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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras  
 
 
Aos  
Administradores e Quotistas  

América Net Ltda. 
 

Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da América Net Ltda. ("Empresa"), que 
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
América Net Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
 
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 22 de março de 2018. 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC- 2SP034519/O-6 
 
 
 
Lazaro Angelim Serruya 
Contador CRC-1DF015801/O-7 
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America Net Ltda. 
 

Balanço patrimonial 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 

Ativo Nota   2017 2016 

        

Caixa e equivalentes de caixa 3   16.281 5.422 

Contas a receber 4   37.669 18.380 

Estoques     - 323 

Adiantamento a fornecedores 5   1.488 1.080 

Despesas antecipadas    113 62 
        

Total do ativo circulante    55.551 25.267 

       

Tributos diferidos    2.412 - 

Partes relacionadas 10   2.742 3.445 

Despesas antecipadas     123 185 

Deposito Judiciais     193 101 

Imobilizado 6   114.515 67.983 

Intangível 6   1.078 442 
        
Total do ativo não circulante     121.063 72.156 

        
Total do ativo     176.614 97.423 

 
Passivo e Patrimônio Líquido Nota  2017 2016 

     
Empréstimos e financiamentos 9              680              517  
Fornecedores                        7.635           1.465  

Partes relacionadas  8                33              916  

Impostos indiretos a recolher 7           6.209           4.572  

Impostos diretos a recolher 7           4.818           3.223  

Impostos parcelados 7           2.724           2.843  

Obrigações trabalhistas 11           8.691           4.931  

Dividendos a pagar                8.809  

Outras contas a pagar                       1.799           1.271  
     
Total do passivo circulante   41.398      19.738  

     
Empréstimos e financiamentos 9           2.443              974  

Adiantamento para futuro aumento de capital 8  32.590  

Provisão para demandas judiciais 10                68              175  

Impostos parcelados 7           1.179           2.827  

     
Total do passivo não circulante         36.280        3.976  

     
Capital social          60.251         60.251  

Reservas de lucros          38.685         13.458  

     
Total do patrimônio líquido 12    98.936      73.709  

          

Total do passivo e do patrimônio líquido     176.614      97.423  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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America Net Ltda. 
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

  Nota  2017  2016 

       
Receita operacional líquida 13         138.810          100.520  

  Custo dos serviços prestados 14         (48.750)         (46.212) 

Lucro bruto            90.060            54.308  

     
 

 
 

  Despesas com vendas          (14.847)                     -  

  Despesas gerais e administrativas 14         (20.651)         (22.561) 

  Outras receitas operacionais, líquidas                 258                      -  

Lucro operacional            54.820            31.747  

  Resultado financeiro: 15           (1.470)                227  

  Receitas Financeiras              1.411              3.490  

  Despesas Financeiras            (2.881)            (3.263) 

Lucro antes dos tributos sobre a renda            53.350             31.974  

  Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido correntes          (20.526)          (12.054) 

  Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido diferidos              2.412                      -  

   7         (18.114)          (12.054) 

Lucro líquido do exercício            35.236             19.920  

        
Resultado básico por quotas (em Reais)      

  Quantidade de quotas     60.250.841     60.250.841  

  Lucro por quota – Em milhares                 0,58                0,33  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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America Net Ltda. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 
 2017 2016 

   
Lucro líquido do exercício 35.236 19.920 

Outros resultados abrangentes - - 

Total de resultado abrangente do exercício 35.236 19.920 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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America Net Ltda. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

Nota  Capital social   Reserva de lucros - 
retenção de lucro 

Lucros (prejuízos) 
acumulados 

   Total do patrimônio 
líquido 

 
          

31 de dezembro de 2015 
  

               60.251                               (1.563)                                58.688  

 
          

Lucro líquido do exercício   
 

                             19.920                                 19.920  

 
         

  

Destinação do lucro:  
          

Dividendos distribuídos                            -                               (4.899)                                (4.899) 

Constituição de reserva                            -                       13.458                           (13.458)                                          -  

           
31 de dezembro de 2016                  60.251                       13.458                                       -                                 73.709  

           
Lucro líquido do exercício                            -                                 -                             35.236                                 35.236  

            

Destinação do lucro:            
Dividendos propostos                            -                                 -                       (8.809)                                  (8.809) 

Dividendos distribuídos                            -                                 -                             (1.200)                                  (1.200) 

Constituição de reserva                            -                       25.227                           (25.227)                                          -  

           
31 de dezembro de 2017                  60.251                        38.685                                       -                                    98.936  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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America Net Ltda. 
 
Demonstração do fluxo de caixa (método indireto) 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
  2017 2016 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     

Lucro líquido do exercício                        35.236                         19.920  

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício     

Depreciações e amortizações                        11.176                           6.863  

Baixa de imobilizado                             967                              306  

Provisão para créditos de liquidação duvidosa                             553                                16  

Provisão para demandas judiciais                            (107)                              (43) 

Provisão para demandas judiciais                            183                                   - 

      
(Aumento) redução nos ativos operacionais     

Contas a receber de clientes                       (19.842)                         (7.808) 

Estoques                             323                                 -  

Adiantamentos                            (408)                             196  

Despesas antecipadas                               11                             (348) 

Partes relacionadas                             703                             (500) 

Outros créditos                          (92) -  

Aumento (redução) nos passivos operacionais     

Fornecedores                          6.170                          (2.510) 

IR e CS corrente e diferido                           (2.412)                               -  

Contas a pagar com partes relacionadas                            (883)                            (384) 

Impostos a recolher                          20.367                              9.310  

Obrigações trabalhistas                          3.759                           3.191  

Impostos parcelados                         (1.648)                         (2.782) 

Demais contas a pagar                         (8.278)                              649  

Pagamento de juros de empréstimos                         (139)                              - 

IR/CS Pagos                         (17.254)                             (8.773)  

Caixa líquido gerado pelas nas atividades operacionais                        28.385                         17.303  

      
Fluxo de caixa das atividades de investimentos     

Aquisição de ativo imobilizado e intangível                       (59.313)                       (37.344) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos                       (59.313)                       (37.344) 

      

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Empréstimos bancários                          2.762                              250  

Amortização de principal                          (1.174)                              -  

Dividendos pagos                         (1.200)                         (4.899) 

Dividendos propostos                        8.809  -  

Adiantamento para futuro aumento de capital                       32.590  -  

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos                       41.787                          (4.649) 

      

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa                         10.859                        (24.690) 

      
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                          5.422                         30.112  

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício                        16.281                           5.422  

Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa                        10.859                        (24.690) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



 
 
 

America Net Ltda. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
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1. Contexto operacional 
 
A América Net Ltda. (“Empresa” ou “América Net”) é uma sociedade limitada, tendo como objeto 
social a exploração de serviços de telecomunicações e o desenvolvimento das atividades 
necessárias ou úteis à execução desses serviços, em conformidade com as concessões, 
autorizações e permissões que lhes foram outorgadas.  
 
A Empresa foi fundada em 22 de abril de 1997e tem sua sede à Avenida Marcos Penteado de 
Ulhôa Rodrigues, 939, cj.502, Tamboré, Barueri, Estado de São Paulo, Brasil.  
 
A América Net atua na prestação de Serviços de Telefonia de Telecomunicação, com soluções 
de Voz e Dados, focada no mercado corporativo brasileiro, e recentemente iniciou a operação no 
segmento do Varejo, com produtos para residência e pequenas empresas, partindo do Estado de 
São Paulo e está presente em grande parte dos estados brasileiros, em mais de 250 cidades. 
 
A Empresa investiu em 2016 e 2017 e continuará investindo em infraestrutura e tecnologia de 
ponta, baseada em redes de fibra óptica e radiofrequência. Com o objetivo de manter sua 
estrutura de capital adequada, recebeu no ano de 2015 capitalização no montante de R$ 50.999 
através de emissão de 50.999.275 novas quotas pelo preço unitário de R$ 1,00 (um real). Em 
2017 recebeu Adiantamento para futuro aumento de capital no montante de R$ 32.590. Esses 
recursos trouxeram importante reforço na estrutura de capita da companhia; a empresa vem 
investindo também continuamente em melhorias nas práticas de gestão e aprimoramento da 
governança corporativa. 
 
A emissão destas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada pela diretoria em 22 
de março de 2018. 
 

2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
2.1. Base de apresentação 

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as políticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações. 
 

2.2. Principais políticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico como base de 
valor, exceto quando mencionado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
 

A Empresa adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
CPC em vigor até 31 de dezembro de 2017.



 
 
 

America Net Ltda. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
 

(a) Moeda funcional e conversão de moeda estrangeira 
 
A moeda funcional da América Net Ltda. e de sua controlada é o Real, mesma moeda 
de preparação e apresentação de suas demonstrações financeiras. 
 
Os ativos e passivos em reais sujeitos à atualização monetária são ajustados com 
base nos índices contratuais aplicáveis. Os ganhos e perdas cambiais e os resultados 
de atualização monetária são registrados como receitas ou despesas financeiras. 
 

(b) Reconhecimento da receita 
 
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para a Empresa e possa ser mensurada de maneira confiável. 
 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber, deduzidas de qualquer desconto comercial, abatimentos, impostos ou 
encargos sobre vendas. 
 
As receitas de serviços são reconhecidas quando a prestação do serviço ao cliente 
final, primeiro acesso e validação do uso a Internet, telefonia ou uso de espaço em 
nosso Data Center para armazenamento de dados.  
 
 

(c) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou 
exigíveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço, ou que sejam 
mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações 
com partes relacionadas no curso normal dos negócios. 
 
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. 
 
 
 
 



 
 
 

America Net Ltda. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
 

(c) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes--Continuação 
 

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Empresa possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
 

(d) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos com 
liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado que são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Empresa. 
 
Para que um ativo seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e com risco 
insignificante de variação de seu valor. Por conseguinte, um investimento normalmente 
se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, de três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Esses investimentos 
são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a 
mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício. 

 
 
(e) Contas a receber 

 
Contas a receber referem-se a montantes devidos por clientes provenientes de 
serviços no curso normal dos negócios e são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
e subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa 
efetiva, deduzidos de provisão para risco de crédito, quando aplicável. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

America Net Ltda. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
(f) Provisão para perda por risco de crédito 

 
É constituída em montante suficiente para a cobertura de perdas prováveis na 
realização de valores a receber, considerando os riscos envolvidos. A análise abrange 
as contas a receber vencidas e considera a antiguidade dos valores a receber, o 

cenário econômico e os riscos envolvidos em cada situação. Visando à convergência às 
normas internacionais de contabilidade, A América Net alterou a política contábil anterior 

que adotava a provisão de todo o montante financeiro faturado para o cliente em atraso 
a contar de 181 dias e passou a adotar o princípio da competência e prudência para 
uma provisão estimada em um percentual de 10% da sua inadimplência. Esse cálculo 
foi feito com base nas perdas realizadas no último exercício e levou em conta o 
crescimento da receita. Desta forma a provisão deixou de ser feita com base na 
expectativa de perda futura e passou a ser feita com base no realizado. 
 

(g) Despesas antecipadas 
 

Estão demonstradas pelos valores efetivamente desembolsados e ainda não 
incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que os 
serviços relacionados são prestados e os benefícios econômicos são auferidos. 
 

(h) Imobilizado 
 
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido da 
depreciação acumulada, e/ou perdas por redução ao valor recuperável, se for o caso. 
 
Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo são 
reconhecidos como despesa quando incorridos. 
 
A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a 
vida útil econômica estimada dos bens. 
 
Em atendimento ao disposto pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por 
meio do Pronunciamento Técnico CPC – 27 do Ativo Imobilizado, a Empresa reavalia 
anualmente suas taxas de depreciação com a equipe técnica e parceiros para adequar 
o uso dos ativos imobilizados as práticas contábeis. 
 
 
 



 
 
 

America Net Ltda. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
Abaixo demonstramos a vida útil estimada dos grupos de ativos imobilizados mantidos 
pela Empresa em 31 de dezembro de 2017. 
 
 Vida útil estimada 

Computadores e periféricos 5 anos 
Imóveis 25 anos 
Software 5 anos 
Benfeitorias 25 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Máquinas e equipamentos 10 anos 
Instalações 10 anos 
Ferramentas 5 anos 
Veículos 5 anos 
  

 
(i) Intangível 

 
Os ativos intangíveis da Empresa compreendem principalmente softwares abrangentes 
e setoriais com aplicação direta operacional, gastos com desenvolvimento de novos 
produtos. 
 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do 
seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são 
apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável, se houver. 
 
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil 
econômica estimada e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável 
sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. Os ativos 
intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, porém são submetidos a teste 
anual para análise de perda no seu valor recuperável. 
 

(j) Perda por redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros 
 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido  
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi considerada necessária em 31 de dezembro    
de 2017. 

 
(k) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
 

O processo de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça uso de 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores de receitas, despesas, 
ativos e passivos reportados nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil 
econômica e o valor residual do imobilizado e intangível, provisão para perda por risco 
de créditos, provisão para contingências, recuperabilidade dos ativos e valor justo dos 
instrumentos financeiros. O uso de estimativas e julgamentos é complexo e considera 
diversas premissas e projeções futuras e, por isso, a liquidação das transações pode 
resultar em valores diferentes das estimativas. A Empresa revisa suas estimativas e 
premissas anualmente. 
 

(l) Instrumentos financeiros 
 

Ativos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração 
 
A Empresa classifica os seus ativos financeiros como segue: 
 
i) Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 

 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação, após o 
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. 
 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas 
na demonstração do resultado. 
 
Nesta categoria são classificados o caixa e equivalentes de caixa. 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
(l) Instrumentos financeiros--Continuação 

 
Ativos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração--Continuação 

 
ii) Recebíveis 

 
Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o 
método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor 
recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer 
desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do 
método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração 
de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como 
despesa no resultado. 
 
Nesta categoria são classificadas as contas a receber de terceiros e de partes 
relacionadas. 
 
Não há em 31 de dezembro de 2017 ativos financeiros classificados como 
disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento. 
 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos e é determinada no momento do reconhecimento inicial. 

 
Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração 
 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa 
baixa um passivo financeiro quando pago ou quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas ou canceladas. 
 
Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante 
com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem 
significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do 
passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos 
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
(l) Instrumentos financeiros--Continuação 

 
Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração--Continuação 
 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado, ajustados com base nas 
variações monetárias e taxas de câmbio e incluem os juros incorridos até a data do 
balanço, baseados nos termos contratuais.  
 
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da 
baixa dos passivos, bem como durante o processo de apropriação dos juros e 
variações monetárias. 
 
Compensação de instrumentos financeiros 
 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. 
 

(m) Tributação 
 
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: 
 

 PIS - Programa de Integração Social: 0,65% e 1,65%; 

 COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social: 3,00% e 7,60%. 

 ICMS - Distrito Federal 28%; Minas Gerais 27%; Rio Grande do Sul 30%; São Paulo 
25%; Rio de Janeiro 30%; Bahia 28%; Paraná 29%; Espirito Santo 25% 

 
Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de prestação de 
serviços na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não 
cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos 
produtos vendidos na demonstração do resultado. 
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2. Preparação e apresentação das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras--Continuação 

 
(n) Imposto de renda e contribuição social 

 

Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são 
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. O 
imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no resultado do 
exercício, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor. A 
Empresa realiza as provisões das diferenças temporárias registrando ativo diferido 
para demonstrar o valor contábil a ser recuperado. 
 

(o) Provisões 
 

Provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 
valor da obrigação possa ser feita. Quando a Empresa espera que o valor de uma 
provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido como um 
ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa 
relativa a qualquer provisão é registrada no resultado, líquida de qualquer reembolso. 
 

A Empresa é parte de processos judiciais e administrativos. A provisão para 
contingências é constituída para as discussões judiciais para as quais é provável que 
uma saída de recursos ocorra para liquidar a contingência e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis até a data de aprovação das demonstrações financeiras, dentre 
elas, leis em seus diversos níveis hierárquicos, as jurisprudências, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 

(p) Pronunciamentos novos e revisados 
 

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2017 
 

A Empresa aplicou, pela primeira vez, determinadas alterações às normas, em vigor 
para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2017 ou após essa data. A 
Empresa decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou 
alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. 
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A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações, que são 
aplicáveis à Empresa, estão descritos a seguir: 
  
Alterações à IAS 7 - Demonstração dos fluxos de caixa: Iniciativa de divulgação 
  
As alterações exigem que as entidades apresentem divulgação das mutações em seu 
passivo decorrentes das atividades de financiamento, inclusive as mutações 
decorrentes dos fluxos de caixa e mutações que não afetam o caixa (tais como as de 
variações cambiais). A Empresa forneceu informações para o período atual e para fins 
de comparação. 
  
Alterações à CPC 32/IAS 12 - Tributos sobre o Lucro: Reconhecimento de Ativos 
Fiscais Diferidos por Prejuízos Não Realizados 
  
As alterações esclarecem que uma entidade precisa considerar se a legislação 
tributária restringe as fontes de lucros tributáveis em relação aos quais são permitidas 
deduções sobre o estorno da diferença temporária dedutível referente a prejuízos não 
realizados. 
 
Além disso, as alterações fornecem orientação sobre de que forma uma entidade deve 
apurar lucros tributáveis futuros e explicar as circunstâncias em que o lucro tributável 
poderá incluir a recuperação de alguns ativos por montante superior ao seu valor 
contábil. 
 
A Empresa aplicou as alterações, considerando os efeitos dessa aplicação sobre sua 
posição patrimonial e financeira e desempenho das operações, uma vez que a 
Empresa e suas controladas possuem diferenças temporárias dedutíveis ou ativos que 
estejam no âmbito das alterações. 
 
Normas emitidas, mas ainda não vigentes 
 
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão 
das demonstrações financeiras da Empresa são divulgadas abaixo. A Empresa e suas 
controladas pretendem adotar essas normas, se for o caso, quando elas entrarem em 
vigor. 
  
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 
  
Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, 
que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e 
todas as versões anteriores da IFRS 9.  
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A IFRS 9 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos 
financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e 
contabilização de hedge. Os requisitos dessa norma entrarão em vigor para períodos 
anuais, com início a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo permitida sua aplicação 
antecipada.  
 
Com exceção da contabilidade de hedge (não aplicável à Empresa), faz-se necessária 
a aplicação retrospectiva, contudo, o fornecimento de informações comparativas não é 
obrigatório.  
 
A Empresa planeja adotar a nova norma na data efetiva requerida e não fará 
reapresentação de informações comparativas.  
 
A Empresa e suas subsidiárias realizaram uma avaliação de impacto detalhado dos 
aspectos da IFRS 9 (Classificação e mensuração e perda ao valor recuperável). Essa 
avaliação toma por base informações atualmente disponíveis e pode estar sujeita a 
mudanças decorrentes de alterações nos modelos de gestão e perfil dos ativos 
financeiros mantidos pela Empresa nos próximos exercícios.  
 
Em geral, a Empresa e suas subsidiárias não preveem nenhum impacto significativo no 
balanço patrimonial e na demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
  
Abaixo, apresentamos os principais tópicos avaliados pelos especialistas, contratados 
pela Empresa e suas subsidiárias, para avaliar o assunto.  
  
a) Classificação e mensuração  
 
Não são esperados, pela Empresa e suas subsidiarias, impactos significativos em seu 
balanço patrimonial ou no patrimônio líquido, na aplicação dos novos requisitos de 
classificação e mensuração da IFRS 9. As avaliações foram realizadas por meio da 
verificação do modelo de negócio adotado pela Empresa, para gestão de seus ativos 
financeiros, em detrimento às classificações abarcadas pelo IAS 39/CPC 48.  
 
Dessa forma, a Empresa continuará avaliando pelo valor justo todos os ativos 
financeiros que atualmente são mantidos ao valor justo. Para os ativos mensurados ao 
custo amortizado, tais como contas a receber de clientes, foram avaliadas as 
características contratuais dos fluxos de caixa e se esses ativos são mantidos em 
modelo de negócio cujo objetivo seja captar fluxos de caixa contratuais que sejam 
representados exclusivamente por pagamento de principal e juros. 
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b) Redução ao valor recuperável  
 
A IFRS 9 exige que a Empresa registre as perdas de crédito esperadas em todos os 
seus ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e pelo valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, com base em 12 meses ou por toda a vida, quando 
aplicável.  
 
A Empresa e suas subsidiárias esperam aplicar uma abordagem simplificada e 
registrar perdas esperadas durante toda a vida do contas a receber de clientes, 
considerando que os recebíveis da Empresa possuem, em média, prazos de 
vencimento inferiores a 12 meses.  
 
Essa abordagem consiste na utilização de expedientes práticos, onde a perda de 
crédito esperada será aferida por meio de uma matriz de provisão, correlacionando o 
percentual de perdas com a quantidade de dias em atraso dos recebíveis. Conforme 
exemplo demonstrado na IFRS 9/CPC 48. 
 
IFRS 15 - Receita de Contrato com Clientes  
 
A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014, 
alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização 
das receitas decorrentes de contratos com clientes.  
 
De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por um valor que reflete a 
contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens 
ou serviços para um cliente. A nova norma para receita substituirá todos os requisitos 
atuais de reconhecimento de receita de acordo com as IFRS. A aplicação retrospectiva 
completa ou a aplicação retrospectiva modificada será exigida para períodos anuais 
com início a partir de 1º de janeiro de 2018.  
 
A Empresa realizou uma avaliação dos impactos potenciais do IFRS 15 e não 
identificou impactos relevantes em relação às práticas atualmente utilizadas. As 
exigências de apresentação e divulgação na IFRS 15, no entanto, são mais detalhadas 
do que nas IFRS em vigor. 
 
IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil  
 
A IFRS 16 (CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil) foi emitida em 
janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil, a IFRIC 4 
Como determinar se um acordo contém um arrendamento, o SIC-15 Arrendamentos 
operacionais – Incentivos - e o SIC-27 Avaliação da substância de transações 
envolvendo a forma legal de arrendamento. A IFRS 16 estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige 
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que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no 
balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros 
segundo a IAS 17. 
  
A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos 
de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de 
curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de 12 meses ou menos). Na data de 
início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo 
aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo 
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento 
(ou seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer 
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de 
depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão 
reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por 
exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos 
futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para 
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da 
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso. 
 
Não há alteração substancial na contabilização do arrendador com base na IFRS 16 
em relação à contabilização atual de acordo com a IAS 17. Os arrendadores 
continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de 
classificação da IAS 17, distinguindo 
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. A IFRS 16 também exige 
que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas na IAS 17. A IFRS 16 entra em vigor para períodos anuais iniciados em 1º 
de janeiro de 2019. O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a 
retrospectiva completa ou uma abordagem modificada da retrospectiva. As provisões 
transitórias da norma permitem determinadas isenções.  
 
Em 2018, A Empresa e suas controladas planejam avaliar o efeito potencial da IFRS 
16 nas suas demonstrações financeiras. 

 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

 2017 2016 

   
Caixa e bancos 1.610 125 
Aplicações financeiras (a) 14.671 5.297 
   

 16.281 5.422 
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3. Caixa e equivalentes de caixa--Continuação 
 

As aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor e 
referem-se, substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e taxa de 
remuneração das aplicações financeiras de aproximadamente 100% do CDI. 
 
 

4. Contas a receber de terceiros 
 
 2017 2016 

   
Contas a receber 39.162 19.186 
Clientes a identificar           (133) - 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.360) (807) 

Contas a receber líquidas 37.669 18.380 

 
Abaixo demonstraremos a movimentação da provisão para perda por risco de crédito em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016: 
 

 
2017 

 
2016 

 

01 de janeiro  807 791 

   

Provisão debitada às despesas com vendas 553 16 
    

31 de dezembro  1.360 807 

 
A Empresa passou a adotar como constituição da provisão de credito de liquidação duvidosa de 
todo o montante financeiro faturado para o cliente com atraso multiplicado a um percentual de 
10%. Foram considerados para este coeficiente, a movimentação da provisão do ano anterior e 
as perdas realizadas no exercício corrente. 
 
Todos os títulos independentes do seu valor financeiro serão provisionados seguindo o critério 
destacado acima. 
 
Para os títulos financeiros já provisionados, ao atingirem 360 dias em aberto reconheceremos a 
perda, independente da sua cobrança externa, realizada por empresa especializada de cobrança 
ou na esfera jurídica exceto os títulos de órgãos públicos. 
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4. Contas a receber de terceiros--Continuação 
 

A seguir apresentamos os montantes a receber por idade de vencimento (aging list) em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016: 
 
 2017 2016 

   
Valores a vencer 25.562 7.668 
Valores vencidos: 12.107 10.712 
   Até 30 dias 3.123 3.694 
   De 31 a 60 dias 2.800 1.873 
   De 61 a 90 dias  1.933 1.403 
   De 91 a 180 dias 2.912 2.955 
   De 181 a 360 dias 1.339 726 
   A mais de 360 dias - 61 

 37.669 18.380 

 
O prazo médio de recebimento é de aproximadamente 70 dias; não estão contemplados neste 
prazo títulos para órgãos públicos. O saldo da provisão para risco de crédito é composto por um 
percentual de 10% dos valores em atraso(Inadimplência). 

 
 
5. Adiantamento 
 
 

  2017  2016 
     

Adiantamentos a fornecedores                  1.289                     856  

Adiantamentos a funcionários                     199                    224 

                 1.488           1.080  
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6. Imobilizado e intangível 
 
 

 Computadores      Móveis e Máquinas e     Imobilização em    Total Ativo 

 e periféricos  Software Benfeitorias utensílios equipamentos Veículos Instalações Andamento Ferramentas Imobilizado 

Custo            

31 de dezembro de 2015               4.370                971                  (0)            381              36.994            910             4.268                   1.849                    -           49.744  

Adições                  156                850                 89             293                3.916            388           29.687                   1.965                    -           37.344  
Baixas                      -   -              12                   -                 -  -                187                -  -             114  -                    25                    -  -            337  
Transferência                      -                  56                   -                 -                       -                -                352  -                   232                    -               176  

31 de dezembro de 2016               4.526             1.865                 89             674              40.724         1.298           34.193                   3.558                    -           86.927  

Adições               1.407             1.030               346             221                6.379              69           35.472                 13.754                    -           58.678  
Baixas                      -                    -                   -                 -  -                 32  -           96  -             873                          -                    -  -         1.001  
Transferência                      -                186                   -                 -                   535                -             8.411  -                9.132                    -                   -  

31 de Dezembro de 2017               5.933             3.081               435             895              47.605         1.271           77.203                   8.179                    -         144.602  

            

Depreciação            

31 de dezembro de 2015              (3.697)              (611)                  -            (126)              (6.083)          (874)              (543)                         -                    -          (11.935) 

Depreciação no exercício -                892   -            269  -              11  -            57  -             3.884  -           26  -          1.724                          -                    -  -         6.861  
Baixa                      -                    -                   -                 -                       -              29                    -                          -                    -                 29  
Transferência               2.747   -              17                 11  -            11  -             2.911            180  -             176                          -                    -  -            176  

31 de dezembro de 2016              (1.842)              (897)                  -            (194)            (12.878)          (691)           (2.443)                         -                    -          (18.945) 

Depreciação no exercício -                268   -            617  -              11  -            74  -             4.874  -         189  -          5.142                          -                    -  -        11.175  
Baixa                      -                    -                   -                 -                       -              33                    -                          -                    -                 33 
Transferência                      -                  29                   -                 -  -                 29                -                    -                          -                    -  -                 

31 de Dezembro de 2017              (2.110)           (1.485)               (11)           (268)            (17.780)          (847)           (7.585)                         -                    -          (30.087) 

 
 

Não há indicadores de que uma provisão para impairment devesse ser registrada nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 
2016 na controladora e no consolidado.  
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6. Imobilizado e intangível--Continuação 
 
Valor residual            

31 de Dezembro de 2017               3.822                   0            1.596               424             627              29.825            423           69.618                   8.179                    -         114.515  

31 de dezembro de 2016               2.684                   0               969                 89             480              27.846            607           31.750                   3.558                    -           67.983  

            

 

 Software Total do Ativo 

   Intangível 

Custo   

31 de dezembro de 2015                             -                                 -  

Adições                         442                             442  
Baixas                            0                                0  

31 de dezembro de 2016                         442                             442  

Adições                         636                             636  
Baixas                             -                                 -  

31 de Dezembro de 2017                      1.078                          1.078  
   
Amortização   
31 de dezembro de 2015                             -                                 -  

Amortização do exercício                             -                                 -  
Baixa                             -                                 -  

31 de dezembro de 2016                             -                                 -  

Amortização do exercício                             -                                 -  
Baixa                             -                                 -  

31 de Dezembro de 2017                             -                                 -  

   
Valor residual   
31 de Dezembro de 2017                             1.078                                   1.078  

31 de dezembro de 2016                                 442                                      442  

Não há indicadores de que uma provisão para impairment devesse ser registrada nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 na 

controladora e no consolidado.  
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7. Impostos a recolher 
 

 2017 2016 

   
Impostos s/ faturamento e terceiros (6.209) (4.573) 
Parcelamentos de ICMS (2.334) (3.338) 
Imposto de renda e contribuição social (4.818) (3.223) 
Outros parcelamentos (1.568) (2.332) 

 (14.929) (13.466) 
Outros impostos a pagar:   
  Circulante (13.750) (10.638) 
  Não circulante (1.179) (2.827) 

 (14.929) (13.466) 

 
 
Com a lei nº 12.996/2014 em vigor, a America Net teve a possibilidade de consolidar seus 
débitos vencidos até 31/12/2013 no âmbito da PGFN e RFB que totalizavam o montante de 
R$ 3.417 para pagamento parcelado. Este montante foi corrigido no ato do parcelamento em 
R$ 309 de juros e R$ 136 de multa, ainda foi efetuada uma antecipação de R$ 386 ficando o 
valor total de R$ 3.476 parcelado em 60 meses a serem corrigidos pela taxa selic. 
 
Caso a Empresa venha a quitar o parcelamento antecipadamente, teria um abatimento 
aproximadamente de 8% do montante devido. Os valores pagos em 2016 totalizam R$ 871 
dos quais R$ 164 se referem a juros e correções monetárias que fizeram parte da base de 
cálculo para apuração do IRPJ/CSLL. Se houver atraso de três prestações ou de pelo menos 
uma, estando as demais todas extintas, ocorrerá a rescisão do parcelamento e remessa do 
débito pra inscrição em DAU. 
 
Ainda em 2014/2015 foram feitos quatro parcelamentos do ICMS sobre faturamento da 
Empresa que estavam em aberto dos meses de Set/14 a Abr/15 que totalizavam R$ 10.622. 
Os montantes foram corrigidos em R$1.144 com uma taxa de 1,2% a 1,4% variando de 
acordo com a quantidade de parcelas e mais os acréscimos financeiros conforme resolução 
072/12. 
 
Em 2016 foi pago o valor de R$ 6.251 referente aos parcelamentos de ICMS, sendo 
amortizado R$ 5.414 do valor principal e R$ 837 de juros/multa de mora. Se houver atraso 
de uma parcela por mais de 90 dias o parcelamento será rompido e a Empresa será 
notificada a recolher o saldo remanescente, caso não ocorra o recolhimento o montante será 
inscrito em dívida ativa. 
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7. Impostos a recolher --Continuação 
 

 
a) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social 

 
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social, calculada pela 
aplicação da alíquota fiscal estatutária combinada com os valores refletidos no resultado, 
está demonstrada a seguir: 
 

 2017 2016    
   
Lucro antes dos impostos de renda e contribuição social 53.350 31.974    
Imposto de renda e contribuição social à alíquota combinada de 34% (18.139) (10.871)    
Ajustes para demonstração da taxa efetiva:    
- Parcela Isenta 24 24 
- Notas fiscais canceladas (900) (775) 
- Outros  901 (432)    
Imposto de renda e contribuição social registrado no resultado do exercício (18.114) (12.054) 

Alíquota efetiva 33,95% 37,70% 

 
O imposto de renda e a contribuição social apurados e pagos pela Empresa, assim como as 
respectivas declarações de imposto de renda e registros contábeis, estão sujeitos a exames 
por parte das autoridades fiscais por prazos prescricionais variáveis. Após estes prazos, os 
mesmos não estão mais sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais.  
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8. Transações com partes relacionadas 
 
As transações entre partes relacionadas referem-se à 31 de dezembro de 2017. Em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016, os saldos com partes relacionadas e os montantes que influenciaram 
na formação dos resultados da Empresa são como segue: 
 

  31/12/2017  31/12/2016    

 

31/12/2017  31/12/2016 

  
         

         Receitas     

Ativo         Prestação de Serviços  
             

(167)  

                
(594)  

Contas a Receber - não 
circulante    167     

             
(167)  

                
(594) 

DEALER - AMERICA NET (USA)  

              
760                 594         

Lincoln Oliveira da Silva  

           
1.982              2.852         

  

           
2.742              3.445         

           Despesas  31/12/2017  31/12/2016 

Passivo                                               

  Contas a pagar - circulante         Outras despesas operacionais                -           384  

Axxon Group                33                 916             -  384 

Meppel Participações S.A. (AFAC)  32.590  -       

  

              
32.623                 916         

            

            

            

(a) Operação de parceria com empresa norte americana, para comercialização de chips para 
celulares para brasileiros que vão aos EUA; os pagamentos são realizados na conta da 
América Net Miami e América Net Brasil realiza os pagamentos da comissão no território 
nacional, sendo estes valores a receber.  

 
 
(b) O montante de R$2.648 foi um adiantamento realizado para o sócio Lincoln Oliveira Silva 

para quitação de uma consultoria realizada para entrada dos novos investidores, este 
montante será corrigido pelo IGPM e descontado do valor a ser pago de bônus no exercício 
de 2017. 
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8. Transações com partes relacionadas--Continuação 
 
No Instrumento Particular de Aditamento ao Acordo de Investimento no parágrafo 14.4.1 
acordado que Lincoln Oliveira Silva e Fundo de Investimento em Participação Axxon Brasil 
Private Equity Fund. II (“Axxon”) concordaram em reembolsar as despesas de cada sócio até o 
valor limitado de R$1.300 na operação de M&A e capitalização, o qual já foi utilizado 
integralmente no exercício de 2015 pelo Sr. Lincoln e em 2017 pela Axxon. 
 
Em 2017 a America Net recebeu da Meppel Participações S.A. um aporte (AFAC) no montante 
de R$ 32.591 decorrente da subscrição de novas ações na Holding mantido como uma obrigação 
na America Net até sua conversão em capital social. 
 
 

9. Empréstimos 
 

Instituição Financeira Modalidade Garantia Encargos Vencimento 

     

2017  2016 

Banco Itaú S/A BNDES Finame Alienação Fiduciária 4,5%a.a. set/19                   579                 910  

Banco ABC BNDES Finame Alienação Fiduciária 10,5%a.a. dez/21                2.544                 361  

Banco Itaú S/A LIS  4,85%a.m. mar/17                       -                 220  

        

        

Passivo circulante                       680                 517  

Passivo não circulante                    2.443                 974  

 
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2017 apresentam o 
seguinte cronograma de vencimentos: 
 
2019 636 
2020 977 
2021 a 2022 830 

 2.443 
  

Mudanças nos passivos de atividades de 
financiamento      

 

Em 1º de 
janeiro de 

2017 
Fluxos 

Juros e 
Amortizações 

Novas 
captações 

Outros 
Em 31 de 

dezembro de 
2017 

       
Capital de Giro                     -         2.762  -              1.174                      -             -                   1.588  
Dividendos a pagar circulante                     -               -                         -                        -       8.809                 8.809  
Dividendos pagos                     -               -                         -                        -    -  1.200  -             1.200  
Adiantamento para futuro aumento de capital                     -               -                         -                 32.590           -                 32.590  

Total dos passivos de atividades de 
financiamento 

                    -         2.762  -              1.174               32.590     7.609               41.787  
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10. Provisão para demandas judiciais 
 
Em 31 de dezembro de 2017 a Empresa constituiu o montante de R$ 68 como provisão para 
demandas judiciais relacionadas a processos trabalhistas e cíveis cuja expectativa de perda 
segundo seus assessores jurídicos é provável. As perdas consideradas como possíveis possuem 
montante aproximado de R$ 1.690.  
 
 

 Demandas cíveis Demandas trabalhistas Total 
  

  

31 de dezembro de 2016 
                                       3                                                  172                                    175  

  Ingressos                                     14                                                    29                                      44  

  Reversões                                        -                                                  (45)                                   (46) 

  Pagamentos                                        -                                                (105)                                (105) 

31 de Dezembro de 2017                                     17                                                    51                                      68  

 

11. Obrigações trabalhistas 
 

  2017  2016 

     

Salários e encargos             714             568  

Provisão de férias e encargos          2.307          1.944  

Plano de participação nos resultados (PPR)          5.670          2.419  

          8.691           4.931  

 
Buscando um crescimento acelerado e com metas agressivas, a Empresa passou a oferecer um 
programa de participação no resultado (PPR) mais atraente a seus funcionários e desta forma 
elevou os compromissos trabalhistas através de uma provisão que poderá ser ou não realizada 
de acordo com as avaliações individuais e metas atingidas   

 
 
 

 

12. Patrimônio líquido  
 
O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 60.251, é 
representado por 60.250.840 quotas pertencentes à Meppel Participações S.A. e 1 quota 
pertencente ao Sr. Lincoln Oliveira da Silva. 
 
Em 2015, conforme 18ª alteração do contrato social, foi aprovado aumento de capital no 
montante de R$1.400 através da emissão de 1.400.000 quotas com valor nominal de R$1,00 (um 
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real) cada uma, que foram subscritas e integralizadas por meio da capitalização dos lucros 
acumulados evidenciados na demonstração dos resultados acumulados em 30 de setembro de 
2015. 
 
Ainda em 2015, a Empresa recebeu um aumento de capital no montante de R$50.999 através da 
emissão de 50.999.275 novas quotas, pelo preço de 1,00 (um real) cada uma, em decorrência da 
entrada do Axxon como novo sócio da Empresa através da Meppel Participações S.A. 
 
Todos os montantes foram totalmente capitalizados dentro do correspondente exercício. 
 
Em 2017 foram distribuídos a título de dividendos ao sócio da America Net Ltda. Sr. Lincoln 
Oliveira da Silva conforme acordado pelos sócios e registrado em Ata no valor de R$ 1.200.  
 

 

13. Receita líquida de serviços 
 
 2017 2016 

   
Receita operacional bruta 192.462 140.132 
Abatimentos (519) (69) 
Impostos sobre as receitas (53.133) (39.544) 

Receita líquida 138.810 100.520 

 
Com a expansão da rede para o município de São Paulo quanto para cidades ao redor, houve 
um aumento significativo na captação de clientes e com isso um aumento na receita bruta. 
 
Os impostos incidentes sobre serviços prestados consistem principalmente no ICMS e os demais 
em contribuições federais relacionadas ao PIS (0,65% / 1,65%) e a COFINS (3,00% / 7,60%). 
Temos ainda o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) 
 
 
 
 
 
 
 

14. Composição das despesas por natureza 
 
     2017  2016 

        
 Despesas com pessoal    (34.759)  (24.943) 

 Despesas com assessoria e consultoria  (3.076)  (6.356) 

 Despesas de depreciação e amortização  (11.178)  (6.861) 

 Despesas com instalações    (464)  (758) 

 Custos com infraestrutura   (7.387)  (5.007) 

 Custos com rede    (7.276)  (6.795) 
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 Custos com STFC    (6.473)  (5.687) 

 Custos com veículos   (1.965)  (2.323) 

 Outros custos operacionais    (723)  (619) 

 Despesas com marketing    (4.775)  (1.081) 

 Outras despesas gerais e administrativas  (6.172)  (8.342) 

 Total    (84.248)  (68.772) 

        
Custo dos serviços prestados   (48.750)  (46.211) 
Despesas com vendas   (14.847)  - 
Despesas gerais e administrativas  (20.651)  (22.561) 

Total    (84.248)  (68.772) 

 
 
 
 
15. Resultado financeiro líquido 

 
 2017 2016 

Receitas financeiras:   
Rendimentos de aplicações financeiras 1.309 2.545 
Juros Ativos 102 945 

 1.411 3.490 

Despesas financeiras:   
Juros (a) (1.535) (2.336) 
Taxas de serviços bancários (1.201) (560) 
Variação cambial e monetária - - 
IOF (45) (27) 
Outras despesas financeiras (100) (340) 

 (2.881) (3.263) 

   
Resultado financeiro líquido (1.470) 227 

 
(a) Inclui principalmente os juros sobre parcelamentos de impostos. 

 
 
 
 
 

16. Gestão de riscos e instrumentos financeiros 
 
a) Considerações gerais e políticas 

 
A Empresa contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, que se destinam a 
atender às suas necessidades operacionais e financeiras. São contratadas aplicações 
financeiras e mútuos, e não há operações com instrumentos financeiros derivativos. 
 
A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de 
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estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração 
da Empresa. 
 
Aplicações financeiras 
 
De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da 
Empresa elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, 
segundo avaliação do “rating” de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de 
exposição por instituição de acordo com o “rating” e percentual máximo do patrimônio líquido 
da instituição financeira.  
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16. Gestão de riscos e instrumentos financeiros 
 
a) Considerações gerais e políticas--Continuação 

 
Contas correntes com partes relacionadas 
 
Os saldos com partes relacionadas são referentes a mútuos e prestação de serviços, 
havendo encargos financeiros e variações cambiais sobre essas transações. 
 

b) Gestão de risco financeiro 
 
Fatores de risco financeiro 
 
As atividades da Empresa estão expostas a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de 
risco da Empresa concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro. 
 

b.1) Risco de concentração das receitas 
 
A Empresa possui suas receitas concentradas em instituições financeiras de primeira 
linha. 
 

b.2) Risco de mercado 
 
A Empresa está exposta a riscos de mercado decorrentes de seus negócios que 
principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros. 
 

b.3) Risco de taxa de juros 
 
O risco de taxa de juros da Empresa decorre de aplicações financeiras, empréstimos e 
financiamentos de curto e longo prazos e transações com partes relacionadas. A 
Administração da Empresa tem como política manter os indexadores de suas 
exposições às taxas de juros ativas e passivas atreladas a taxas pós-fixadas. 
 

b.4) Risco de liquidez 
 
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores 
mobiliários suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito 
compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado. 
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16. Gestão de riscos e instrumentos financeiros--Continuação 
 

c) Gestão de capital 
 
Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Empresa para oferecer retorno aos cotistas e benefícios a outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 

 
d) Valores de mercado 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os valores de mercado das aplicações financeiras 
aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações financeiras pelo fato de elas 
estarem atreladas à variação do CDI. 
 
Estima-se que os saldos das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos 
fornecedores, registrados pelos valores contábeis, estejam próximos de seus valores justos 
de mercado, dado o curto prazo das operações realizadas. 
 
A Empresa não possui instrumentos financeiros avaliados a valores justos para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.O valor justo dos recebíveis não difere de forma 
relevante dos saldos contábeis. As aplicações financeiras estão atualizadas de acordo com 
as taxas pactuadas junto às instituições financeiras, sem expectativa de geração de perda 
para a Empresa.  
 

17. Seguros 
 
A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens (imóveis alugados) 
sujeitos a riscos, considerando a natureza de sua atividade. 
 
As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Considera-se que existe um 
programa de gerenciamento de riscos buscando no mercado coberturas compatíveis com o porte 
e as operações da Empresa. 
 

 31/12/2017  31/12/2016 

Veículos                                       50                         100  
Responsabilidade civil geral 4.000  - 
Empresarial (imóveis e ativos)                                    1.990                      1.990  

Responsabilidade civil dos administradores                                    5.000                      2.000  
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18. Compromissos 
 
A Empresa mantém contratos de serviços co-location/link e telefonia, assessorias cuja duração 
média é de 24 meses com renovação automática, contratos de aluguel de escritórios, matriz e 
infraestrutura cuja duração em sua maioria é por prazo indeterminado.  
 
As despesas anuais decorrentes desses contratos estão demonstradas a seguir: 
 
 2017 2016 

   
Aluguel da matriz 1.316 2.791 
Alugueis para infraestrutura 7.008 4.731 
Serviços de co-location/link e telefonia 5.875 5.160 
Assessorias 2.751 1.293 
   

 16.950 13.975 

 
Os compromissos acordados pela América Net Ltda. para os próximos exercícios e não 
registrados, estão resumidos abaixo: 
 
 Até 1 ano De 1 a 3 anos 

   
Aluguel de escritórios e matriz 1.514 3.027 
Alugueis para infraestrutura 8.059 16.118 
Serviços de co-location/link e telefonia 6.757 13.513 
Assessorias 3.164 6.328 

 


