J6

(128006)
145233
84695
(917.596)
932.338
883.092
(62.674)
(199059)
312179
990.202
(614535)
(78.555)
(56.638)
(7-J9.728)
2.970.258

(604.72 1)
373.237
(40.235)
(2 .237.815)
2.303.368
933.290
(37.846)
( 123.023)
221.1 1!
787.Jtí6
(353.188)
(103.578)
(68.002)
(524.768)
J .0.50.6J4

(1 .299 193)
(56.115)
(1 .540359)
1.705. 120
600
(88A93)
22.1 10
(1.156-JJO)

(2 .006.879)
1.905
(907.577)
1.332.54 1
702
(48.518)
7_664
(1.620.162)

12

At.M dadt's dt flnand:uu<"nlos
Capt<tÇÕO!S ÜQ\IId<tS de CUSIOS
Pagmnentos de pnnci pol de empré:sumos e finrtncimnentos
Pagamento de dividendos e juros :10bre o c:~pital próprio
Caixa e equivalentes de caixa adquiridos por iJJCorporaçio
Prcgrama de refmanciamento fiscal
Autorizações
Fluxo dr cat\:a das a U,·IWdu dr flnanclanK'ntos
Fluxo dr caixa do <':<trcíclo
Cai )la e equh·alt'ntes- dr çab:a
Saldo final
Saldo inicial
Variação no t'XIN'CÍdo
Dl''tllgaÇÕt's a dkklna ls a dtt110n.\tnção do ll uxo de caixa

http: //www. in. gov.bdautmtici~. html ,

(3.289)
(204.779)
(J.Jtí8.6 16)
J.t!5.J 12
675.049
329.137
J.t!5.J12

201 4
239.689
(806.734)
(884.358)
270.6 13
(86.963)
(74.726)
(l.J.tU79)
87.99J
329. 737
241. ?44
8?.99J

(a) l'rn n ;.:~ÇÕt's n3oca lxa

2014
2015
Vilriação entre investim;:nto econômico e financeiro (ativo imobiliZlldo e iruangível)
(203.0.56)
(11 3.007)
17.948
Compensação de depósitos judiciais contra provisões
14. 194
(b) lnwr[IOr:tçào WTNLI>cS S.A. (aTNL I•CS'")
Osalivl'6 ad qwridos e os ])o1SSJ \'OS assuJrudoll etn I de fevel'elro de 2014 decurentes da utcotp oroçilo, comentada no Noto Explicativa rt' I ,
estlorestumdosnba.Lxo
cm.xa e equivalerues de cai.x:~
270.6 13
65.323
Aplicações financeiras
1.967.849
Contasareoeber
Tn butc.s a recuperer
1.065.304
235.684
Estoques
[)q:l®tos e bloquei06 jud!et&S
.511.0.53
13 7.4 16
Despesas antecipadas
Investimentos
168.270
lmobiliZlldo
6.855.644
2.070.100
Intangível
Ernpréstunosefin<UtetiiJDerllos
(4. 141.3 12)
(2. 157.433)
Fornecedores
(689.024)
Tributosa rec.olher
(608.437)
Autorizaçc'le5 e concessões
Provisões
( ! ~~:~:~)
Outrceativoo e l:rass.vos
!5.631.098
t\ cen·o líquido lncoq10rndo

A,s!X.'(aS o;]i!cati\'étidaao:hninstraç:ãoiião]Xll1(: ullegnute das demcn:.-1mçõ::sfinanceuas.

Este documento pode ser verifi cado no endereço eletrôni co
pelo cód igo 000320 16040 1001 80

1.436.255
(2.462.517)
( 134.286)

~
·.g
8

Documento ass inado digitalmente eonfonn e MP n~ 2.200-2 de 24/08/200 1, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilei ra - ICP-Brasil.
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NOT~.~~~~f~~~~!\0.j]'g~l~~~~~~~~~~~o';~!\~ ~~s;~I1~4.ÇÕF.S
Z"=,:sr~:~ decorrentes de serviÇC6 prestadas~ teleromunicações estão avaliadas
!-----"'
"":,:.':::ml:::;lh:::"~=•o.:"c:;~::;l':..:'';::'«:o:':::.;:!!q;.,,.,,.::.•:::••:::•~:edo=d:c":::"::;'~:.:':::"'.:::"u::__ __ l ~~~~s!~ ~~~ c~r·ll~ ~~~~~~é!~ i~:~~ (~~~~~:~~er~~~~ ~~
~ ~~-?:~"t.Ã?~ ~t~~~Sou "Companlúa}, sediada 110 Brasil, 00 Di.stti to Federal

Setor

comerctal Norte. Quadra J. Bloco A. Edalic:.o Estaçfo Telefõruca, Térreo _ Parte 2, 'é uma

i:aiUrados a ti! a data de encerrament o elos exercicia;, bem como as contas a receber relaciooadas

às vendos de aparelhos celulares, ··stmcorrl" e acessCiios. A esttmativa da PI'O'o'isão pal'Q

~:;:~~: ~:t;~ll~~~:ej~~~~~~~,
f~~l~rdt:e~~:~~~s':~~=i~bjà'~~~ ~~:~~i~~;~~~~~t:~d!.:~rb~t~.eg ~~~~;~~::::;!fS:'~=~=
quarto trimestre. Em 3 1 d:!janerrod.1 2013, em virtude d.1 liqwdaçãod1JV1dosól é elaborado com base em histónco d.1 madimplênCJa.
~=;!·~~-~~(~o;e~w~!':~c~~~~~~~"'oo~~~:l~eg~al~~\~~~~~~ ~!;:~:JeS estão segreg:1doo e clfi5Si iicndos wnforme disi)OSiç~o iibaixo:
Lesle s.A ("'TMAR""), lllravés d, tni Jt>ferCncaa de uwestJ.mentC6. outros ariv<.\i e debêntures • Estc;o:ques de materiais de manutenção, cla!;.';ificados no ativo circulanle confom1e seu prazo

operaçã? cc;nnemal, que teve mícr o

110

1

- lntercom(K!n/'- Neste pro(;esso, a Oi ~·lóo.·el que era até entio subsidiiria integral da. Oi passou

de UlihzaçJo, são de:JJ'IOit>trados pelo custo mé<tio de aqwiçiio, os quais 1i'IO excedem o custo

a ser subiiidiána mtegml da ThtA.R...

~;~~f:~ exjXtnsão. class1ficndo no ativo in'IO~hzado, é deniOitltnHk> pelo custo médio de

Para a exploração do, S~'IP • Serviço Móvel Pessoal a Companhia adqui riu termos de
autonzação desse St'IVIÇ(l junto à ANAl"~ L - Agência NaCional de Td e<:Otmuticações, que

' Estoques de materiais de reYenda, class.Lficado:s no ativo cnculante, são apresentados pelo
custo médJode aqui s1ç~o. bas1came.1te, representadoo por aparelhoscelul nrese aces.sótios Para

1
e Rio Gra!de do Sul, além do Distrito Federal A mobilidad:! no acesso ao SMP aos cliemes
da Companhia n<.\i dentais estados do País, é assegmw:L1 através de ncordos ~ ··rouming",
firmados rom operadoras de telefooia móvel de. outrns regiões_ AcordC6 celebrados com
operadoras uuemacioii81S pemutem a oobertura de !Illlcipaas rOlas de des1<X:ümentos turisticos
lta regulo do Meroosul, AJnérica do Norte, Europa e Japi\o

obsoletos são registradas as perdas ao valor recupeciwl
l.nn.\timtntos
Os mve:stunelllt\i em controladas e controladas em conjunto estilo avaliados pelo método
de eqw~·alência patrimonial. Os demms investimentos, basicamente, incenhVC6 fisçrus, são
~!~:~i~~~~~to de oquasiç:io e deduzidos de provisão poro ajuste ao valor de rer,JlZllçi'io,

~:~~'cf:snie~~~ili:s,leas~~i:;~!~Ftura societiria, redução das dividas entre as suas aquis1ção e tem como objetivo ser aplicad,~ llil expansllo da pl~lla de telefonia.

~e~R~~=~~~oM~g;~~; liat';

6;:: ~~.eT:m:~~.ePa~~J:es:r~~ri~~

~~~~~q~:~~:si~só~~ie~~~~~~s~~~~~~~ ~~d1~~~~~t~~~

~'f:~:maJ:~\J:ti~eac~":,~:~a~~~·~ 1 ~\;!'!: :,:;:;,~~~ ~~~i:mGt~~ hnobiiiL~do

mundo, pemlile aos clientes o fiícil deslocamento com a utilização de uma rede :segura..
Os sewtços prestados pelr. Companhio fiOS seus clienres si\o ofertados quanro à fomm de

O imobtlando e:slá demonstrado pelo cmto de lKtUisiç:io ou cotstruçi\o, deduzido da
depreciação ac umulada. Os cuslos históricos incluem gastos que são diretamente l!tribuiveis â

Em AGE· Assembl ei ~ Geral Extraordu.Uia, renllZllda esn 15 de maio de 2013, foi aprovlK~~
da Companhia~ 14 Brasil Telecom Celular S.A. para

e finaJtclaJ_ne:~u os quando ~trutle nte flln buívcisà fiQ\IlSição~ construç:i? ou 1~oduçiio ~ 1un

~~~a:~
v~~ t~;~~~~t~~~~~· /~(l;~,tincro=~~ ~~é~~,~~~~~~~tiV~ custos
::~~~~re~~fi~~~~~J!n~~~
=~:~~~(l~O:: ~~':.:~~~ ~~~~v!v~
neress1dade de consumo adicional.
wm desmonugem, remoção e ~tabeledmento de ativ<.\i. Os cust<t; ~ empréstimos
~ai;~~~.~ denonnnação social

:~~:S~~:~~=:~i:~~~~~~:~~~~n~~t~~~~Sl~:~~~Y~fa~s:~:pr;,~:!~::.o

~~':!i~~~~~=. ::~!o! fore&~~~ ~~~~onstnç&s Firunreiras ocorreu ru ~~~~~:~'h~~~~~n~=D~~:=~á;!s::f~~r:~=~f'oc~~ne~~2:J~

Sfli(k>res.dual doabvosubstilllído é OOixndo. Os gastos com manutençOOereparosãoreg~strados

lnoorpornçâo da TN L PCS na 0 11\ló,·d
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:~"1~~ Oi ~·lóvei 100IOU-se a (unca operadorn n fomecer serviços de rclefonie móvel ~:&=aa~ ~~~~: 8p~l~ 11~1:':r!~~~r~ 11~11~~~~~ cem a cxpecllltiva de l-ida útil
AIIICOI1~ fOI realizada com base nos valores contábets hlstóriCCõ (líls etlbdade:s envolvidas

lnlang.R·..t
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empresas estão demonstradas abaixo:

recoohecida linellnnente com base na vida útil e:shmada dos ativos. A l-ida útil estimada e o
Dlrl'ta lndlrt'la Dlrl'ta l ndlrffil método de lilllOt'tlZllçHosfiorevisados IKl fim de cada exerdcioe oefe.lode C!l-~SQllr!l" mlldaJ19<1S
nas estimati\•as é cootabilizado pr05pectivamente. Ativos intangive1s com v1da útil indefiruda
[ mprt !l<l
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Ath'idade
adquiridos são registmdos 110 cust:o, deduzido das perdas poc redução ao valor recuperável
Jnve:sumentos em
acumullKias.
Bryophyta SP Participações S.A
propriedades
I 00~~
.
.U licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos cust:os inoonidos para.
Pr.ggo Empreendlmemos S.A.
Sistetnas 'le pogrutte:IIIOl
adquuir 06 softv.·:..res e fazer c01n que eles esrej81u JlfOIII~ para seretu u1111Ziidos
(~Paggo}
edecrédito
100%
100~1.
Os custos associados à mllnutenção de soflwllres são reconhecidos como despesa, conforme
Pr.ggoAdnttJUStradora deCtédJto Ltda .Sistetllas de pogflmentoo
(~ Pllggo AdmiJUstradora}
e de crédito
100% incorridos. Os cust<.\i de desenvoh1mes11o que são <brei>Unente atnbttwess ao t~ojeto e aos
l<!Stes ,le _produtos de software Jdentifictlveis e exch~iv06, controlados pelnCOilltnnhia, silo
Pr.ggoAcqturer Gesúio de Mesoo de Sistetnas de pogamentoo
Pagllmemos Lida.. ("PaggoAcquirer}
e de. crédito
100%
100% re,coohec1dos como allvo:i tntangiveis quando as segumles criténo:i são atenchdos:
• E t e<:~ticamente v1ivel COitcluir o software jXtrn que ele esteja dl-St)Oitivel palfl uso
As partic1pações em elll]:)reen,hme.ltos controlados e.n COIIJUnlo estão demonstradas aOOixo:
Direta Indireta Direta lndlrt'ta • A Adrnirustração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo.
· Pode-se demOI\S~ar que é t>rovávcl que o softwa re gere beneficios e~1Õimcos fltt\lrC6.
F.:m1n>~
t\l h1dade 10 1!'i
201 ~
10 14
101.$
• Estio disponíveis adeqwdos recur.sos técnicos, financeiros e outros recUJSOS p:ua concluir o
Paggo Soluções e Meios de Pagamento S.A.
desenvolvimel,lto e para usar ou ve1Kier o software.
("'Paggo Soluções)
Fínnnoora
50'-ó
50%
• O gasto atn btdvel ao software 'hu-ante seu deselwolvimetlto pode se~· mensurado com
segurança
95 cuslos direlnmeme atribulveis, que sio cllpltallZlldos oomo porre do produto de softv.'are,
otimimr sua liq;tudez e seu perlil de endi\~damento.
mcluem C6 custas rom empregadC6 aloclldos no deseiWoi~·imento de soflwllres e uma parcela
O f~ operaCional e ~nercinl da Oi permanece lnfllterndo, mnmesldo o e.npenho c01n adeqiJa(Ll das ~--pesas diremsap!Jcóveis. Os custcstambém iltcluem os custos defiii811Ci~menro
mvesllmentos Q,ue garantam melhorm petmllnenle da qual tda.de dos serv1ços, os qums acred1ta Utcorridos durome o período de de:senvolvime.tlo do sot\ware
j>enlllllf.lo COIUIIIUM a levar avanços tecna.ógtcos para seus clientes em todo o Brasa! . A O! Outras gastos de desen\·ohTi me-nt.o que não atendam a esses critériC6 são ree<nheddos como
lambém mantém ~us esforfo:i para melhonas operaciOnais e para trnnsfonnação do negócio,
confont\e incomdos. Os CUltos de desenvolvimento tnevuunente reconheados como
com foco em austendade, otJ.nuzação de infraestrutura, revisllo. de processos e ações comerciois. despesa,
As demonstraç&s finanreiras dll Companhill para o exerdc10 findo em 31 de de zembro de despe5a não são reconhecidos como ativo em periodo subsequente
Reduçào ao va lor r«t~p<'rá\'<'1 ti<' :ui vo~ ti<' lon ~ duraçào
20 15 fornm~:t"epara<L1s com o tnessuposlo ~ conrimudade OOs n:g6c1os, baseando-se em suas
~ompreende a avaliação amlll1 ou sempre que e\·entos ou mudanças nas circunstiincias
projeÇÕC:i de 1\u.xo de caixa preparadas pela geslão
As projeções dependem re latOI'es COJI'Kl allllgltllelllo d.13 mems de .volumes de trflfego. bose de 1ndiquem que o valor contábil de mn ativo ou grupo de ati\'OS não poderá ser recuperável.
chent:es, lançamento de p rodutos combimdO$ atrativas p~ra os d 1entes, prevos de venda dos Os ativ<.\i de lOJW' duraçao podem ser 1den11fico~ COJtlO d~ \Tidrt útil mdefinida e ativos
~lll_Ç06, vari~çlo cambial e 11181\Ulr!llÇi'io das ~lllilS COJKhções dos fhtrutclflltlent<.\i e hnlK1S de
1
crédito não unlimdos.
Se uma ou mais das prirtclpatS prenussa:s COI\Sideradas não forem (ltUI81das. podem u\Cbcar recuperável. O valor recuperãYel é o rnai~r valor en'!C valor justo do ati vo menos o custo de
m~e:zas 1nateriais, gerando dúvidas sobre a capacidade da Companhia em relllizar O!i seus
~~~~e:ov~~~::lÍ~'d" :::; l~~: uc:cç+ãu~:d~~r ~U~J:;e:.e ~': ~~
~~~<:r~~~~~i~ta~Uf1sc~g~~ xcn~~ne se et\~ltram conrabihzados
realtzadas proJeç-ões com base em fluxC6 de caixa descontados, fundamentadas em expectativas
As pollticas cotUâbeis descritas e.n detalhes abaixo lêm sido aplicadas de maneira cor\Sistente sobreasoperaçõesdaConl]Xtllhla.
~!~o:o:=~~~~fa~~:J11~~ssas Demonstrações Financeiras, e têm sido aplil:adas de :t~co~\a:~:~~~~:~~.~~ !~~ni~~~~~sasre::~~o~f~=L~~~~,;ru:,a~~ ~::
evidênci~ de perdn de valor que ~~:erosson a reali za~o de prOJe<:ôes !)."In} os ativoo com vida
(:a) lb iK' d e t'bboraçào
As Demorntroções Finanoeu"as for-am el<~boradas com base no custo histónco, exceto por Util defimda.
<l->terminados instrwnentos finance1rC6 mensurados pelos se\lS vlllores justos, ronfonne O«erloraçã& dí' ath·o;; lln:w cdro ~
:\ Companhia avalia, na data do encerramento do exercício, se hà e'~déncia objetiva de que o
descrito nas políticas c01ttftbels no 1t~m (b) a segmr
ativo financeiro 0111un grupo de ali vos finnnceir<.\i está dettrt01'8do Um ativo finfii\Ceiro OIIIUll
de f1t1vos financeuos é ~lsidemdo detenorr1do qu:mdoexLS1Jrelll evidi!ncias ob,Jetavas da
i~ ~~~r~ç:~~i~~== F~~~as~~~~~~ç~ ~~~~~~';: ~~=;~s,~ grupo
redução de seu valor recuper.lvel, sendo estas eva ~ct as o resul tado de wn ou mms eventos
aphcação das polibca.s contilbe1s do grupo.
A3 _OellKlllStra~ Financeu-as foram elaboradas e es~o aprese~_ur.(![,s de _awrdo com as qtl:f ocorrerflnt após o recotlile<:~meslto nliC!al do nbvo, e QUflndo J'IOuver impacto nos ftl.IXCó de
cmxafulurasesllmadC6
práticas contãb!1s adotadas no Brastl, com t:use nas d1spos~ções contldas na Le1 das Soc1edades
por Ações, ptO!IIlJICJanleJUOS, ones•taçõe:; e illlerpretações e:Jll11tdos pelo CPC - C011utê de Ernjwtsl lmose flnll ncbnwnto5
Os .empréstimos e financillmentos estio atresentados pelo custo anKlrrizado atualizadC6 pelas
Pr011ll!lciamen!os Contãbeis.
v:mações 1t101lõ'tárias ou cambiais e acrescidos de J llfOS incomdas até a data do encerramento
(b) Prlndlmb políticas conl:il.wb
do exercíCio
MIM'ti:l fuudonal " de aprelt'Oiaçâo
A Comtlílldlia anta, como operadora no .setor de rclecormuncaçOes brasi.le.ro e em atJ.v1dades Os cuslos de tromsação incorridos são mensurados ao custo amortimdo e reconhecidos no
conelac10nadas ao respecti ~·o setor (vide Nota 1), sendo a moeo:b COJTe!Ue utilizada nas t>assn•o, reduzmdo o saldo de e.npréstl.mos e fumrlCJamentos, sendo apropnado> ao resul tlldo
no decorrer do periodo de ~igéncia dos contratos.
trarsações o Real (RS)
Pnn-isõts
Para a defi nição da moeda fllllcional, a Administração considerou a moeda que influencill
O va!Cf reconhecido c01no proVIsão é a melhor eslllnatJva de desembolso eXIgido para liquid'lr
• o preço de VeJKia ')e SCiti 1>rodlltOS e SetVIÇOS,
11 obrigação presente na data do blllanço, com OOse na opinião dos administradores e cons1dtores
JUrldlcos
internos e ex temos, sendo os volores reg15trados com base nas estinlotlvas dos cU~ tos
a fomecedores, e
dos desfechos dos pr<X:essos
• JllfOS, investimentC6 e fUI31lciamenlos.
O a1unenro da obrigflçi\o esn decorrênCia 00 paSillge.n do tempo e reco1lileado Cotl\0 despesa
Tran~5e~l do~
financeira.
-~ transações em moeda estrartgeira são coovertidas para a moeda funcional utilizando-se as
laxas de câmbio V1go1te:s nas da tas das trnnsnçôes. Os g81!1'10s e as perdas cambi<~is resultmttes Bt'rw(irios a t'lll_P rt'~ dos
da liquidação dessas tTansa)Ões e da cooversão pelas trt.xas de càmbio do firnl do e.xercício, • PlaJICó de ~~eVIdê1lC1a pnvada · Osp lanos ele benefi CIOS defimdos sio calcul ~do amlilmente
referemes a ativos e pass1vos fllOI"I;!IáriC6 e.n moedas estrange.ras. si\o reconheCidos no
demonstração do resultado
Calxaee<tutvall'ntts t1ecalxa
Este grupo é representado pelos saldos d.1 nwneráriC6 em espécie no caixll e em flmdo fixo,
c0111ns baJ1CÓ1ias e aplicações financetras de CIU"lÍSSlll\0 prozo, ~le ~J ta liquidez (lKlnnalm~lle que silo de~CJtâri~ corresponde ao valor presente do> benefiC!Có definidos, menos o valor
com \"encnnento Inferior a ~meses), prontameme COIIVersi\o'els em um monlante conl~<:c1do justo dos att ~·os do plano.
de cr.i:-:o e sujesros a um illSigmficnnte risco de niii(L1nça de valor, sendo de monstrndos pelo Os gorli1C6 e perdas atuan<ti s resul tan~ das ollerações ,~ a\'aliações atuanaís <Ice planos de
\'alar JUsto nas datas de encerramento dos e.xercícíC6 apresentados e não superam o valor ele aposeTUadoria., cujas obrigações atuarims ou llti\Tas atuariais são registrados pela Companhia, são
re~eados ult ~rahnente em outros re:.-.lltados abrangentes 1'10 patrimõruo llqtudo (Nom 22)
mercado, CUJ<l class1ficaçi\o é detenro.nada c011forme aOOLXo.
O 11 1l\'O reconhec:~do no balanço corresponde ao valor presente dos beneficios eca1õmicos
Aplira5Ô"s flmocelras
As aphcações fil liliiCell'ClS si!io classifico(Lls de a~do oom a sua finalid1de em: (i) mantidas paro dis~~·eis, na fonna de restilllições ou de reduções em contribuições futuras para o plano.
• Part1c1pações dos ernpreglKios no res11itado - A pro\T1sio que contempla o programo de
negociação; (ri) mantidas ato! o vencimento; e ú i1) disponi11eis para wnda.
As flpli ~es m:mti'L1s pora negoCJaç:io s.~o r.vohad:-1s l?elo seu .w.tor JlliiO, com seus efeitos
reconhecidos em resul tado. As aplicafões mantidas ale o venclmento são mensuradas pelo
custo de aqtllSição ac!'e:Seido dos rendin_le!llOS aufendoo, re~lu21da de provisi\o paw ajuste ao ano confonne as regras do Programa. A detenninaçào do montante, que e pago ate abril do
\'lllor provável de rellhzação, qmndo aphcavel, com seus efettos reconhectdos no resul tado. As 8110 seguinte ao do registro dr1 provJS.'\o, COI\Sidera o )lfogrnnlr• de meras estahdeado JIIJIIOaos
apli e<~çõe:s (hsporáveis paro venda são avaliadas ao ~·at or justo, COJll se1~ efeitos recotliteaOOs sindicatO! ' la cmegoria, atra\•es de acordo coletivo especifico, o custo é reg15trado amlalmente
emdespes;~sdepessoal.
em outrosreSttltodos nbrrnll:!:etUes. curuldoa )i1cf.vel
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Roconhcdu1í'nto da~ rffi'lta$
As teoe1tr1S correspmde m, ~lb!tlll'ICJalmente, ao valor das contraprestações recebidas ou
recebívess peln v e.~ de SetV!ÇOS no curso regul nr cl~s atividr.de:s da Companlua
A rece1 ta ê rec01 th:ci~ qmuldo o ~·al or da mesma pode ser mensurado re maneua c011fiável,
é provável que benefiCIOS econõnuCCó futuroo seriio trarnferidos para n COUII)ibiiDa., C6 cuslos
utconidoo llfl transação possam ser llleJIStlCAdos, oo 1iscos e benefici oo foram substaJICiaimente
1ransfendos ao ronprador e quando crilbl<.\i específicos forem sollSfetroo pora cflda uma das
Oti\~Cia de:sdaCOill!XtJlhla.

As receitas de set\Tiços são reconhecidas quruldo est~ são prestados A3 ligações locnis e de
longa chs1íl ncir1 são tanfodas pelo 1~ocesso de me'h~o co1úoone iegtSlr.çi\o esn vigor. Os
senTiÇ(ls cobrndos e.n w lores fixos me.w1is são calc1dod06 e COJllabibzaclos em OOses lineares
Os sewiÇ<:& 1~é-pngos são registrados rono receitas a a t>roJ~IIIf e são recotliteados na receitll à
medida que os Set'\'IÇOS são utilizadoo pelos clierues.
As receitas prCNerues1tes da venda de aparell'IOS celuln res e seus acessórios silo reg~Stlíldas
quando estes silo entregi~<:S e ocestos pelos c!Jentes. DeSCOIIIOS e abot1me.1tos relnci011ado6
às reoes tr.s de serviços t>restr.dos e à \'âlda de apore\1\os e f1cessónos são c011Siderados no
recotlilecune~Jto das receitas a que se \Tinctd81n A3 receitas que envolvem trru1s.~çôes com
niÍiitiplos elemetUos silo Identificadas e.n c<~da um de sem componentes e <.\i critérios de
reco1li1eC1mento são nt>licados individualmente Um<t rece1ta não é reconlleCidn se hâ Wlta
U\CertezaSigJllfiC(IlJ.Val\aSUareaJjzaçãO.
RoconhKhuí'nlo da~ di'Stt«a'>
As despes.1s silo comaWlZlldns pelo regime de ~n petê:JICJ&, obedeoenOO a sua vlllCul r.çi\o com
a reallZllçi\o das receitas As despesas t>aSas 81\lec.padametlle e que cornpetem a exercidos
fiJturos são 'ti feri das de acorOO com seus respectivoo praz.os de duroção
Recelta~é dt·~J"'"• 5 flna n~l ras

As ~ce11as futiUlceiroS são COittf1bilizadas pelo regime de cotnpetê:JICift e ret~e:SeJII:am <.\i juros
efetivos múeridos sobre conras a receber hq1udadas após o ve1tchnen1o e os grmhos com
aplicações financeiras . As despesas financeiros representam O! j1u--os efeuvos moorndos e os
detn81s e.IC8fgos Cotll e.npréstamos, fuwtCJ811\enlos e outras transações finanoesras
lmJ>0'>1o de n>nda e conlrlludç·Jo wdal wbre o I IKT(I corm 1ll'$ e dlre rhJo ~
O lmtX)SIO de rend.1 e n contribuição SOCial sobre o lucro si'to contabilizat:los pelo reginle de
~llpe:lê:JtCJa. Os tributos m<!ncionados atribu.lve:ss a <hferet1ças temporárias, prejulzos fisC81S
e base negatJ.va da contnbuiç:io soctal slio regislrael<.\i no etlvo ou possivo, c01úonne o caso,
sc:nnente no l~essutXJsto de realização ou eX1g~.bilid1de funuu . A Companhia elaboro estudos
técnicos que COillemplrun a geraçao futura de resullaOOs de flcorOO oom a expectativa da
AdlnUiistraçao, ~1S1derando a contimlÍ(Iftde dn ,etnpresa. A ColntXIII}Dn reduz o valor contábil
do ativo fiscal difer1do nr1medida etll que nilo seja mais provàvel que lucro 1nbuúwel sufiCiente
estari disponlvel pon permitir que o beneficio de pone ou de rodo aquele ativo fi ser.\ &ferido
pos.saser WdlZildo.
Qualquer redl.~o ck> ati \'O fiscal di fendo e revertJ.da na medi,da e.n que se ,lome prov/1\'el que
lucro 1nbutàvel sufiCiente estará ~sponíYe l. Os esl\tdC6 téCiuCCó sio an1811zadoo anualmeslte,
n t~ova~ pelo Conselho de Adllurustração e exanunado pe:Jo Conselho Fiscal, e <.\i cre(htoo
lnbutânos são fiJllitados de ACOfOO CO!ll os re:.-.tl tados 'leMas re11isões. lllli>O'IOS chferidos
flti\'OS e J;QSSl\'OS são meJt>lu--aclos pe:las nliquotas aplicáve.s t'IO período no qual se esperr, que o
~ivo, sej a liquidado ou o ativo seja reallZlldo, corn base lUIS aliquotns I>Te\'astas na legislação
tnbtttâna \'lge.tte no final de cada periodo de relatóno. 011 QUflndo uma mva legislação twer
sidosubsta.ICialmellte a l~ovn (la . A mensuroçiio d<.\i iml)Cótos <h feridos ativos e pass.vos ret1ete
ns ~tSequêncuu fisc81S que restd tariam d:1 fonn&!l.1 quíll a Companlua espera, IKl fiiKII de cada
perlodo de relmório, re<:upernr ou hqtudar o vr.lor contá~\ desses ot:wos e passivos.
Sub\'t'nç(i('~" asslsl ê~:u go\'t'rnamt ntals
As subvenções go\'efl\allletltais s.~o reconhecidas nticialmetlte rono rece1ta <bfenda pelo
valor justo qu<uldo eXIste rozoávcl garonba de que elas serão recebidas e que a ContjXtrllua
tti cumpri r as oondiç.ões aSSOC!fldas oom a sulwenção. SUbvenções que visnm oompensar a
Companhifl por despesr1s mcorndas slio reconhecidas no resultado COJI'IO outras rece11r.s etll
IUllél base s!Slemf,tlca nos mesmos periodos t'IOS quaiS as despesas silo reconl~eCJdas, JlÍ as
subve.IÇÕe:s que v1sam compersar o custo de um ativo são rec01litecidas t'IO resuUodo em wna
base SlSletllÔtlca pelo período da v1da útal do ativo.
R(!!,tlJi a doJK~r ação

O resul tado por açao bás.co é cnlc1tlado por meio do resultado do exerc!CJo alrlbtlivel Q()S
ACJornsw: controladores da COin)lOJlhla e a média poruleroda drts oções orchnârias em circulaç:io
norespectl\•oexerc!CJo.
Dt'nl0n.~1rnçikl dos Vluxos de Caixa
A OelnOI\Straç!io doo Au.'<:OS de Ca1xa é J>rev arada de acordo COJn o CPC03 (R2) através
do mé todo in(hreto A C01npor1hla cl f~S:i~ticn na mbt1ca de CIUxa e eqtuvalentes de caJXfl os
saldos de 1mnlerin<t; ~wersíve:ss imedintnme.ne e.n c<uXA e <t; uwestimenros de al ra liquidez
(nonnalmetue com vencimento húenor a três meses) SUJeilos a 1un msignificante nsco de
rmldança devnlor
Os tluxos de cllixa são clasSlficlldos na Oell'IOit>traçilo <los RIL'(os de Coixa, dependendo da
sua natureza, esn (i) atiVIdades operac1onais~ (ii) Oll.\~ dades de mvestuneJtto~ e (ih) atividades
de finaJ\Ciametuo. As atividades operaCIOtl."lis e.lg]obiun essencinlmetne os recebln~ettlos de
che.ltes, e os pogrutlentos aos fornecedores, pessool, ll'ibutos, e.tc<~rgos fulaJ\Ce.ros e perdas
etn processos judlCJ81S. Os tluxos de caixa abrnng.doo nas ntl vulades de mvestJ.memo mclu.em,
pnncipahnettle. aqwições e ahenaçõe:s de Utvesti.me.llos, depósitt\i c resgates juchCJ81S
e paglJme:JJtos e rece~me.ttos decorreslles da compra e vesKia ele ati \'O:S fixoo . Os fluxos de
CaJxa abrangidos nns ativi (~~de:s de fiuanciamenro Incluem, ptuld!Xtilllellte, os pagametltos e
re<:eblmelll<.\i referentes fi e.npré:>lltnos e fi nlll'\ClaJlletliOS oblid<.\i e t)agan~e mos de dividendo6
e juros sobre ocapital tnóprio.
Recoohcdml'nto de r('(('lta f cotrt a~ a R!C<'bl'r
A política de reconhecimento d.1 receita da Comp~nlria é sig~~ficativa em ra zão d.1
ser com1Xlnente releYanle dos resultados ope_ra.cionms. A detenmn:1ção de preços pela
Admimstraçâo,. capaci~de de cobraJIÇll e os direitos a receber d~ rertas receitas pelo uso
d:! rede se basetllm em Julgammtos relac10nadC6 ã rmtureza da tanfa oobradll pelos serviÇQ:i
prestl!dos, o pr..:ço de certos produtos e o poder de cobrar essas receitas. Se mudanças nas
condições fize rem com que a Administração julgue que esses criterios não estão sendo
lllendidos em cenas operações, o valor ~ contas a receber pode ser afetlldo . .toJém disso, a
Companhia depende de di retrizes de medição para determinadas receitas de l!cordo com as
regras definidas pela ANATEL.
l'nnisôn parncridll_o de liquidaçãodu\idos:!
A promão para créd1tos de hqwdação d1111idosa e estabelecida palll reconhecer as perdas
provãveis de contas a r;x-eber•. levando-se em consideração 3$ medidas implemenladas palll
restr! ngir a prestllção de SCIVtças a clientes com comas em atraso c para. cobrar d ienles
inadlmplemes.
AAdrni nistração.da Companhia inclui na basedecálctdo da provisãoentidadesgo\·ernamelllllis,
cliellles corporatl v~ e outras fornecedores de serviç~ de t el ecomurucaç~. Hã sttuações de
acordos com certos clientes para oobmr contas em atraso, inclusi\Te acordos que permitem
ll~ clientes quitar sws cootas rrudimplemes em parcelas_ Os montantes que e fcti~mneme
deixamos de rereb!r palll essas contas podem .ser diferentes do \'lllor da pro\~s!io estabelecida.
e !:t'OVI5Ôes adictonais podem ser neressánas.
l'nnisôn
A Con1_panlúa recollilece prO\•isões para perdas em pro(;essos judiciais que correm !laS esferas
tra00lh1stas, tributária e .cível, b!m OC4Tio processos adrm nistrativos, coofonoe apresentado
na ~otll 20. O reconhec1memo da. pro\isão para .per~ em processos j~ciais .se. baseia na
ll\~ração de risçode perda_em cada proc:esso, que mel to a aval~ ação das e\'1dénc1as d1spo1úveis,
decisões recentes e prem1ssas estatisncas, e refl etem pro~sões razoavelmente e:shmadas,
coofonne avaliado pela Admimstração, sua assessoria jundica e advogadC6 externos. E
possiwl que as premissas utilizadas para esllmllr :a prO'o•isão para perdas em processos judiciais
llllerem, poden&J. ponanto resultar em Itllldanças rw futuras prcJ'.-isôes JXIm perdas I10.S
processos judictats.
lmpo~1o dt' n>nd:t " contribuição social dift' ridos
A Companhia reconhece e liquida C6 tri butos sol:re a renda com base nos restdtados das
operações apurados de acordo rom a legislação socictâria OCasileira, considerando os preceit ~
da. legislação fi.:;ca l, que sâo significativamente di ferentes dos valores calculados pam os CPCs.

~na~o~~~~~:;~a:~~~;::::u;: :~1d:eco~=ee~~:ostri~bu~~sd:f:~e:
epaSSl\'OS.
A Companhia re \Tisa reg ulllnnente os ati\10S de tributos diferidos qmnto il recuperabilidade e
reconheçe prO\'Ísão para redução ao valor reçuperá~·el caso seja pro•.•á\·el que esses ati\'OS não
sejam rellli:zados., OOselldll no lucro tn butável hist ôri c<:~, na projeção de lucro triblllável filturo c
no tempo ~limado de reversão das diferenças temporàrias ~xistem es Esses cilculos e.xigem o g
IJSO de estl1n:1tivas e prerrussas. O ~de diferentes estimanvas e pren1issas poderiam resul tar ..§
em provisão pllra redução ao valor recuperãvel de todo ou de JXIrle signifi cati\"a do ativo d.1 ~
tnbutosdtferidos.
<>
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J. INSTit UMENTOS FINANCEIROS E ANALISE DE RISCOS
J. l . Vls:iog«al
A tabela abaixo demonstra, de fonna resmnida., 1105SOS priocipais ativos e passivas finanreiros
emJ I dedezemt.odd0 1,5e d.:: 20 14.
201 5

J\lt'nsumção
~

Ath11s
Equivalente:sdecai.u

Aplicoçõesfinancetrns
Contasareceber(i)

Crédi!O& com pfu~es rclociona(l'IS

Valor

201 4

Va)or

t'tml:i bll~

Valor

Valor

cont:i bll~

.590.830 590.830 184.456 184.456
165 137 165.137
94.388
94.388
Q~oamor11zado2 730 9Só 2.730 9Só 2.818.045 2.818.04.5
Q~oaniOftl.zado .59 1 102
591.102 991.850 991.850
\blorjusto
\ülOfjUStO

P:usfo.-os
F~s(i)
Cmto:llTIOI1izado4.!32.55 l 4.1 3255 1 3.380.289 3.380.289
Empréslimosefinanci::unemos(u) Cuito amortizado2.3S4.640 2.354.640 3.351 .67 1 3.351.671
Dividendos
Custoamortizado
1.21 4
1.21 4
67.500
67.500

Awonzaçõesa ]>agar(iu)

O~Stoalll01112ado

918537

918.537 1.244.9381 .244.938

Pr~derefinanciameut o
~scal.(i.ú)
~OiillKlltl?.ado
31764 _31.764
32.412. 32.4 12
(1) Os lklidas de conlas a receber e fornecedores têm seus vencunentos em curtíssimo prazo.
portaiUO, não são 1lJUSI1ldoS n va lor JUSIO.
(ii) Parte substancial dt!ste saldo são empréstimos e financiarren~os com o BNDES, que não
possuem merendo, e~ ISSO não ~o percebJ(Ic6 &JUStes significativos de valor JUSto.
(iii) As autorizações a ~gar e o programa de refinanciamento ftseal não possuem mercado, e
por ISSO ni\o silo percebidos fiJUStes de ~·alar justo
J.2. Va lor J ut.to do s lnt.trunK>ntos financt'lros
A Companhia procedeu a uma ava.l i a~ão de seus a~\'os e passivos contábeis em relação a~s
valores de mercado ou de efetiva realtzação (valor Jltito). ulihzando mfonnações <ltiponíve~s
e metodologias de aval iação apropriadas para cada situaçio_ A interpretação dos dados de
mercado quanto à escoll\..1 de metodologu~s exige consJderiveljUigamento e estabelecltllento
di! e5timativas para M" chegar a um ''alor con!íiderado adequado para cada :ntuavão
Consequentemente, tiS estill'lílltivas npreseruadas podem ·~ indicar, neoessr.rinmente, os
montantes que poderão ser obtidos oo mercado corrente. A utilização de diferentes hipóteses
paro apuraçã o do ~·al o r justo pode ter efeito material oos valores obtidos.
(a) HI(' f llfCIUb tlo\-alor jlh10
O CPC •16 define valor justo como o valor/preço que seri a recebido na venda di! lUn ati vo
OO IX•go na tmnsferêJ1C-1a de um possivo em uma transaç~o n~o fú!çada entre pA!"LICip<nll~ do
merca do na data de sua mensuração. A norma esclarece peo \'lllor JUSto deve ser fwulamentado
nas premissas que os participantes de Ulll 1~tereado utihzam quando. atrib!Jeln um .v_nlorlpreç<~

~~;~~~~s:~~~~~~hl:..r~a~~al~jt!:~:~uzam:i~~a~inf=~~

meNndo dtspo~úveis (ou seja, dad<>G obsetvâve~s) e menor peso às m fommções relacionadas n
dtdos sem tran~parencia (ou seja, dados inobsen•á\•e:is). Acticionalmenl:e, a norma requer que
a em presa considere todos os aspeçtos de nscos de 1Bo desempenho ('IOII{Jtrf~,(JIIU riskn).

~cb~~~%:~le:;ê~;~~~~~k~~v=~"~h1;:o!,::~~-divtdgar o

valor justo. Um instrumento de categorização na hi emrquia do valor JUSio baseia·se oo menor
nlvel de "'input'' SlgruficatiVO pnm suo mensumção. Atxmm estf1 detllOititrodn uma descnç~o
dos três níveis de luerarquia:

~:\'~~~11:';:~~~:~~~~eJaj;=~::: ~~~~~ d:n:;~tos

.poro ativos ou
Nivel 2 -Os - lnpuu" são ctiferentes dos preços negociados em mercados ativas incluídos
no Nlvel l,_sendo mformações_ol.\$eiváveis pMa o ativo,_ direta ou indiretamente. Os '"'mput~ "
do Nível 2 mcluem preços prabcados em mn mercado ativo JXlra abvos oo pas.s~vos smulares.
preços protJcndos em um mercado il\~tJvo pon\ nt1vos ou pnssi\"OS td.ênucos, ou "'inpm~ "
que são observáveis ou que possam corroborar na observação & dados de um mercado por
correlação ou de outr.ls rormas para sub;tancia.lmente toda parte do ati\'O ou passivo.
Nivel 3 - Os " inpms~ poro o ativo ou J)flSSIVO não ~ão i?f!s.eados em vanáve~s ob&erváveis de
mercado. Esses "i11p111s " rell'"esentarn as melhores estunatlvas daAdnunistraçãoda C:ompan}ua,
gerabnente meltitUlldos U1lbzando modelos de preaficnç~o, flll'\O de cat.'<8 desoontado, ou
metodologias similares qw demandam um signifi cativojulgamenlo ou estimati va
Nilo ocorremm lrnttifere.nCias entre nívos e ou alocaç!\o no Nível I e Nível 3 o nre 31 de
dt!zemb"ode20 J5e 31 de dezembro di! 20 14
Va lor justo
H ierarquia do
Va lorJut.to
\'alorlusl:o
20J!'i
2014
Ath~s

Equivale11tes de cat.'<8
Nivel 2
590.8JO
184 456
Apl icações financeiras
Ni"·e12
165.137
94.388
J.J. f<- h·n ~urução do~ al h·o ~ e J13.~$h·os ftnil ntt•lro~ JK'io cus!? A morttza ~IO
Na avaliação eretuada para fins de ajuste a valor presente dos att~·os e passivos mensurados pelo
método de custo amortiZado, não f01 cOttitatada a aplicabilitl.:ôde deste aj uste. destncnndo-se as
segumtesrozões
• Cootas a receber: curtíssi1no pm:ro di! \'encimento das raturas
· Fornecedores e <hviden<lc6: ctuto prazo pora hQUida~o de ~ ~ ns obrignções.
• Empréstimos e financiamemos.: todas as transações são atual tzadas monetariamente pelos
Ífl(hcescon.tratunis.
• A1~orizações a pagar e progmma de refinanciamento fiscal.: todas as obriga ções advinias das
acp.usições de atuonznções são r.mali2Adr.s monetariflmente pcln'; lndices COJltrQ tur.is.
J .-4. Admlnlst rnç-lo do rl.sco flnancflro

A Compn.nlua po>s~.ti empréstin-"10> e fin~JlCiame.ltOS em moeda nacional vinc\llados a06
hvlexadores TJL P e Ut.·tBND ES.
Esses ativos e passivos estão assim representados no balanço:
20 15
W 1'i
Valor
Valo r
Vator
Valor
co nt :ib ll ~contáb ll ~

ALh·os ftna n ~l ros
Equivalen tes di! caixa
590.830
590.830
184.456
184.456
165 137
16.5 137
94 388
94 388
Aphcações finnncoras
Créditos com portes relacionadas
59 L\ 02
59 1.102
99 1.850
991.850
Passh ·os flnan«l.ros
Emprt!stimos e financiamenlos
2.354.640 2.354.640 3.35 1.671 3.351 .67 1
(a. l )A n:i tise de- se-n sibilidade- de \":t rl~nastaxas de~ uros
A Cornponlua OOilSidera que o risco m<US r.:levnnte de vanações nas taxas de JUros edv6n do
seu I».SS!\'O 111ncul r•do à T JLP. O nsco ~tã llSSOCI.a~ à elevnçãt? dessa taxa
Na data de encerramento do exercic10, a Admirustração esnmou oeruirim di! variação da

~a:::~~~=~deda!~~:~:,: ~~~-de mercado são identificr.dos com base
~=~~~~::: ~rn~~~;~~~OI\=~~~ e:~~~~~\~~~~!~~~~ =t~s
estatisticos, serviMo de base para mensuração de impactos .sobre o resultado financei ro
do Gn!Jxl. Com base em ml ~.nt.IJ..Se, a Ditet_or1a ocorda (uulalmente C('ol~l o_ Corlielho de
Adm uustração, a Diretnz & Risco a ser M"gm da em cada ano fiscal. A Di retnz de Rtsço e
equivalente ao pior impacto e5perado do resultado financeiro sob-e o luc ro líquido do G rupo,
com 95% de corlfianço. ?-1"' o dev1do gere._1cinmento de riscos de ocordo com a Diretriz de
Risco, a área de tesourana poderá contra tar mstrumentos & proteção, mclmnio operações de
denvatJvos como '"swaps" e termo de moedas A Companlua r1<'lo ut!liza derivativos paro outros
r~

Com a aprova~o das Políticas, foi criado o Comitê de Gestão de Riscos Fmanceir~. que se
reúne mensabnente, e atualmente e c:cmposto pelo Di retor Presidmúe, Diretor de Fin~as,
Diretor de Pl31\eJ.1lllento Executivo, Diretor d:.': Desowolvunento e Gestão de Novos Negócios,
Diretor Tributãrio, Dll"etor de Control ndona e Diretor de Tesourana e acompanhado pelo
Diretor & Aucti toria lmerm
De acordo oorn tiS sullS nr.turezas, os Ut.'trumentos financeiros podem envolver r!SCQS
cOflhecidas ou não. sendo importante, oo melhor julgmnento, ava liar o potencial dt!sse:> ris.oos
3.-4.1. Rl.sco d(' lll N"Cado
(a) RIKO dl' taxa de juros
A t h·o~ financ-eiros
Os equival entes de caixa e as apl icações financeiras em moeda local são mantidos,
sub;tancialmente, em fundos de investi mento.. geridos e.xclusivamente para Companhia e
apli caçõe:semtírulos pri va~enutJdos porinSllnuçõesfinrmceiras_depnn_letraltnha.

A Companhia também possw titulas de ren<b fixa (C:DB ' s) apli cados JUnt o ao Banco de
Brnsíha S.A., relacionados à gnranlia ao illC-erlllvo creditíciO conoedido pelo GQverno do

~c:~~~~~~=v~a!~t~~:~;;:_ ~~~~. ::~0~::~~~~;:~~:~

equival ente a 95,.da ta.x a SELIC
O risco di! ta.xa de juros vinculados aos ativos docorre da possilXlidade de ocorrerem queda
nessas taxas e. consequentemotte. nn remuneraçl'io desses ativos
P:tssh ·os fin:mct'lros
A Companlua possui fulmlCiamentn'; conlra1.1dos on moeda nac ional vinculados aos
inde:-.:adores TJLP e IG P-0 1. A obrigação vinculada ~o lGP-01 não estará !iujeita a atruU ização
monerána na hípóte:se dess.e indioe ser igual ou hüenor n 25o/e no exerci cio apurado.

~= 0t~ã::~~~:e~.~:::~~~o~~~:U:=~~':~t !~~s~=~~~:.h:!

everuual contratação de instrumentos para proteçno oontra a vanação dessR3 tf1Xt1S.

Este documento pode ser verifi cado no endereço eletrôni co
pelo cód igo 000320 16040 1001 82

de~t esrelaci onadas

Rotdimentosdeaplicttçõesfinanceirns
1urosevariaçõesmonetáriasso0Ceoutro:sati~·os

~~i~~~T~~~7:t:;:~~:~:~•:i~~sea~~r:e:~~~ede';~~e~o:=~~~i:
possíveleretnoto,respectiwmellte
Ce-nário noss h·eJ
TJL P
8,75%

C t'n:i rloremo to
TJLP
10,50%

~s~~~~d:~~~~~<~\5tiL~~::~:s~:=~kj~~0o=~d.\':~~~~~Nã~e(~~

COt\'liderados tlu"tos de divül~s C('olltrmdas erttre empresns do Gropo Oi
A análise de smsib lidadt! considera fluxos & pagamentos em datas futuras. Assim, o somatório
globa l dos valores em cada cenãrio não equi,<aJe ao valor j1.1>to, ou ai nda, ao \'lllor presente
desses passivn';. O valor JUSto desses passivos. nvultendo-s.e o nsco de crédi to da Comprmlua

~:~:~·ti]i'~r:~~i::Jf.:!~sfl1:L~!~ d:al~~rifi= ~a':":s ~i:'!' ~~::~~~~~i!~~:
presente.
Os efcitos de exp<:PSição a ttiXf1 de JllfOS, JIOS cen!Jrios de seJtiib!.lu:lade estunados pela
Compon.l11a, estlio demonstrados na tobeln a seguir
2015
Rl1100
Celltírlo
Cemirlo Ce11árlo

ro.;;;;,o;
i&s
=~,;c,Tc\::.!'ll;:"
p>"""'-''---- ~:d;~~~ p;~~~~~~ ~~~~j~~ n;,~~~;l
Total linculado a ta xas de j uros
265.826
J 15.J5 1 J66.952
JA.2. Rlscode crtldito
A conoentraç!\o do nsco de crédito asscxwdo às contllS a receber de clit~1tes n~o é relevante em
função d!l pulverização da ca tt eirn. Os crédi tos de liquidação dt.lllld?Sa estão ndeqtmdnn\ente
cobertos por p-ovi são para fu:zer race a eventuais perdas nas suas realizações
As q>erações com mslitui ções fin&loeiiilS (aphcaçõe$ financeim e er~~~n-éslitnos e
finanCI&ne!liOS) sio <ltitnbuidas em mstituições de pn me~ra bnha, ev, rondo ri sco de
concentração. O risoo de trectito das aplicações financeiras é avaliado atravtis do estabelecimento
di! limi tes máximos & apl icação nas contrapartes,. COil'> iderando os " ralirl[p " publicados pelas
J)l'mCI)XIis agêtlCi as de nsco internaciOtlillS JXlra cnda uma destllS contraportes
JA.J . Rbro deii~JU idt>t

~~~:~~li,:~~~~t~~~~i~~e;:~~~a d~d~01à~~~~:s5:Sl:~:f:
m~rcado.

A AdmullStroção utiliza seus recu~ pnncipslmente Jlflra custear gr.stos de capital J},lta
expansão e modernização de red::, investir em novas negócios, paga r dividendos, servi r o CIISio
dadiv idfl erefinancinr dh 1das.
A Çompan111a espera at.:nder as suas necessu:l.r•des de fl uxos de caixa de CUlt O prazo corn a
uti lização de cwxa ~erado nas _suas operações e com a posição de ~ iquiOOz exiStente no balanço.
Face ao atual c:enãno econOnuco das mercados 011& o Grupo Oi atua e con!íiderando o perfil
das su.as responsabilidades de mé<ho e longo prazo, a cOturoladOJr• Oi &ULJICIOU etn 9 de
marçc ~ 201õ, a contmmçi\o da P!f Partners COillO seu asse~ finonc_euo J>ara moo.há -la
na a\<a.I Jaç-ão di! al temati\'llS finance1ras e estratégicas pa ra otirrnzar sua h qunlez e M"U perfil

di! enii~idamento
Ge uiio tk ca pi tal
A Ccmpanhin admirustm sua estrutura de capital de acordo cem melhores prótJcllS de
mercado.
Oobjeti~·odagest ãode capital e de assegumrni~·eis de liquideze alava~JCagem financeira que
JXlSsabiliton o cresamento sustentado do gmpo, plano de mvesti.ment C~S estratégicos e retomo
aosaciooistas

~r~ = á aa:~~~,:=IC~~:~~~~~o;~:r:;; d~\':~res ecoOOmi~o·
Osm<bcodorescomwne nt eullh2!ldos J)M"íilllensuraragestilodaestrutura de cnpi tal si\o Dh'lda
Bruta sobre o EBITDA acwnulado nos tiltimos 12 meses (sigla em inglês que representa o
lucro líquido a11tes dos juras (resultado financeiro~, im)Xl!ltos, depreciações e amortizações e
outros resul tados nio 1.1>unis), DíVIda líq1ada (Dí vada bruta menos o ca~xa e e<1uivalentes de
cnixa e aph cnçôes financeiras) sobre o EBITDA ACtllnulado nos últimos 12 mes.es e í•td!ce de
cobertura de j uros.
3.4.4. Rl'iCO de n nd mento s am ecipados de t mp r istknos e firuu.KianK'fltos
A ocorrência de eventos de madi:mple~uento em alguns dos 1!\StrunlelltOS de divtda da
CompClnhia pcxierã configurar o vencimento antecipado di! ootros ittstrumentos de dívid~.

reduzir a quantia disponível po.ra dispêndios de capr t~
O risco de VOlCimeJlto anteCi pad o decorrellte do nlo cumprimento dos "co,·mwrti" financell'os
atrelados à.s dividcrs da Com)l6n11la est t\ detalhado na Nota 17, nn seçla"Co,·e,wmi".
-'· RECEITA DE VEN DAS FJ OU SERVIÇOS
~ _1!1!__
R('Cfl tp bruta de wnda-5 e/ou St>rvl~s
17.595.67J
16.9!59AJ9
Oc-du ções da rocei! a bruta
(6.611.027)
(5. 7'9J.508)
Tnbutos
(3.07 1.593)
(2.894 058)
Outrasdeduções
(3.539.434)
(2.899.450)
Rtcri t11 de w nd:u e/oo ~rvl ços
10.984.6-46
li .165.9J 1
S. DES PE.')AS POR NATUREZA
2fJ 1 ~
2014

!.i;tiéis~es';~~os

~=~~~~eamortização

~S~oEte aparelhos e outros
~~ldadee pr~ganda

g:n~.~~~ H:~~·~~~

g:~=::~n 8:~n~i~
~~~:;~~
a~::~n

~~~·~tÕ~
~~~·::~~

Provisão para. créditos de liquidação du\~dosa
Materiais
Outros custos e despesas
Tornl
C iassi.HcadoJw.no:
CUstffidos beJlS e/ou serv iços vendidos

(215 .095)
(38.648)
(35 .260)
(9.6'*6.6-W)

(197.766)
(3 1 i98)
(39_882)
(9.60U84)

(6.843.100)

(6.67 1 629)

8::~:: r:j~~ 1=1illlSirnbVfiS

(!(~~:~~~ (2(~;·~~{

Tota l
(9.6'*6.6-W)
(9.604.884)
6. O UT RAS R ECEITAS E Df..S PESAS O PERACIONA IS ____l!!!L_ ----1!!!L_
O utras r«fltas opt>rado nals
133 _985
Re<:uperação 00 tributos e dt!spesas recuperadas
162.319
Se f'o~ ÇOS tecnicos e ad!ninistrati \'os
37.644
41.930
42 .972
40023
M\lltllS
Aluguel di! i nfraestmn~ra operacional e outros
33.796
15.óó3
Receitas na venda de bens
600
70 1
Outras reOeJ tas
691
3098
Tot:tl
249.688
26J. 7J4

http: //www. in .gov.bdautmtici~. html ,

( 210.443)
( 221.396)
( 177.381)
(44.022)
( 14.400)

(23 1.609)
(229.000)
(153.0 70)
(40.682)
(32.502)

(43.053)

(10.048)

(70)
(44.422)
(75$.187)

(72)
(130 .579)
(827.s62)

~___1!!1!_

135.854
61.699
86_478
938
8. 147
29J.l1 6

86 .272
41.52 1
96 .3 15
542
!2 .158
236.808

( 218.334)

(224.939)

(93.498)

(43.855)

(5.1 69)
(J17.001 )

(268.79--1)

( 369 ..533)

(280.948)

Oc-~sas fina JK"t' ira seoul rosmcargos

C"n :\ rlos tk>m~s tle !uros

Ce nário pro\·:h ·el
TJLP
7,00%

Descontos linancoros obtidos

Outras receitas financeiras
TOfal

20 15

~ ~~~:~:1~; &:e=:e~: ~~:~~ ~C:~der;::s~;~ :~;:;~
os~~:.~:t~~os~~e~J~~do~J: ~~:i~~t~~~(~ec=~~:n~s:~~;ra:~i ~=~i~~d= ~ r::..di;,~~~ ~:pC\~I~!c~~~:C~r:lJ~~:!e 0~1:;:~:
as suas vendas f\11\Lras e a fetar :negatJ\'ame.ne sua lucratJv1dade Além diS50, os rectlfSOtl
~~~fJ:Sa&~J:!:;r~aA~'tk~~:~t~.;noell'as~ nprovadas pelo Ccn~U10 de Admuustração, reduzir
necessários para. cwnpri r co1n as obrigações de pa~ent o dos emprestimas tomados podem
formah7.am a gestão de expo:sição a futores de nsço. de mercado. lit[llldez e credito gerados

O utra s despesas opt'racionais
Tn butos
Perdana alier!.:içãodecarteiradt!clienl.e5
Pro,<isõestreversões
PrutJCipação de empregados e adntinistradores
Multas
Cnstasprocessuaas
Prm<isõespara fundosdep.Jffião
Outras dt!spesas
Tofá l
7. R E-'WLTAOO FINANC EIRO
Roceil:ls flnanceiras
Juros e varinções monetário s sobre ernpréstimos ~ receber

0el.:[Jh3f>OOII1 t>lll Jir&l~tln.ose nnanda nH'ntos
furos sob"e emprt!stimos a pagar a terceiros
Juros e vari nções monetât1AS sobre empréstimos e paga r 1il
partes relacionadas
Varinç~o monetâna e cnmbial.sobre emprésbmos a paga
a terceiros
SUb· lotai:
b) O ut ros mcar gos
Juros e varinções m011etãnas sobre outro6 passl\'os

a)

l\tualizaçâonxmetâriadeprovisões

~1es7:~e~:S~~~~nanceir-as eetlcru·g os boncános

Sub.total:
Total

( 8~:~~2

m:i~~~

(79 _842 )

(84 _8 óó)
(-'29.771)
(698.565)

(603.282)
(920.28J)

6 71
E CONTRIIl UIÇr\0
(" 61' 757)
Os tnbutos sobre a renda abrangem o uuposto de renda e o contnbt11ç~o social sobre o lucro
A al íquota para im?JsiO de renia e 00 25% e a alíquota para contribuição social ti de 9%,
produziJKlo umo 1.1xa tnbutàna nominal combinada de 34%

:tl~ll :~~.p~a~~~DA

SOC1A L.SOBR~ ci l. ~~RO

~;,1~":, ~a~~~~ta~:;:ose;i~~to 00 renda e contribui ção 50Cial sobre o lucro
~___1!!1!_

Imposto de renda e contribuição social sob-e o lucro
Tributoscorremes
Do exercício
DeexerciCiosnnter1ores
Tributos diferidas
Total

i~~::~~~~: (t~'!r~ci<!o~~:~~~~
Lucro a ntts das trlbulaçõts
IRPJ E CSLL
IRPJ + CSLLsobre o resul tndo tribumdo

24.795

~~~~b:ro~~~~ SObreOC(I!XtaJprópr!O

(9 '1.U~)

(160.038)
(22 .0 \ 9)

l ~nti\'os fi scais

30.4 12
Exclusões(adições)pemmnerltes (l)
80.652
(70.18.5)
Efei to de I.RPJ/CSLL m demonstração de resulta do
II .J.fO
(221.830)
{i) Os princi[)(I:(S 1tt1ti de efotos tnbutários de exclusão (odiçio) permanentes silo mul tas
indt!dutiveis, ir.::enti"·os fiscais e patrocinios, receita da redução de mul ta e jtuos do
pnrcelamentoreferente n Lei 11° 12 996/20 14 e bat.'<8 de créditos fisca~s ni1o recuperáveis.
As Demon:straçôes Financeiras findas em 31 di! dezembro de 2015 forrnn elaboradas
considemndo as melhores estJmall V(lS da Administração e os procedimentos Utitltuidos pela
Leirf \2 .973/20 14.
A Admhlistraçio efetuou 111na uvahaçio irlicial do> aspect06 re_Jev&ltes às SI~ operoçõe.sJ
ati\'!dades, tendo por base as inO'Iações na leg1slação fiscal trazidas pela Medida Prov1sóna

::~~~~~g~~ai:_.~;;~~~:;.,~:~~~2,;Jg~J;~:~~C:t~s7J:::,c:;~~e;

:ft~9~ct:eítde";~:~: dt2~~ f~t'!:04J·;;: tN:f' It22~'191d!=br~:"2ZI3
1

7=:

~~~~;,~~~~~0
:~s~;;al~~~~· de~=~~ ~~4ar;~uc:;ç;:~~~t~~~e:
~:~~!0 !:,e~i~o~\~0~0~4I ~~~~~~·Jmbhcação, em 14 de m&o de 20 14, da Le1

rf 12.97312014, cujas alterações em relação ao te'l.1o original não altemm as cooclusões actma

expostas A Cornpnnl~~a ni'io optou por antecipor os efo tos de<:orre.nes da referida lo, passondo
a sujeitar-se its. suas disposições desde I de janeiro di! 2015.
9. CALXA. EQUIVALENTE.~ DE CAIXA EAI'L ICAÇOES FINANCE IRAS
As aplicações finallceim rell1andas peln Componl11a, nos exerci cios findos em 31 de dezembro
de 20 1.5 e & 2014, são classific:adascomom a~uida.s para negociação e .são mellSuradas pelos.
respecllvosvaloresJU.Stos.
2015
2014
(a) Caixa e equh~iffitu de f::lixa
Caixa e contas boncánas
-----s.rri'9 -----m:iiT
Equi\<a.lentes&cai.xa
590.830
184.456
675.(1-49
J29.7J 7
TOfa l
21)15
20 14
Operações compromissadas
~ -s5.iõ9
CDB - Certificado de Depósitos B a~Jcãrios
194.545
97.730
1.120
1.517
Outros
Equh-alentes de- f::1lx:1
590.830
UU.-456
(b) AJII kaÇÕ('s nnanc-elras
201!'i
W 14
Titul os privados(i)
~~
Fu!Klosdeinvestimentosexclllili.VOS
59.75 1
1.568
A_pl ~s fin:mcrira s
t 65.1J7
,._.,J88
Cli'CU.Iante
59.751
1.568
Nãocirrulante
105.386
92.820
(i) Certificados de depóSi tos lxn1cànos ("C DB's") I!Wttldos como C<•I.IÇão de fuuulCI&nent os
(vide Nota 17).
10. CO NTAS A RECEBER
2015
20 14
SelviÇOSf(!lurados
~~
Servi çosafaturar
551.252
602.583
A)XU'elhose(•CessóriosveJtd!do>
I 185.627
1.06 1.023
Provisão para crédi tos de liquidação duvidosa
( 136.037)
(13 1.2 16)
Tofa l
2.7J0.956
2.8 18.0-&5
A composição por idade dos valores a receber consolidado eapresentlda a seguir:
20 1 ~
20 14
Avencer
~~
Ve.1cidasoté60 dins
189.7õ l
23 1.184
39.785
4 1.105
Venc:idasde6 \ a90dias
Ve.lcidasde9 l a l 20,has
361 18
36.945
Vencidas de 12 1 a I SO dias
35.6 19
32.058
80.760
30.3 10
V.:ncidasnCimo de ISO dias
To ta l
2.866.99-'
2.9'i9.261
As movunentações na provtsão poro crédi tos de liqu1dação duvidosa de c ~ entes da C01n1~·udlia
são as seguintes·
201~

S:tldo 1'!110110112014
Aument o por mcorporação
Provisão para crédi tos de liquidação dm·idosa
Contas a receber de cbentes bai.."l(.1dcrs corno mcobráveis
S:tldo em20N
PrO\Iisãoparacré<btosde l i quido ç~odtl'lldosa
Contas a receber de di entes baixadas como incolmíveis
Saltlo 1'111 2015

<:~:fM1

( 197.766)
246.969
(IJUI6) .,
O l 5.o95)

e

(i~:~~~-~

Documento ass inado digitalmente eonfonn e MP n~ 2.200-2 de 24/08/200 1, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públ icas Brasileira - !CP-Brasil.
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J l. TRIBUTOS CORR ENTES E DIFERIDOS SOBRE A REN DA
ATIVO
~~

Trl butoscornmlt'San"CuJlt'l"ar
IR o recuperar (i)
CS a reruperar (i)
IRRF/CS · lniJ)('ISt06 retidos na fonte (U)
Circula ntt'
Tributos dl ftrklo11 a rt<'Up<'rar

~~=~~~7~ç~=::8!B

48.125
23.128
66355
l37.608

42312
19.362
52618
ll.f.292

151.865

290.537
68 057

52 019

tj~-~~

IRsobreprejuíZ05fiscais(iii)

CSsolx'eba~nesaliva(iil)

S ubc otal - Tributo s difl'rldos a r«UJ!t'r"Jr
Outros tnbutos <llfetidos a recuperar
Não cirt"ubntt'

n~ -~~~

782.858
83ó6
791.2:2..

rnsswo

8..J8.7 17
8581
857.298

Capital

Co ntroladas

Pal~~~i1~:lo

Paggo

inte=!aoo

n~g;;

44 385

Equlvalimda
Conlrola du

Ji.!~!f (t)

Qtlk'. milhares

LtKTO

~~~~~~o d:d~Srei:s
82 ·099

Valor do

C~!~~f 1

i~:i~~

: :.~~

:~=r: r~ =~~~~~a~!i~1:Soofi~i~~ :e~ada~':'~~:~~

de exercício e serilo redw::idos

1m medida em que sm realização não, seja mais pTO\"âvel. A
CQmpanlua CQlllJleJ"l§a :~em JlleJtúzos ib.cois e base negativa da CQ!IIrib.uçiio SOClal, até o hmi~
de 30% do lucro fiscal apurado, con[orme legislação fiscal vigente.
A segtur estão apresentados os prazC6 de expectnova de realização ck-6 aovos de tnbtuos
di[eridos, pro:-'e11ientes em crédi tos ~butários sobre os prejuizos fiscais de imposto d:: renda e
da base negallva da contribuição soem! e <bfererwas temporánas
2015
375593
20 16
20 17
148.6 !9
124879
20 18
20 19
133.639
2020
128
Total
782.858
Mo),1nK-'fltaç-lo) do lmJ)O~o) de rt-nda e co nlrlbulçlo) !ll>dal ttlrrrtdo*
Reco J1hecldo Reco nheddo
norewllaclo tlln•tammte
de> lRICS no Palrlmón&o
Adição/

~~_____!g!!!ili!. CO IIIIK'nloll clo ~

100

in\'t>l>1hnento

~:g~;

!!.~~

(i) Equivalência pntrimwual a partu" de fevereiro de 20 14 quando ocorreu a utCOilXlfOÇio da

f-T:.:;N'-"L.:;;
PC;::S"-,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E11UIJI:'I nlt'nto_,
dt'co mul aç-lo
au lom:illct

Obras t' lll
a ndarnmto
do lmoblliz.1d0 (\ 'ator bru1o)
Saldo C'lll 01/01/ 201-'
AIUllelllo por iltCOlpOra~O
Achções
Baixas
Transferências
Tran.srerências de ati\-·os antidm para venda
Saldocm20H
AcJ!ções

n4.313

(5.733)

62 536

(Principal)
PrOVIsõeS paro fundos de
pensão
Prov1sõesparocré<htosde

99.376

445

99.821

11 3

(962)

l iquida.çãodtJ\~dosa
Parue~poçãonoslucros

SJ136
16.475

1.017
(4838)

54. 153
11637

121.225
352 .89?
137.226
8-48.7 17

(44391)
46.56 1
1924 1
11.3-10

7683<1
342 .8 76
\ 36098
(76.951) 782.858

exig~bilidadesusperiSr•

(248)

(1.097)

Outras adições e exclusões

8~:j~~~

(2-JS)

ATIVO
21115

ICMS a recuperar (i)
PIS/COFINS

0"1""
Tola I
Circulante
Nioe~rcula rn e

---:Jl!iml!

211.14

---m:m

44925
56 399
18.527
18.481
370.JJO
450.JOJ
231.70 1
269.041
138.429
181 262
PASSIVO
21115
2UU

ICMS
~~
ICMS Convêtuo rf 6911 998
4 198
211 242
PISeCOFINS
196.882
193. 183
FUSTIFUNITEL!Radiodifu&io
424 540
390 708
12. 7& 1
15.258
Outros
Tocai
8.5 Ul87
787.958
Circulante
381.282
338.133
NiioC!rculante
46980.5
44982.5
(i) O IC~IS a recupera r ê decorreJúe, em sua maior pnrte, das antecipações e dos crédit<?s
constituídos na aqwiilçio de bens do unobilizado, CUJO cornpe:ns.1ção com os obngações fiscats
desse imP.05to ocme em até 48 roose:s., de acordo com a Lei Complementar n° 10212000
JJ. DEPOsn·os E BLOQUEIOS JUDICIAIS
Em al,gumas ,situações, por exigência legal 011 por apresenb~o de gamntias, são efetuados
dep<\sJIO'I JUdicinis paro g:.rantu a corUJmhdade dos JlfQOeSSQ$ em dt.icliSsão. E.s.5e5 dqlÓSJ tos
judiciais f<X!em ser ex:igidm para proces.sos cuja probabilidade de perda foi avaliada J?illa
C<lllljlaJ\lua, fihtdamerlt:.dA n,, opimão de seus assessores juridioos, corno provável, possJ\'el
e remota.
21115
21114
avei.s
~~
Trabalhistas
44869
3483.5
Tri butárias
530.205
474.698
Total
87S.H7
76!5.362
Circ1dante
40.05 1
21.746
NioCit"Cula rn e
83.5096
743616
Con[orroo estabelecido pelas respectivas legislações, os depósitos judiciais são atualizados
monetariamente.
J... lNVE..HIM.I-:NTOS
~~
~r. rtici jl(lções avaliadas pelo mé todo de eq1.11vaJêncta JK•tnn101rial
196 059
411 385
AgtO\S
36.211
36 .211
IJJCeJltivC'ófiscais
15219
15219
Outros investi mentos
3.804
S. 789
Tola!
251.29J
101.604
A mo\-imentaçâo dos investirnentc;; estã resumi da da seguime maneira:
Saldorm OtiOV20 U
168.270
Aumenro por inoorpomçâo
(&1671)
EqthvalênC!apalrilllO!ual
(1.905)
.-\inortiza~o da mais valia do i1westimento na WayTV
Saldot'l:n 20U
101.604
(27&.266)
Equivalência patrimonial
429941
Alunento de capital em controlada
Amortiza~o da mais val ia do investi mento na WayTV
( 1.986)
SaldO<'IIt 2015
251.29J
20 15
Ca plla l
I.IKTO
Qtik'. milhaws PartiriJI:tcio- ~o
l':urlnlõnkl
~~~XIa l
liQUhlo do ~ Ca pllal Ca11ltal
Controla da s ~ l nle gra l h:ulo
exercirio
O rdln:irlas ~~
Pr.sgo
196059
1 156.867
278266
19 1.00 1.500
100
100

Este documento pode ser verifi cado no endereço eletrôni co
pelo cód igo 00032016040100183

69.982

36.211

--"""'"""'"' -l.f!J..Il_ ·-"""''""-"'""'t's,_""'"l"'"rn" ----'""'~.,·1,.~,,__
1.64ZAZJ
7.466.42<1
14747
(2.48))
2 972856

1 290 155

156.709

(1510582)
6J l.~2

3.259. 25S
14.274

77 1.306

J2.09J.967
124.705
(617)
819.551
JJ.OJ7.606

106.193

"'""'

(/~~g-~~~
(21. JJ7)

(154905)
5.275
44.299

(3l)
81.958
60.786

25.373
69.747

"'

(~~~:;~~

168.784

prOC('s.\::unento de dados

J .985
28.533
308.879

692.83-1
1.623.944
1.68 1

(335.875)
5.522
207 .057
(2 10.193)
2.J86

246.574
l.S6S.03J
16.082
2 10.193
2.791.308

5.522
2.386

17. EJ\ IPR tSTifi i OS f.: FINANC IAMENTOS
f.:mpristlmoseflnanclanK"n tos 1J-Ornat urer.1
20J!'i

lnstl tulçirsnmll«'lras
Bancos de Desenvolvimento e
AgêfiCia$ de Crédito à Ex]Xlrtaçtio
MUtuo e Ot'IK-nlul"t's co m

21114

"1.i79.ill JJffiiii -

cotnroladora ~

Su btotal
Custo de trnnsaçlloincorrido
Total
Circulartte
Nãodrculanre
Cu)1os de t ran~1çõrs IKII" natureza

1.279.63.5

VC'nc:imC'nlo
(Princi11a l e
Juros>

T IR

-

Reois
Total
Co m posição da dh i da por Indexo. dor

<ti::~~~

--"T"" '""-12.6-'9.J6S
13.802.404
1.351 368
(632.132)
5.467
17.176..f72
914.929
(1309)

"

1. 168.096
4.569
(657)
42075
1.214.083

(56J)

( 151.414)

( 1.5JU20)

(85.116)

(~~~:~~n

(6(~~-;~~

(6523)

352 .078
39.002

749.55
(967)
(18.27.& )
( 1.734)

18.090.092

409.937

(7J!i.9-'0)
(69.33 1)
27

(986)
(8.972.396)
(1.095.1 32)
1 173

(19.955)

(SO!i-102)

( 1 0.066.3!5..~

26.025
.f9.792
7%

4J 2.1S6
-'08.981

142

53

8.20-t07ti
8.023.737

11'%

médi a d.! 9"!. a.a

t ke nças rrgul alór las
994.6JO
2.733.850

3.728.480
3.728.-180

(6-46.907)
(970.282)
( 236.608)

(.f04. 156)
(1534.163)
(254.3.52)

( 1.853.797)
(270.784)
(2. 124.58 1)

(2. 192.671)
(269.270)
(2.-Wil.941)

711. 2J6
666.727

1.535.809
1.266.539

20~·

~·

O ut ros
4 ...528
738.697
137.414
(2.079)
89.301
1.007.861
48.118
1.055.979

T01:1 l
1.7JS.977
5 1 25.024
447.974
(2 .079)
7.J06.896
271.257
7.578. 15J

(38.66J)
(550479)
(169.751)
20í9
(756.81.f)
( 11 3.283)
(870.097)

( 1.089.726)
(30.54.924)
(660711)
2.079
(.f.803. 282)
(651337)
(5 ...56.619)

25 1.0 ..7
185.882
12,..

2.503.614
2.121.534

Car a nlla s
A Companhia possui a\'lll de sua controladora indireta Oi para os firunciamentos jwllo ao
BNDES
''Üs contratos d.! financiamentos com o BNDES, com outras instituições financeiras e as

3.357.202 8,9 1'(, dez/2015/1 dez/2033

1.077.945
228 16.42"1.
2.357.580 3.357..fJO
(5.759)
(2.940)
2.35-1.6-tü 3.35 1.671
672.394
269.040
2 .085.600 2.619.2n
20J!'õ

Instituições financeiras
Total
Circulante
Nnodrc.ulante
Co) mposlçào tb di,1da 1t0r nl(l('d;a

263.462
1.344.144
3.470

de

lnt:mgiwl em form·•ciio
Clb1ot&olncall gi, oel("-:o lo>r bruto))
Saldo r m 01/011201_.
Aumento por mcorporaçiio
Adições
Baixas
Tran.srerências
Saldo('m2014
Achções
Transferêncios
Sa ldorm2015
Amo rtlm çio acumulad:1
Saldoem01/0IJ201_.
Aume1úo pa incorporaçllo
Despesas de amortização
Baixas
Saldoem20 1.&
Despesas de amortização
Saldorm2015
lntangh "C'I IÍIJUitiO
Saldorm 20 1.&
Saldorm 20 15
Taxa anual de amortização (média)

Ou trosath·os

9.178
184.751

93.860
1.492.598
42.960

( 1.045.924)
Tran.srerêndas
76.967
J57.J 74
SaldoC'tii20J5
J.J50A96
Oepn•<iaç-lo ac wnul:uh
(..0.41 5)
Saldo rm 01/011201_.
( 1.066.943)
Amnenlo por inoolpOra~o
(3(~~~-~~
Despesas de depreciação
2. 195
55.664
Baixas
2.5.184
%6.498
( I 105639)
Transferências
(19)
Tran.srerencias de ativos mantidos para venda
Saldorm20H
(6.4 7U75)
( 1.8-tl.772)
99.065
(769.979)
(183.767)
Despesas de depreciação
(70.32 1)
Baixas
11 2i
19
131
(333)
1
Tran.srerências
(7.2-IJ.660)
( 2.026..&08)
SaldoC'm 2015
28.770
lmoblllmdo liquido
Saldo""' 201-t
63 1.992
JA I 6A8J
S.619A92
77.928
89.556
Saldo em 2015
J57.37.f
I.J24.088
5.793.9-Wi
Ta'lllanuald.edepre<:taçilo(nlé<ba)
10%
11%
8~ •
(i) Os equipamentc;; de transmissão e outros incluem equipc1mentos de lransmissão e commlicação de dados.
lnfonnaçõe., a dldo!lab
No exercido f)ndo enl3 1 d.! dezemko de 20 15, for.un capitalizados encaJEOS financeiros e custe;; de transação às obras em andamento na raxa
16. ll''TANG IVEL
Sllfrma~

68.269

Saldo dos Ágio (.. Goodwitr') B:n:e para ava llaç::\o Valor em
~ aloca do à UGC do valor roc uue r :h •o:> l ____!!!!._

Equip.·unt'nhu
lk>tr:msmlssâoe

51l.JJ6
2.590.174
3ó

128. 106

(lla.SSh'O ~)a lh"OSCGIII

ternporãrias
Prejuizosfiscai.s
Base n~B tJVa de CSLL
Total
12. O UTROS TRI BUTOS

Unidade Gerndora de
Caixa <UGC)
Meiosdepagamenlo

I S. IMO IHLIZ ADO

Impostos diferidos
wlaçãoa:
Provi.Sões
Provisões de tributos com

investimenlos quando da aquisição dos negócios, aplicando a ta.xa de crescimento de 14,5%e
taxa de des-::onto de 1 2,3~., com lltlhznção de petpetwdade no idtimo ano. Os resultados dos
testesnão apur.1ramperdas.

Valor do

C u~10

TrtbutoscorA't'lt<'S9 !"('C((II K'f"
IR a pagar
666
48.793
CS a J)íigar
240
22 286
C irçula nt e
906
71.079
(i) Referem-se pnfiCipolmerne o fnlteciJl(lções de IR e CS, os quau serio compensados com
lributc;; rederai.s a serem apurad~ futurament e.
(h) A CO!ll iXUthi~ regiStro crédilos de IRRF sobre aplicações financeiros, :múruo, órGãos
públicos e outra; que são utilizados como d.!du~o nas apurações dos exercícios e CS reti da na
fonte sobre servtços prdlados a órgãC6 púbhcos
(iii) Imposto de renda e contri buição social diferida; ati\·os são reoonhecidc;; soroonte ru
extens.~o em que :~eja provãvel que ex:.stirá base tnbuttwel positiva paro a qual os diferenças

Em dezembro de 1015 foram real izadas as an.ilises anttais do valor rerupe:râvel, teste

~:~~: :~~~~~f~~e;~;=~~=~~~~e:. ~r!l:l~q:~ ==:.::~:;a~~

726·926 101_. 100

Equlvalimda

~patrimonial

natrhnonlal

Âgkl s

20U
l':tn klp:Uã()- 11/ .

2014

~-,:m

2.940
780
2. 160

5.759
1.307
4.452

2015
2 354.640

2014
3.351.67 1
J.J51.671

l.JS-1.~0

emissões de Debêntures, da Companhia, exigem cumpriroonto de índices financeiros. Os
índices fUlanceiros nos contratm são apurados lrimestraJ mente.
Especificamente nos contratos com o BNDES, os lnchces linanceu-os são aptuado<~ com base
llílS informaç&s contábeis/financeiras consolidadAs da OI S.A., ettde em 20 1.5 f01 obttdo
··wai•·er ~ terntxm'lri o pora a apunç/io de ··conmant" financetro correspondente à mzllo Dívtda
Bruta Totol da Collll)iUthiaiEbttda
De aCQrdo com os tem-.os clo:s '"'wai•·er.r" obtld06, a OI d.e\!erá mruuer lh\1 ··rotio" Divida Bnlla
Tollli!Ebitda n1o nwor que 6,00 vezes durome o prazo concedido no ·-...·ai,·er", que temunou
em 31 d.e dezetnbro d.e 20 15 e, posteriormet1te ainda em 20 15, a Oi obceve novos ·wai"f:rs"
temporárim ju111o dos seus credores, onde ficou acordada a al teração do ..cow11ant " financeiro
pclf3 a razão Divida Líquida Tor:J! da Companhia!Ebitda o qual de\-·erâ ser igual ou inferior
a 6,00 vezes. A CompciJlhia e!ou a Telemar e!ou a Oi pretende obter nove;; ...,vai•·tr3 '' dos
c1edores que eventwlmente concederam prazos inferiores a 31 de dezembro O! 20 !6 d:: fonna
tempestr.va.
Adicionalmente, a maioria de;; "walt>tr.r " tempocirim aplicãveis até 3 1 de dezembro de 2016

20 1 ~
2014
TJLP
~~
INPC
60.751
60.433
552.050
Ta.xa pré-fixada
286.647
CDI
I 077.945
228
Total
2.35-f. ~O
J.J51.671
C ronogr:tma de \"e J~ei mrnlo da dh·lda de> longo prazo e cronogr:uua de a proprl:tção do
custo de transação
l)h1 d :~ dr longo nr:u:o C u~ o tk tralt\:lclO
20 15
180
2016
1.34 1.399
2011
263.655
780
2018
177.206
293
2019
169.527
194
2020eexercie~ossesuintes
13.5.773
11 3
Total
2.087.760
2.160
OC'iittlçilo da ~ prt nd11al;; OJltaçõe~ tk emlll rÜ11mM e nnancla m<'nto;;
t'l nandam<'mo NU moC'da naciona l
Ua JK"OsdeDt'!K'n \·oMment o

requerem que a Oi e suas Controladas usem o caixa recebido na venda da PT Pom~gal para
pc1gamento de dividas 011 no processo de consolidação do s..>tor das telecomunicações no Brasil.
No fe<:hamento das Demonstroções FinilllC("ÍrfiS do exercício findo ern 31 d.e dezembro de 2015
1"ll'lo houve quolquer everno de verlCUtleJIIO antectpado de dh•1das devi do ao nilo cmnprime nt o
de quaisquer dos Ílldlces financeiros."
IS. AUTORIZAÇÕES A Pt\GAR
21115
201 ..
SM. P
-------mróõl~
AutonzuçõesdeSMP
12.936
6729
Total
9 18.537
I .U4.9J8
Cll"Cu.lonte
9 11 .930
558963
Nãoc irculante
6.607
685.915
Correspondem aos valores a J>agar à ANATE L pelo$ autonzações de pre:staçllode S~tP, obbdas
otnwésdeleJ1ões
A s~wr estft apresentado o cronograma de J)íigameJito:

~~in~:~ j,u~ T~~b~se ~J~Lo~\·~"Jefi=af~a e~~~a~;l~~"rin~

2016
2017
2018
2019
Total

:o
qualidade de rede móvel em todo o temtóri o •~1Clonal e mench.tne.tto às obrignções regulotórios.
Duranleoe.'lerciciofindo ew 31 de dezecnbrode 20 15, [oram amortizadas pm:elasdepri nciptl
mais os j uros atualizados, no rnoJUante tol a! de R$ 2.252 milhões

http: //www. in. gov.bdautmtici~. html ,
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1.9. PROG R4MA DE REFIN ANC lAMENTO FISCAL
O saldo do Programa de refinanci amento fiscal est<l COIIIJ>Osto c01no segue
20 1 ~
2014
Parcelamentod1Lei n"l l .94 112009
~~
RE FIS 11 - PAES
52
52
3 1.765
J 2.41 2
Total
Circulante
3.642
3.343
29069
Niiocu-culante
28 123
Os valores do parcelamento instiluidopela Lei if 11.94112009, segregados em princi p1l, multas
e j wos incl uindo-se, ai, os débi tos indicados por ocasião das reaberturns do prazo para adesão
le\'adas a efeito pelas Leis n% 12.86.5120 13e 12.996n014, são compostos como segue:
20 1 ~
201-'

P rl nd ua i___M!!lli!....~~~

COFINS
8.892
88
1942
19
PIS
2671
30
IRPJ
I
CSLL
INSS
56
CONOECINE
320
U.88Z
14.5
T(ltal
A seguir estã apreseJita([o o croncwr.ma de pogam ertto

13 ..596
3 035
958
3.5
4
11 0
17.738

22 ..576
4 996
3659
3S
61
435
31.76.5

22 .823
5.062
3.982
4S
62
435
32.-1.12

2015
20 l õ
----:ró42
20 17
3.596
20 18
3596
20 19
3.596
2020
3596
7. 191
202 1 a2022
2023a2024
65 41
Total
31 .765
Os refinanciamentos nos termos da Lei n° 11 .94112009e 12.86.5/2013 foram pactuados em 180
meses As etnpresas s1\o obrigadas a nlflnler o pagamento regular das pacoelas do J>arcelamento.
podendo ser exchúdas do programa caso mantenham etn abet~o três J>arcelas,. consecutivas ou

~odfbi~~l.;g;;~~~J~~ d:~~~!~~~~~~luídos

!lOS referideó parcelamentos estl'io
di\lldidos em <hv ers.as modahdades, determinad1s pela nanu-eza do rributo (previdenci ári o ou
não) e pelo órgão responsável pela administração da. divida. (RFB · Recei ta Federal do Brasil ou
PO FN · Procuradoria-Gemi da. Fazenda Nacional).
Até o momento, e Companhia es tâ CJenle e respe1to da consobdaç:io de rtlgumas (ie:ssaS
modalidades de parcelamento., ao passo que olllr:!.s delas ainda se encontram em coT&Il.idação
pela RFB ou PCiFN, estando, por1anto s1Uei tas a confirmação quant o a valores parcelados e
srtldostetllill\e:;.centes.
A Comymnlua adenu ao novo programa de porcelamemo u~utuído pelo art. 2D drt
Lei n" 12.996/2014, no qual puderam serincluídosdél:dosrelativosa tributos federa is Yencidos
t.té31 de dezembro de 20 13. Ao formal izara suaad esàoaoncrvoprogroma, a COIIIJXUthia optou
por efetuar o 1>agi\Jlleti1 0 dos débi tos em 30 prestações met"lWS.
Em nCNembro de 201 •1, os saldos dos novos parcelamentos formalizados pela Companhia nos
l<: lliiOS do :u-1. 2° da Lei rf 12.99612014 foram integral mente qui tadosm fonna prev ista pelo
an. 33 da Lei rf 13.04312014, ou sej a, meduu\le ~ ronpen5açlío de 70% d~s valores c01n
mon 1w1tes de prejuizos fisca is e boses de cálculo nega twas de CSLL própnos da. SOCiedade,

~:ci00J~&~~~~~~e:a!~i~l0~to~:ü!!s"::~~~~ ~C:~~~~r!~:~il; i~~~~stf~n!;~

illlegralillellte cumpri dos dentro dos Jlmzos est<~belecidos, incluiJl(\o o recolhimento dos v~l ores
cujo pagamento deveria ser feito em espécie, ficando as compellSaçôes efe tuadas SJtieitas à
análise e confirmação pela Receita Federal do Brasil
20. I'ROVISOES
C ompo~iç:io do .saldo
Natun:oza
Trnba lh irlca
(i)
Horasextrus
7.036
9.078
(ii)
hl(letnzações
6. 153
6.220
3.946
4.184
.5.609
3.593
(v)
Verbasrescisórias
1..524
1.102
(vi)
Honorários advocAtíCJC61penCJIIIS
1.401
1. 156
(vii)
Diferençassalariais
718
869
(vni)
Mul tastrobalhistas
266
m

~r~~

!:!~~~~~:v=!egração

(~~~

~~is

2l9

ações
To tal
Tributá ria

JB Demais
:~~ts ações

(iii)

124

1.288

1.60.5

26.096

JO.J07

3.038
64.040
1.9 17
6U!JS

10.407
63.253
1.274

7...,34
Total
C ivtl
Jwzndo EspeCial
.53.894
66.326
ANATEL
45.072
45.760
Demais ações
33.043
13.368
12.5.45-'
IJZ.009
To tal
TotaldaS JJro,•I.Wcs
ZJ7. Z50
220..5..5
101.371
Circulante
94.947
142.303
11 9.174
Ni\ocirculllllle
Dctalha nH'Oto do lla»h·o co ntln g(>ntr , 110r naturcrn
A compasiçâo das conti ngências cujo grau de ri sco foi considerado possi\.·el e, por1ant o, não
regiStrodascOtltabihnente,é aseglllnte:
Z01 5
20H
Trabalhista
~~
2.820.197
2.01.5 087
Tributúna
2.58 .2 10
204. 7.5.5
Civel
J.l16.602
2.26,.097
Total
Re~uno das mo,inwntações do s .~o:ddos dt' pro,i5Õl'.s:
Tra balhh1a s Tributária s
C iwl ~
Tolal
- r 6 i J -----,:m -----z;:m
SaldO fl'IIOIJOI/20 14
24.070
48.368
87.4.57
159.&9.5
~~Í~~do~~~~~ação
3.807
5..571
12404
2 1.782
9.77.5
1.5.394
Adições / (Re\.·ersões)
1"27.90 1
153.070
Baixas por pogamentoo I
(9.98S)
( 1..562)
(12.5 .667)
(137.21 7)
encerramentos
~al dO('tll 20 1 4
JO.J07
74.93-.f
IJZ.009
2J7.2.50
14_no
Atualizaçãomonetí.ria
1074
7.127
22.921
Adi ções i (Reversõe:s)
10.343
166.072
177381
Baixasporpogarnentos /
(6.251)
(23.409)
(187.347)
(217007)
et\cerrarneJ\tOtl
Saldo em 2015
26.096
68.995
125.454
220.545
Rt;.1UitO dolí (lrlnciJJab (lbjN(IS '1JtCU 1a dod~ 11ro\1sõu coo;,tlt u fda ~ ~ pa sd,·os cootlrtgc nl ~
(i)
(ii)
(hi)

-----wno

,.,

l•r<wl~

Trabalbisb .s
(i) HorM extms - re clruL'Iflções re ferentes a pedük!s de recebi.metuo de horas e<hCIO!Lais,
trobnlhndas além d.rt jon1::~da 110nn::~l de trabalho
(ii) Indenizações - referem -se a valores supostamente decorrentes 00 acidente de trabalho.,
\"e!culoslocados. doenças do trabalho., dano moral e estabilidade pTo\.isória.
(iu) E-stabi.hdade!Ret.lllegnção - refere-se ao plet to decorrente de stl]lOSta tnobservfulCla de
coodição especial do empregado, garantidorn da impos.sibilidade de rescisão de cootra to de
trabalhosemjusta çausa
(i v) Adici01l31S diversos - referem-se ao plet.to de percepção de adici011al de pen culosidade,
com base na Lei rf 7 369/198.5, reguli\Jnentoda pelo Decreto rf 93 4121198ó, on mzi\o de
suposto risco por CO!ltato do empregado com sistema e!etrico de potência. adici onal de
insalubri dade, sobrea\riso, adi cional de transferi!ncia_
(v) Verbos resci s6nas - representada por verbds de\•idaS e nlio quitadas quando da rescisão
COfltratual dos ex-empregados, incluindo indenização prevista no PIRC - Plano lncentiYado
00 Rescisão Contratual

Este documento pode ser verifi cado no endereço eletrôni co
pelo cód igo 000320 16040 1001 84

Honorânos advocatícu:lillpencuus - parcelas a p!lgar nos processos aos advogodoii

que patrocinam o:s reclamante,:, bem como os peritos nomeados pelo hliro, qmodo faz-5e
necessáno. poro a mstruçiio prooesnml, de prova técnica penetal.
(vii) Diferenças salariais - representada.5, substanci:llmente, por verbas deçorrentes de

dafeunças sr1k.nau entre empregado$ de equiparoção S<~l anallr~nqu.rt<lmmento. pleite<tdas por
aqtJel es que recebem menor remuneração a despeito da identidade de flmções, associ ada a

outros r«jtllsitos previStos nalegtS!ação aphcâvel

f~~~t~~:adebal~:;l;.~~~~i:.a~~s~: ~~~~~:a~~!~~~~:OOlho pela

(ix) FGTS • reclam ações referentes às diferenças devidas quanto ao depósi to do FGfS do

reclamante.

~c~=&~:-~~~[:i,i~ ~~=ti~i:;J~cia~\·~~~ti;:asdi~~~~~(J;:~:~:

resultados, integração de sal.ãrio, entre outros.
Trll,utá ria s

~~::~~~e{kr~S~ s%~~=:r~~~:ç:~.~~~~~~~~~~~i:~ad:~~::~~~é~
~ loca ção deequi~ n!O$.

(u) IC MS -o

provi~orefere-sea

exigéJJCiade ICMS sobre op erações que, noentendimemoda

â:Q~~~ ~:o:o_J»R!}:~~~ ~~':;.~i~f.:et~s~e !~~

pmt fazer fa ce a atutmções
fiscais de IPTU e a diversas autuações fiscais relacionadas à cobrança de imposto de renda e
COilln bliiÇãOSOCial.
C in•ls
(i) luizadl)) Espec:caii Ci \•os - quesllona mentos realizadc6 por clientes CUJOS val ores
indhidua.is de indeni.zação n.'io ul rrapaMam 40 sal.ãrios minimos
(u) Estim::~uvas e mul tas ANATE L - é composta, sublt::~nctalmente. ]Xlr descumprimento das

~?~5~~~::ri~). ~~~~~;,'~~e:ta~~i~t:t~d~~:a~~pd~Dis~:';~
(i1i) Den\íll5 ações - refere-se ::1 <liversM ações em cur50 abra..ngol(\o r~1s?io CQftlmruol,
indeni.zação de ex-focnecedores e ex-re presentantes come rciais. entre outros.
Pa~.!i~·o c~ll n gcnl e

A Companhia também ~ui diversos processo6 cujas expectativas de perda. são classificadu
c01110 possívets na opnu ~o de sem co1tmltores JUIÍ(hCC6 e para as Qtmi s 1\ão foram constittúdas

~r:-~~t:lch~:s:ç~~s=Jon:~~WconsulloresJuridlcos,asprincipa~sconllngO:nCias

classificadas com e.xpe<:tativa de perda possível estão reSllmi das abuixo
Trabalhi Ma

~:::-.~c:.as(jl~!~~:'!'~~i; ;.:v~)':c~~~~e d
: :!.~~r::,'~ti~:~~!~~h:::

subsid1ána, clemre outros., no valor aproXImado de R.S 38.19.5 (20 14 - RS 49.2S.5).
Tributá ria
~ princi pai s causas existentes estão representa<bs pelos seg uint~s objetos:
(1) ISS - suposta inCidênCia sobre ser\llÇOS au:o hares à cornum ca~ e d~ussão Qu<l!l to ao
enqu;..dra.men to dos serviços tributados pelos mwúcipios na üsta da. Lei Complementar
Jf 11 612003. no montante aproximado de RS 1.54.46.5 (20 14 - RS 143.322);
(ii) ICMS - diversas autttlções fiscais de ICMS. dentre as quais destacam-se dois objetos
prulCI ]mis a cobrw}Ça de IC~·I S sobre detenninadas receitas de SOV IÇ<\i j ã tnbutad'lS pelo ISS
ou qtle nií o compõem a base de cálculo do ICMS. e o aproveitame nto de creditos sobre a
aqui s1ção de bens e outros u~um os, no montallle de R.S I 170 953 (2014- R$ 662 594),
(iii) Tribut os federais - diversas autuações de tributos federais, relati\•as. principnlmente, a
glosas efemadns na apurAção dos tnbtttos, erros no preenchimet\10 de obri gações acesiÓnas,
repasso:: de PIS e COFINS e FUST relacionado aos efeitos da. mudança de interpretação
de sua base de cálcul o pela ANATEL O mcnuante aproximado é de RS 1 <194 7i9
(20 14 - R.S 1.209.1 71 ).
C Í\·('1
As princ iJ?aiS causas existentes estão repres.::ntadas por ações qw não possuem nenhuma OOcisão
phci::~l llmculad.1 , cujos pnnc ip<~is objetos esH\o llSSCaados n questJonnmemos em relação aos
planos de expansão da rede. indenizações por daoos mttais e materiais. ações 00 cobrnnça.
processos de licitaç:io, e ntre otLtms. Esses qur!StJO!IOlllelltos perfazem apro.Xl!llftdo.illellte,
R$ 2.58.210 (2014- R$ 204.7.5.5).
Ga r".mCia~

A Companhia possui conlr:!.tos de carta de fiança bancãria e seguros garanti a com diverus
instittuções financeiros e seguradoras pora garanlir COtllprO!lllSSOS em prOCes5('6 JU{ticiais,
obriga5ões contratuais e licitações junto à ANAT EL. O 11alor atualizado de fianças. seguro
ganuttln roJtratadase \~gentes na dnta do encerramento do exercido findo em 31 de dezembro
de 2015 corresponde a R$ 2A0.5A39 (20 14 • RS 2_989_113)_ Os encargos de comissão desses

~7.~tM.~~~~~:.~õ:ZC<Kias no mer~do.
lft 15
2014
A<halltamentosdeclientes
~----m327
538 310
4 12.426
Arrecadação em duplicidade.lcontestaÇÕt$
\'n loresopogar ]Ktr1r!SrelaCIOJI::ldas
85.526
265.999
Consignações afa\·orOOterceiros
12 . .570
10.974
OutrC6
IO I
33 702
1.038.726
825.55 1
To ta l
955.629
7•12 454
Circul ante
.
83.097
83.097
Não d rculanto;.
2Z. PATR il\fONIO LIQUIDO
(a)Ca 11ita l socia.l
Em AGE realizad1 em 1 de feverruo de 20 14, f01 apro\•ado o aumento do ~pita! social da

~om:Z:da~~~~~:O ~~~;~~li:do~t ~l~13 :~o ~ 794.,~/~318

(nolre milhões, setecent os e trinta e seis mil, cento e trin1a e oito) noYas aç-ões ordinârias,
nominativas e sem \'flior nominal.
Em AGE realizada. em I de março de 2014, foi a!X"oo.·ada a redução do capi tal social da
C01nponlu.a 110 valor de RS 180.078, passando o mesillO de RS 7.478.23.5 para RS 7 298 1.57,

â.~~~~~:~rr~~ç~~T:."caOt~ ~~d:~~~ ~~~~:~a] c~::ed!!.,: r:~~~

oitocentos e \>inte e IUn) ações ordinári as nomim ti vas e sem val or nominal de emissão da
CO!IIJ}(IIliU.a.
Em AGE realizada em I de outubro de "20 14, foi a!X"ovada a redução do capital social da
Componlu.a 110 llalO!' de RS 50 .204, passando o mesmo de R.S 7.29&.157 para RS 7 247 953,
dividi do em 13.897.760 (treze mi lhões, oitocentos e noven ta e sete mil, setecentos e
sessenta) ações ordmâria~ e sem vA lor nollllnal, e.n razlio da Cisão pamal d1 COmpanlua c01n
incorporação da parcela cindida ao p1uimõnio da Tupã Torres S.A., sem o cancelamento de
ações de onissnodn C01np1utltia.
O capitill social subscrito e totillmente inlegral i.zado, na dala de encerrnmenlo dos exercidos
apresentava a CQfll]lOsição abaixo desc:n ta, representado IXlr ações com dire1 t0 a voto e ilem
\'aloroomi nal:
20 1 ~
2014
lotai de
tot at de
Ordinária
Valor potnmomal iXlr ação (RS)
(b) Rel't'n-ade lucros

~~~~
I3.S97. 7ó0

7.247.953

13.&97.760
lft1 5

7.247.9.53
201 ..

~~

R eM>rva tlt'lnc('ftth'olín;,ca l~í

Constituída alr:!.vés da desünação da pnrcela do hx:ro liqui do decorrente de doações ou
subvenções govemametliiUS para mvesumentos.
(c) Divilk>ndos e juros sobre o ca pila lllróprio
De acordo com seu estattilo social, a COinJXIIlhia deve <lislribuirdl\~dendCó. aos seus aci01-.istas,
em cada exercid o social, em valor não inferior a 2.5% do hx:ro líquido aj ustldo na forma do
art. 202 d1 Lei Jf 6 404/ 1976.
Na AGO • Assembl eia Gera l Ordinãria d1 Companhia realizada em 29 de abril de 2015 foi
aprovada a desunaçiodo lucrodoexerciCJode 20 14 oo 1110ntante de RS 229.472, foi desun::~do
da !ieguinte fonna: (i) oon:;;titui ção de re$erva legalno mootante de RS 8.5-<12, (li) constituição
de reserva de ulOeiiUvos fisC3Li no montrnlte de RS 28 009, (hi) (hvidendos obngfltónos 110
mootarrte de R$ 33..572, (iv) ~v idendos intermediãrios oo moolanle de R$ 33.928, (v) para
o ]XIgiiJlleiiiO de di'lldendos a<hciOJtiUS ao mÍI-.imo obrigrttóri o no lllOIItante de RS 66 786, e
(vi) para a compensação de prejuízos acw-nulados de exercicios anteri ores no montante de
R$58.635.
Em 31 de dezembro de 201 5, a C~mpanhb deliberou o j uros sobre capi tal próprio brul o no
montante de R$ I 480 e apurou preJUÍZO 110 exerci cio no montante de R$ 12 1.405 De acordo
com a proposta da Administração da Companhia, sujeita a aprovação da AGO - .A.ssembleia

http: //www. in .gov.bdautmtici~. html ,

Geral Ordinâr•a, o saldo do prejulzo do exercíCio foi absorvido nac01ua de reserva de utcet\tivos
fiscais e o j ur06 oobre o ~pita I própti o foi destinado a conta de prejuízos ocumulados
(d) Lucro por ação bá.dro e diluído

g~.;~~i;~~=i~~i~~~~o;::b ~l~~~~ :;~::;;~~;t~l ;~x:r~o=~-~ Üi:

vez que a Companlua não possui ce tegoria de ações poiOtCIIUS thluid,u , o lucro dilui" do por a~
é calculado de fomlíl &milar ao lucro básico por aç~o.
A seguir siio apresentados os cálculos do lucro por ação OOsico e diluído:
~~
Lucro (Pr~uíto) a trlbuh·cl aos x~nhta~ (ia CO.nJJ:I nhla
( 12 1.405)
22,.472
Lucro C'Prejuizo) al ocado às ações ordi nárias - básicas e diluídas
( 121.405)
229.472
l\ftdla JIOOdt'ratb da-'llÇÕI'$ Ctll clrculaç;lo
(Emmilbarcs dca ç-ões)
AçOesordinánas - básicase diluídas
13.898
13.898

L~~~~u~~~~Msarc~<;dil~d:s>:
(8,74)
16, 51
2.). BENEFYêJOs A EI\IPR E:GADOS
(a) Fund os de Jif'lbO'iO
A COIIlll::lnlua ]»trocina pl<~nos de beneficios de aposentadorlll ("Fundos de Pensi\o") a seus
empregados, de sde que estes optem pelos referidos plw10s, e aos participa~ttes BSSI.illdos Segue
abaixo quadro demonstrati11odos plallOS de beneficios emtetltes etn 31 de dezembro de 2015
Pbnos de IK>nerlrios
Gt'stor
TCSPREV
FAJ L
BiTPRE V
FATL
TELEMARPREV
FAT L
FAT L- Fwtdação All ânt1CO de Segundade SOCial
A Companhia, para efei tos de fwtdos de pensão citada. nesta nota, tambem poderá estar
denominada como ··patrocma dora".
Os planos patrocina dos são avaliados por atuãrios independentes na da ta de en ce rramento
do e.xercicio social. Para o exercici o social encerrado em 3 1 de dezembro de 20 1.5, as
nvabações atua nais foram realizadas pela Meroer H UJ\\1111 Resouroe COILSulting Ltdn. Os
estatut os sociais preveem a aprovação d1 pol itica de previdência compl ementar, sendo que
a solidari edade atribuída aos pla nos de beneficios defini dos vincula -se aos atos firmados
junto às lhndações, 00111 a armêrlC1a da PREVI C: - Superimendênc ia NaCional de PrevidênCia
Complementar, no que cabe aos planos especificas. A PREVIC e o órgão oficial que apro\"3.
e fiscaliza os referi dos planos
Nos planos patrocinados de beneftciO defirudo não M mais poss1 bihdade de novas adesões
por serem planos fechados. As contribui ções de particip1ntes e da. patrocinadorn estão
definidas no Plano de Cmteio.
Para os planos potl'ocinados. de be nefiCio defi1udo. que apreseme:m &ittiBção atuarial
deficitári a são consli tuidos os passivos atuarias. Para os planos que apresentam situação
amaria! superavitâri a Silo COI~tJtuldo6 auvos nCó CfiSOS de etttorizaç~o expHCi tfl para
compensnção com contnbuiçOes patronrti s fillllfltS
Pro,iSÕC's pa rn fundos de pt'nsâo
Referem-se ao reconhecimento do défi ci t a mana! dos planos de benefici o defirndo, conforme
demonstraç:io a seguir
20 1..
2015
--24-8 - --30-1
Plano BrTPREV
Total
248
301
Cl!Culante
220
220
Não circulante
2S
81
Ath·o con-Stitui do para co m pen safiio de co ntrlbulçÕl's patronais fu turas
A C<lillll::lnltin reconheceu um ati11o JWUo ao Plnno TCSPREV, re ferente a (i) contn biuções
da patrocinadora s.::m di reito de resgate pelos participantes que se desligaram do Plano; e (ii)
parte do superiwit elo Plano, atri bui do à patrocinadora.
O ativo reconheCido se destma à OOIIlllellSAç!o de contnbuiçôes patr011nis futtlflls Sua
composição está apresernada a seguir:
20 14
2015
P1.1110TCSPREV
-----;rõ!í-----rJ44
Total
4.027
3.5"-f
44
100
Cl!c ulnnte
1444
Não circulan1e
3.983
Ca ractt'rí!Aicus do s p lanos de pnvl d~ ncla OOilllllrmcntar Jla trocl n :u1o s
J.'.,\ TL
A FATL, entidade fechada de previdência complementar muJtipatrocinada e mul tiplano, e
pessoo j tuídica de di re.to pri vado, de fins previdenCJãrios e nlio lucrauvos, com autonOlttla
patrimonial, administrati va e financeira, com sede e foro na cidade do Ri o de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, tem por objetivo adminlslnlr e e.xecutar pla nos de beneficias
previdenCJ{tri os para os empregados e dmgen tes de su<1S patrocmadoras.
Planos
~I) BrTPREV
E um Plano de Beneficios de can\ter preVIdenctário na modalidad e de C<!ntn btti ç~o Variá\•el,
i~~SC rito no CNPB sob o n° 2002 001 7·74
A Contri bui ção Básica mensal e obnga tóna do ParUCiponte do grupo BrTPREV corresponde
ao resultado oblido com a aplicaçiio de um percentual, em números mteirCó. de acordo com
a idade e escolha do Participanle, sobre o Salá rio·de-Pa rt icipaçi'io (SP) conforme a segui r·
(!) Idflde até 25 anos - faixa de Contribuiçilo BâSJca de 3% a 8~• do SP, (Li) Idade de 26 n30
anos- faLxn de C:ontnbui ç~o Básica de 4% a 8% do SP, (!ai) Ida de de 3 1 a 35 anos - faixa de
Contribui ção Básica de .5% a 8% do SP; (iv) l<bde de 36 a 40 anos • faixa de Contribui ção
BâSJca de 6% a 8~• do SP; (v) Idade de 41 n 4.5 anos - faaxn de Contribwçi\o Básica de 7%
o 8~t do SP, e (v i) Idade de <16 ou ma.s anos· fa.xa de Contribuição Bâsic:a de 8% do S P
A C<!ntri bui ção mensal dos Parti ci pant es do grupo Fundador/Alterna tivo (incorporado)
corresponde oo SOillatóno de (1) 3~t inCidente sobre o Salãrio-dt'-PaniCJpaçiio; (11) 2%
1ncidente sobre o Salâno-de-Parucipoção que ultm passar a metade do mAior Salllflo-deContribuiçio da Previdência Oficial, e (iii) 6,3% incidente sobre o Salâri o-de -Partici pação
queulttapassnrmrtior Salári o-de-C:ontri buiçilo da Previd.:ncio OfiCial
A Contribuição Vohmtâria de Participante do grupo BrT PREV corresponde ao resultado
obtido com a aplicação de wn peroontual de até 22% (vinte e dois por cento) em ninneros
mte.ros. escolhido pelo Pa rtiCipante, aplicável sobre seu Salário-dê-PartiC! paçi\o. A
Contribuição Esporádi ca de Participante do grupo BrT PREV será opcional e teri o valor
e a periodicidade livremente definidos pelo Participante, desde que não inferior a I (um a)
UPBrT. Não haverá 0011ttaparuda da Patrocinad ora rdativa.nente à Contnbuição Voluntâna
ou Esporádica de Participante
O Reg ulam ento do Plano estabelece a paridade de contri buição entre Participantes e
Prttrocinadoms O regime financetro de detenninaç1lo do cmte1o do Plano é o de cn p!laliznç~o.

~~~~~~:~'Beneficios

de car.iler pre\.idenciârio na modalidade de Contribuição Vari ável,
ut~C rito no Cadnstro Nacional de Planos de Bene ficios(CNPB) sob o nD2000 0028-38
A Contri buição Básica mensal e obrigatõria do Pa rticipante do grupo TCSPREV corresponde
ao resul tado obtido com a aphcaçno de um percentual, em números ntteiros, escolhido pelo
Pwticipant e, sobre o Sftlâno-de- Portici paç1lo (SP) COIII"onne a segwr (1) Idade até 25 anos
• faixa de contribuição básica de 3~• a
do SP; (ii) Idade 00 26 a 30 anos· faixa 00
contn buição bâsica de 4% a 8% do SP, (lii) Idade de 3 1 a 35 anos - fa ixa de oontriblução
bás1ca de 5%a 8%do SP, (iv) Ida de de 36a 40anos - fa.xn decOJltribtuçilobãsi ~de6%a
~• do SP;(v) Idade de 41 a 45 anos· faixa de contri buição básica de 7~•a 8% do S P e (vi)
Idade de 46 ou ma.s anos- faixa de CO!Itnbuiç:io bás1ca de 8% do SP.
A C<!ntnbuiç!lo Voluntán a de PartiCI ]lfuUe do gnq>O TCSPREV corresponderã ao restdtado
obtido com a aphcaçiio de um percentual de at e 22% (vinte e dois por ce11to), em núme ros
mtoros, escolhido pelo PnrtiC!pr111te, aplicável sobre seu Salário-dê-PartiCi pação. A
Contri bUição Esporidi ~ de Partac i pa~lt e serã OJX:IOna l e terá o valor e n penodicidade
livremente definidos pelo Participante, desde qu.e não inferior a 1 (uma) UPTCS (Unidade @

8'!•

:nt:~~tc;~\!~~~~~- E~~rá~;:'1o~:!~~~~

da Patrocumdora relalivamente a ·§

Documento ass inado digitalmente confonn e MP n~ 2.200-2 de 24/08/200 1, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públ icas Brasilei ra - ICP-Brasil.
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O Regula mento do Plano esta belece il paridade de contribuição entre Participnlles e Patrocinadoras. O reg ime fi nancei ro de determinação do em teia do Plano

~~~-~~:~~~~!~~os de caráter previdenciário na modalida de de Contri bui ção VariáYel, inscrito no CNPB sob o ~ 2000.00ó~- 74.

AC\llltnbuiç11o Normal do Parttcipante é compos\3 de duas parcelas: (i) Bás.co - eqUt\'alente o 2%· do

Salãno- de- ParttcipA~O,.

eo de cilpi taJ ização.

m\Lltiploo de

positiva entre o tota l do Salário-de-Participação e a Parcela Previdenciária. A Contri buição Extraordinária Adicional do Participante é de caráter r:~culta tivo, em percentual que represente
O,S~'i do Snláno-<le-Partlctpaç.\o. e por prazo n!lo mferior a 6 (se.s) meses. A ContnbUIÇ!Io Extraordmária E\'eJinlfd do Participante, também em caráter tacultativo. niío poderá ser

"'
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TMAR

de contribuição enU'e Participantes e Pattocinadorns. até o limite de 8% do Salãrio-de-Participação, obseJ\ •aOOo que a Patrocmadoru não é
obrigada limi te de 8% do Salário-de-Partici pação, observando que a Patrocinadora não é obrigada a acompanhar as Contri buições Extraordinárias fei tas pelo Participante. O regi me financei ro
de detemtJt-.açilo do custe. o do Plano é o de capitalizaçiio.
Situação dos pl,:mm pa~nadm, ~v~ i ~~~ na dat~ de enc~~mento do e xercício .social (FATL}
llrT PREV
TCSPREV
201!"
211 1_.
2111 5
2fll _.
------r.m-------.:-m-~-----.:m-145
145
224
146
21
29
49
43

TEI.EMAR PR EV
201!"
2111-'
6S:0 17
61.27..
7.43 1
7.009
444
552
(482.5)
(4097)

Va lor prue nt e da obrigação at uaria l no in ício do t":ll"rcído
CustodosJUt<M
C ustodoservir;ooorrente
(74)
(71)
(12)
(10)
Beneficios pagos tíqwdos
R~ultado da obigação de benefi cio illCiuído em outros
(284)
resul tíldos (•brongentes
( 136)
(100)
486
(2031)
279
Valor prt"M'nt e da obrig:t ~o a lu:trial no Hna l do t'xen:ício
1.2<13
1.287
1.886
1.900
66.036
65.017
14.2%
.,,7J6
Valor ju ~tQ d D$a th·o~ do 111a no ll(liníclo dOI'Sercido
5. ..5 3
J.7JO
861
Rendimentos dos ativos do plano
109
95
643
440
8.528
9.193
(74)
(7 1)
(12)
(4825)
(4097)
Pagamento de benetic.co
(lO)
Resul tado da oOOgação do beneficio
(26)
(171)
(10536)
mel ui do em outros resultad<M abrangentes
101
1 293
Valor justo dos ath·o5 do plano no Onal do ext" rcído
5.-453
85. 15-1
7<1.2%
986
5.91J
(=)Valor do p a~!!i,·(l{( :uh·o) atun rla llíc1uldo
(.f.027)
(3..544)
(19. 118)
248
JOI
(9.2")
Ganhos! (Perdas) atuariai s não reronhecicbs
19.118
9.279
(=) l~assh·of(A ih"o) allurla llíqul do roconhOOOO( I)
248
JOJ
(...027)
(3..544)
<1)A Companhia detenni na o valor dispo!Úvel JXlra abati mento de contribuições futu ras de acordo com as disposições legais aplicá,·eis e o regulamento do plano ele beneficias. O valor do ati,·o
vi.JlCtdado 110 PlanoTCSPREV reconhec.do t-.as l)enl()l\5lrllções Fmanc:eiras da Compnnlua, noV& Ior de RS 4 027 (2 014 - R$ 3 544), nlo tdtrapaSM o valor ~ellle das c:ontn blllções futuras
Componentes de despesas Creceitas) dos beneficias
lif-Tf>REV
T C S I' REV
TEI.EJ\·IAR PREV
21115
211 1..
2111 5
20 1..
2015
211 1<1
..9
..J
C w.1o do .wniço rorrt"nte
21
29
552
Juros sobre obrigaç3o atuarial
145
145
224
146
7.43 1
7.009
(8. 528)
Rendiment o dos ativos do pl arLO
( 109)
(95)
(643)
(440)
(9.1 93)
Juros sobre o P3S$ivo onerooo
I 097
2184
(444)
Oespe:sa(re<:e~ tíl)reconhec~danademorutmçliode resul tado
(1 10)
(201)
(1 13)
(807)
(552)
Despesa (recata) reconltec~da em outros resul tados ílbrangent es
(53)
(122)
(483)
( 1.058)
(SJ)
( TU)
(48J)
(1.058)
Total da clt'~IK'st (recl'Ua) reconhedtla

...

..,

""'

...

~:·~:io:•~•------------==~~~~~~~-=~·~~~====~~~~'~N~m;·~~-,~====~~~~~~"~~-i~u~oo•
TCS I~REV

UrTPREV

Tmmnomi.nal.dedescomodaobrigaçlioantarinl
Taxa estimada de inflaç ão
índ.1ce deaumentosalarir.l nommal estuuru:to
lndiceestimadode aumentonominaldosbenefi cios
TíiXílde rendi.mento tocal.esperodíi ;SObreos auvosdoplano
Tábua biométrica de mortalidade geral
Tábua biométrica de entrada em invalidez
Tóbull biOmétrica de mortalidade de mvóhdos
Ta..'l:a 00 rolatividade

2tl t 5
13, 10%

5,50%

5,50%

De 5,5%a 6, 12%

7,93o/.

2tJ I5
13,10"1.
5,50%
De 5,5~~ a 6,00'l~
5,50%

Ztl l <l
11,83%

11 ,83~~

5,50%
7,93'!-~

5,5~·;,

Tt:LUIA RPREV
20 15
20U
13, 10'l•
11 ,83o/.
5,50%
5,50%
De 5,59/.a 7, 09~~ 6, .56% (t 8,24~~
5,50%
5,50%
13, l ~t.
11,83%
AT-2000
AT-2000

5,50%

5,50%

13, 10%
AT-2000

13,10%
AT-2000

AT-2000

11,83%
AT-2000

Znnmenna:rm

Zmunenna:rtn

Zi•mnerma1m

Zinm1ennonn

Zimmennann

Zunmenna:rm

Nichzugs
Winklevoss
5,10%

NichzugJ
Winkl e\·oss
7,3'%

Nkhzugs
Winklevoss
4,40%

Nichz:ugs
Winklevoss

Nichzugs
\\'tnkl e\'OSS
5, 10%

NichzugJ
Winkle\•oss

I.J'IFORMAÇÕES A DIC IONAIS- 2015
a) Os ativos e passivos dos planno; e$1âo pos.iciooodos em 31 de dezembro de 2015.
b) 0\ dados cada~tmLS unhzndos são de 31 de agosto de 20 15, prqjetados para 3 I de dezembro
de2015.
A estratégia de investimento dos planos de peruão está descrita em sua política de investi mento,
a qual é aprovada anualmeme t>elo conselho delibem tLvo dos fundos patrocinados Ela
define que as decisões de ulV<!StJ.mento de\•em CQilSldetar (i) a J)f<!SefVaçào do cap ml, (il)
a diversificação das aplicações; (iii) a tolerãncia a riscos segundo premissas conservadoras;
(i v) a taxa ~perada de retomo em função da exigi biliOO de atuarial; (v) a compati bilidade e ntre
~ qui dez do investimento e o fluxo de ca1xa dos plílllOS e (v i) c1tSIOS roZO<\veis d.e ad numstraçlio.
Ela também define as faixas de volume paro <M diferentes tipo§ de im·esli.mento pennicidos paro
os fimdos di: pensão, as quais são: renda fi:xa nacional, renda variável nacio nal, empréJtimos
a participantes e inv estirnent M imobiliárias. Na carteira de renda fixa somente são pemútidos
tintlo<; com bnL'«l ruco de crédito. bu;:trumentos de rivativ011 .só Mo penni.tidos para fins de
proleçlio. Empréstimos estilo re.srntos a determull"ldos linutes ~ crédito. A alocação t6oca é
decidida pelo comitê de inv~timento, cm~posto pelos e~ti\·os dos planos di: pemão, gerente
di: investimento e um membro OOsignado pelo consel ho deliberativo. A e.xerução e efetuada
pelo departamento financeiro.
0\ linu tes médi011 esmbeleados paro os direrentes tipo§ de mvesnment<M permiados paro os
thndos de pen~o são os seg111.nt~:
SF.CMENTO I>OAT IVO
llriPRF-V
TCSPREV T E I,EMARPRF-V
100,00%
100,00%
100,0~'.
Rendafi:xa
Renda variiwel
17,00%
17,00'lio
17,00%
Investi mentO> eslruturadO">
20,00'!/o
20,00%
20,00%
Inv estunentos no extenor
5,0~io
5,00~t.
5,00~io
lmóveu
8,0G-/ o
8,00%
8,00,-o
E lll])fésttmosapBrticipant~
15,00'l~
15,00'lt.
15,00'l•
A alocação dos atwos dos planos em 31 de dezembro de 20 15 est\ dem0115lrada a segwr:
S~::Cl\U:NTO OOAT IVO
RrHREV
TCSPREV T E L EMARPREV
Rendafi:xa
92,17%
84,25%
91,4G-!.
Renda variável
1 ,32~~
3,25%
2,2 1%
lnvestimentaseslruturadno;
5,20'lô
11,4.5%
5,08%
Imóveu
0,6~~
O,n%
0,70%
0,62%
0,33%
0,6 1%
Empréstimosaparticipantes
Total
100,00%
100,00%
100,0~1.

A~

21Jt_.
11,83%

8.2~6

O%al2 ~l.

(b) l'ar t.l c.IJJaÇÕhtkut-mllrfg;ulos- nos lucros
No exercíc.o findo em 31 de ~nbro de 2015, a COill!)iUthin registrou provisões para
participação d no; emp regados 1"105 locros com base nas esti mativas do cumprimento das metas
ind h1du<lis e corporativ.fls, 110 mont.flnle total de R$ 25.236.
U . IRANSAÇÔE.I) COi\1 PART ES R.E I.AC IONADAS
Tran~Ôt"s oom partn fl"lado nadas comoli da d u

C ontas arl.'n'bt'r

"'

TMAR
PaggoAdininistradora

688.008
34.864

795.293
138034

129.73 1
)08.247

317 205

17
7.778

5.749

6.766

6062

O. Internet
Serede
C rédito s ro m par1 n rrlacionadaJ- e m pré~ lmos co m a
ron trobdora

"'

60S

29 1

.591.102

991.8.50

1.052
590.0.50

Paggo Admirbstt&dota
Outros

o;

194088

469002
328. 760

18.857
18.3 11

H.·! AR

342

BrTCallCenter

"'

PaggoAdministradora

I

321.952

PaggoAcquirer
BrT Mtdb.mi(ba

TMAR

~ _ID!_

J>auh·o
l>' ornl.'n'dllf'"U

e (u) Padl'ão - eqUivalente o J~t inCJdetl\essobre 8 <hferença

J6A70
16.470

79

DIRHOR~:.~ ESTAI UT Á R IOS
Bayard De Paoli Gontijo (Diretor Presidente)
Eurico de J~us Teles Neto (Diretor)
Marco Nort-1 Sclu"oeder (Diretor)
RaV!o N1colay Glllmorães (Direlor & Fínanças)

BrT'-'hdtimidia

~~~n~f:';:;:adora
Oi Internet
Serede
F'Õ/1réstimos t' Hrmnd:unt'nt ~n
Oh1 dt"n(~S e juro.'f ~re

1.423.653
4õ8.145
7.175
20 14

862.3 18
242.934

728.276
15 1 076
64.073

--rr401-:r.!W

BrT Call Center

TMAR

2.524.715
782.985
8.351
201;';

602.602
124
1.077.9-fS
1077.8 13
132

o tli JIIIaiJ• r41"1o

1.2 14
1.2 14

TMA R

265-m

Dt" ntal ~ obrlgaçõu

o;

246_689

9.201

BrT J\h litimidia
BrTCall Center
O. Internet
Paggo Administradora
TMAR

3
3
10.000
103

480
229

11 2
11 7
67~ 00

67 .500
85.526
85_353

46
3
3
12 1

~___.l!!.!L_

Rfn'llm
Re«lta dosSH"\"6çoS )lrt;.1a dos

1.983.876
434.42 2
I 386.9 15

o;

TMAR
TNL PCS
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Un has dt' <Tidlto com a C omroladora
As linhas de crédi to contratadas pela Companhia com a sua Con troladora têm por fi nalidade
fc:rneçe:r capital de giro para as ativida des operacio nais, onde o prazo de vencimento pode ser
repactuado com base nos fi1Lxos de caixa projetados. à taxa correspondente a 115% do C DI
(201 4 - 115%doCDI )
Tran ~çõn~1 11a rth rdacl(lnacl:u niio ~n--.lhlada .~
l'au h·o
•·orn t"«! dorts
T ODDO
Abihty
PT h10vação
PTCO!lllUUcações
Rfn'ita
Re«lladt' .wn •lços llrt'statkls
Conta..x

U47
478

7

) _9) 1

31
~___.1!!!!__

"'
654

~___.1!!!!__
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Cust ~n e db]ltsa s Opt"radona.is
PT lnovaç~o
PTComunicaçôes
2S.Sf.:G UROS
A oober1ura de seguros dos bem ]>íltnmoninis da Companltia é odininistfa(~1 de rom-.a COI"J)Qf&ttva
pela O:mtroladora A Adinimtt&çlo e mende q ue o montante contratado para fazer faoe 306
e\'Oimais dl-.nos matemus e perda de receitas decotTeJII<!S de~s danos (IL.ICf<M ces&~ntes) é
ca1siderado suficiente púfa garantir a integ ri dade patrimonial e contiJUiidade operacional.
26. EVENTOS S UB..~F.QUENTF..S
O Umll..'l{ào da llquldeJ: e 1lfl"fll de t"ndh·ldame11lo da Co mp an hia
ConfOITile Fato Reb·ante divulgado pela controladora Oi em 9 de março de 2016, a Oi
cmtratou a PJT Pa!tllers ccmo seu assessor financeiro para a11.xiliá· la na avalia~o 00
olten\lltiV115 fu-.anc-ciras e estratégicas pBrn otimizar sua li.qui.dez e seu perfil de otdiVId"unento.
O foco operacim-.al e comercial da O. permanoce mnlterndo, sendo os c he ntes a prioodnde
máxirna da Cc!TLJ)<U\l"d n.
A Oi está e mpenhada em continuar CQI\l ul\'estunentos que gm-antrun m elhona permanente da
qualidade do.§ serviços, O"> qw.iJ acredita pennitirão contirruara levar avança> tecnológicos para
seus cl iemes em todo o Brasil. A Oi também rnamém seus esforços para me:lhori as operaciooais
e para transfom1ação do negócio, com foco em aust eridade, oti mi zação di: infraestrutura,
revisão de p-ocessos e ações come rciaiJ

CONT A OOR
Marcelo Antônio Leal Gom~
CRC·R1 083182

R ELATÓ RIO OOSA U DITORF..S JN OF.P [ND ENTES SOBRE AS DEJ\ IONSTR.<\ Õ ES F INANCEI RAS
de audi toria _ Essas nonnas requerem o cumprimento di: e xigências éticas pelos audi toreJ e em lod~ ~ aspectos relevantes, o posiçio ]>atnmoni.fll e firumoeua do Oi fl.-lóvel S.A em
que a au(btorLa seja planej ada e exectuada com o ObJeti vo de obter segurr.nça razoAvel de que 31 de dezembro de 20 1S, o desempenho de suas operações e os 5elli fluxos de cai xa para o
as demonstrações financeiras estão livres d<! di storção relevante
Um a auditoria envolve a execuçfo de proce<b.ment011 selecJOrUi dos para obtenção de exercic10 findo naquela da ta , de acordo com as pràtica~ contf,beis adotadas no Bros•l
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentndos nas demonstroções financeiros j:: n ra se
Os procedi ment os selecionados de pendem do julgamento do audi tor, inclui ndo a ava liaçã o Co ntin uidade Ollt'raclonal
dos ri~os de di storçiio rel evante nas demonstrações financei ras, independentemente se
cal]S;}da por fraude ou eno. Nessa a\'aliação de riscos, o audi tor considera os controles Sem res.salvar nosSll opinião. chamamos a atenção para as Notas Explicati vas rf I e 3.4.3
internos relenntes para a elaboração e adequada a prese nt aç3o da s demonstrações financeiras da s demonstroções finruJc:eu-as, que descrevem o plano de nçli o defiJlldo pe la admittistrílçik>
dn CornpBnhi a JXtrn pl(utejar os procedimentos de audi toria que ~o apropriados nas da controladora fi nal Oi S.A _ para equalizar as o brig ações finallCeiras ilo geração de cai xa do
CJtclb\Stãnclas, mos não para fins de expressar uma opiJtilio sobre n eficliCia desses controles
Ílllemos da Companhlll. Uu-.a a udi to ria mel ui, tambétu. a ovaliaçlo da adequação das práticas Gmpo Oi Essas condições ahadas a eve nt ua l não conc:retl2llçlio do plano descrito, mdicrun
contãbeis uhhzadas e a razoabili dade das eS"li.mnbva s conlábds ro ta s pela Mbnnustração, a ex:isténcia de incerteza significativa que pode levantar d iLvi da quanto á capacidade de
bem como a avaliação da apresentação daJ demonstrações fina nceiras tom adas em conj1mto. OOJittnuHklde dos negócios d1 CQmpanltin
.'\creditam os q ue a e~idencía de a uditoria obtida é suficiente e aprt:l'riada para fmldam enta r
Rio de Janeiro, 30 de março de 2016
nossa opinião
O pi nião sobrt> as demom1ra çÕt's fina nCt'lras
KP ,.IG Audi tores Independentes
José Luiz de Souza Gurge l
Em IJOSSll Opi ni ão, as demonstrações financeiras aci1na re feridas a p-esentam adequadament e, CRC SP-0 14428/0-6 F-RJ
Contador CRC RJ-087339/0-4

DiretoreseAcJOnistn dn
Oi MóveJ S.A .
Brasi!Ja -DF
E.xammamos as demonstrações financeiras dn O. Móvel S.A . ("CQmpanltia ..) , que
compreendem o bolanço pa trimonial e.n 31 de dezembro de 20 15 e as respecttVI"IS
demonstrações do resultado, do r~ulta do abrangente, das mutações do patrimórUo líquido e
dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contilobeis e demai s nolaJ explicativas.
Rn -po n s:a bllld:ult' da :1dml ni st r :Lç-lo sobre :u dt" monstraçõt's fin:LIKt'ira s
A Admnnst raç~o da Compan.lua é responsável pelo el flboraçllo e ade quada fl t>resentaçlio da s
demonstrações financeuas de acordo com as práticas contãbe1s ad otadas no Brasil, assim
como pelos controles intemos qu.e ela detenmnou como necessânos porn penmttr a el aboraç~o
dessas deiiiOIIStroçôes financeiras livres de di slorção releva nt e, mdependetlte.nente se
cauSllda por fraude ou erro.
RHponsabllldadt' dos a udi ton s lndl'pt'ndt'nlt's
Nossa responsa bilidade é a 00 expressar uma opinião JObre essas demonstrações finance iras
com base e m nossa a udito ria , conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaciona is
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