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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Auto Adesivos Paraná S.A. 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Auto Adesivos Paraná S.A. (a "Companhia" ou 
"Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 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 demonstrações financeiras consolidadas da Auto 
Adesivos Paraná S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
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 por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.  
 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Auto Adesivos Paraná S.A. e da Auto Adesivos 
Paraná S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.2. 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foi conduzidos sob 
a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria com data de 4 
de abril de 2014, sem ressalvas. 
 
Barueri, 26 de março de 2015 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5-“F”-PR   
 
 
 
Cáren Henriete Macohin 
Contador CRC PR 038429/O-3 
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   Controladora Consolidado    Controladora Consolidado
ATIVO Nota  2014 2013 2014 2013  PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota  2014 2013 2014 2013
        
CIRCULANTE     CIRCULANTE   
Caixa e equivalente de caixa 5       6.062    30.714    14.037    35.509  Fornecedores 12       35.720     31.515      39.204     33.881 
Contas a receber 6      47.523    37.588    45.240    41.078  Empréstimos e financiamentos 13       22.994     13.739      23.000     13.829 
Estoques 7      48.383    37.413    54.292    42.229  Salários e encargos a pagar         2.106      2.439       3.099      3.855 
Impostos a recuperar 8       1.770     1.540     3.661     2.083  Impostos a pagar 14        6.038      6.345       8.541      8.365 
Partes relacionadas 18           -     6.611         -         -  Outras contas a pagar 15        1.748      2.369       2.635      3.122 
Outros créditos          359       462       775       689     

             68.606     56.407      76.479     63.052 
      104.097   114.328   118.005   121.588     
     NÃO CIRCULANTE   

NÃO CIRCULANTE     Empréstimos e financiamentos 13       38.832     46.582      38.832     46.582 
Contas a receber 6        762       762  Impostos a pagar 14        3.312      6.824       3.365      6.931 
Depósitos judiciais           10        12        10        12  Partes relacionadas 18           -        870          -       870 
Partes relacionadas 18       1.021       779       866       779  Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas 16         453        182        523       182 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17      16.676    20.934    17.609    22.105  Obrigações de controladas           36      1.695          -         -
Impostos a recuperar 8           -       429        24       439     

             42.633     56.153      42.720     54.565 
       17.707    22.916    18.509    24.097     
     PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
        

Investimento 9       8.913     5.681         -         -  Capital social 19       24.587     24.587      24.587     24.587 
Imobilizado 10      31.708    31.456    34.712    34.468  Reserva de capital        59.515     59.515      59.515     59.515 
Intangível 11      10.678     9.178    10.907     9.376  Reserva de incentivos fiscais         1.195      1.195       1.195      1.195 
     Ajuste de variação patrimonial          (25)         36        (25)        36 

       69.006    69.231    64.128    67.941  Prejuízos acumulados       (23.408)     (14.334)     (23.408)    (14.334)
        
     Total do patrimônio líquido do controlador        61.864     70.999      61.864     70.999 

        
     Participação de acionistas não controladores 19.c          -         -       1.070       913 
        
     Total do patrimônio líquido        61.864     70.999      62.934     71.912 
        
TOTAL ATIVO      173.103   183.559   182.133   189.529  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       173.103    183.559     182.133    189.529 
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   Controladora Consolidado

 Nota  

31 de
 dezembro

 de 2014  

31 de
 dezembro 

de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro 

de 2013
    
    
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 20           224.036           190.999          275.126          195.247 
    
CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 21           (181.243)           (155.722)          (220.090)          (159.103)
    
LUCRO BRUTO             42.793            35.277           55.036           36.144 
    
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS    

Despesas comerciais 21            (22.308)            (20.071)           (30.744)           (20.723)
Gerais e administrativas 21            (14.096)            (10.545)           (17.771)           (10.941)
Equivalência patrimonial 9              (506)              (139)               -               -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas              94                (1) 241               22 
    
             (36.816)            (30.756)           (48.274)           (31.642)

    
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO              5.977             4.521            6.762            4.502 

    
Receitas financeiras 22             1.712               765            2.091              875 
Despesas financeiras 22             (9.372)             (3.951)            (9.479)            (3.976)
Variação cambial líquida              (3.169)             (1.031)            (2.756)             (999)

    
             (10.828)             (4.217)           (10.143)            (4.100)
    
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL              (4.852)               304            (3.382)              402 
    

Corrente / Diferido  17             (4.258)              (355)            (5.267)             (437)
    
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO              (9.110)               (51)            (8.649)              (35)

    
    
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ATRIBUÍVEL A: 19.c   
Acionistas controladores               (9.110)              (51)
Aos acionistas não controladores                 461               16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prejuízo por ação de operações continuada atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício 
(expresso em R$ por ação)     
     
Prejuízo básico por ação      
 De operações continuadas (Nota 19.d)     

   (0,052) 0,00 
     

   (0,052) 0,00 
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 Controladora Consolidado 
    

 

31 de
 dezembro

 de 2014 

31 de 
dezembro

 de 2013

31 de
 dezembro

 de 2014

31 de 
 dezembro 

 de 2013 
   
   
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO       (9.110)            (51)       (8.649)            (35) 
   
   

Variação cambial de investimentos permanentes no exterior (RR Uruguai)          (25)            36          (25)            36 
   
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO       (9.135)            (15)       (8.674)             1 
   
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO ATRIBUÍVEL A:   
Proprietário da controladora         (9.135)            (15) 
Participação de acionistas não controladores            461            16 
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   Capital Capital Reservas de Reserva de Ajuste de Prejuízo Total   

   Social a Integralizar Capital
Incentivos 

fiscais
avaliação 

patrimonial Acumulados

Patrimônio 
Líquido do 

Controlador

Participação 
de não 

controladores  

Total do 
Patrimônio 

Liquido
      

      
     

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012      24.017         -     54.385         1.195       -      (12.110)          67.487          -     67.487 

     
     
Aumento do capital social e reserva de capital RR Etiquetas (AGE de 30/11/2013)         285         -      2.567        (582)           2.270       2.270 
     
Aumento do capital social e reserva de capital CCRR Participações (AGE de 30/11/2013)         285         -      2.563       (1.591)           1.257        893      2.150 
Ganho na conversão da RR Uruguai         36             36          4         40 
Prejuízo do exercício           (51)            (51)         16        (35)
     
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013      24.587         -     59.515         1.195       36      (14.334)          70.999        913     71.912 

     
Aumento do capital social pelo sócio Valdir Arjona Gaspar conforme AGE (06/03/2014)           71       (71) -  -
Perda na conversão da RR Uruguai        (25)            (25)         14        (11)

    Distribuição de dividendos               -       (318)       (318)
Prejuízo do exercício         (9.110)          (9.110)        461     (8.649)
     
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014      24.658       (71)     59.515         1.195       11      (23.444)          61.864        1.070      62.934 
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  Controladora Consolidado

  

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro

 de 2013
31 de dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro

 de 2013
  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
Lucro (Prejuízo) do exercício         (9.110)           (51)     (8.649)           (35)
Reconciliação do prejuízo com o caixa obtido nas operações:  

Depreciação e amortização          4.836         5.422      5.701         5.512 
Juros e variação monetária sobre empréstimos          8.333         1.211      8.334         1.211 
Equivalência patrimonial         506           139         -
Provisão para perdas em estoques             (2.059)           458         -           243 
Provisão para crédito com liquidação duvidosa          1.777         1.898      2.748         1.898 
Provisão para risco cível, fiscal e trabalhista.           271           (60)       341           (60)
Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível          141           122      229           119 
Imposto de renda e contribuição social diferidos          4.258           355      5.267           437 

  
         8.953         9.494     13.971         9.325 
  
 (Aumento) diminuição de ativos:  
  Contas a receber        (10.950)        (1.611)     (6.148)         1.223 
  Estoques        (8.911)           225    (12.063)           278 
  Impostos a recuperar          (230)           (25)     (1.934)            61 
  Outros ativos         1.902          (283)       (171)          (340)
 Aumento (diminuição) de passivos:  
  Fornecedores          4.205         9.399      5.323         9.280 
  Salários e encargos a pagar          (334)            78       (756)          (350)
  Outros passivos         (3.101)          (226)     (1.686)          (287)
  Impostos a pagar         (3.819)        (1.580)     (3.390)        (2.633)
  
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais         (12.285)        15.471     (6.854)        16.557 
  Pagamento de juros         (6.191)        (1.464)     (6.192)        (1.464)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais        (18.476)        14.007    (13.046)        15.093 
  
  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  

Aquisição de imobilizado         (4.310)        (5.345)     (5.229)        (5.444)
Aquisição do intangível         (2.419)        (1.140)     (2.476)        (1.195)

  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento         (6.729)        (6.485)     (7.705)        (6.639)
  
  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  

Pagamento de empréstimos (principal)        (12.957)        (5.141)    (13.041)        (5.159)
Empréstimos captados         12.320        14.588     12.320        14.588 
Dividendos recebidos          1.190            -         -

  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento         553        9.447       (721)        9.429
  
 
Caixa recebido de Incorporação  - 12.860 - 16.741
  
REDUÇÃO (AUMENTO) NO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO        (24.652)        29.829    (21.472)        34.624 

  
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício         30.714           885     35.509           885 
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício          6.062        30.714     14.037        35.509 
  
Variação de caixa e equivalentes de caixa        (24.652)        29.829    (21.472)        34.624 



Auto Adesivos Paraná S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2014  
Em milhares de reais 
 

 
 

6 de 38 

1 Informações gerais 
 
A Auto Adesivos Paraná S.A. (“Colacril/CCRR” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações de capital 
fechado com sede na Av. Presidente John Kennedy, 2.427, Jardim Lar Paraná, Campo Mourão – PR e 
filiais – Escritório Administrativo e Comercial na Rua Clodomiro Amazonas, 249, 8° Andar, conjunto 61, 
Itaim Bibi, São Paulo – SP e planta na Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 Quatro Barras – PR. A 
Companhia e suas controladas, abaixo relacionadas, são denominadas “Grupo”. 
 
A Companhia tem por objeto social: (i) a exploração dos ramos de indústria e comércio de auto adesivos 
de papel, plásticos, etiquetas impressas ou não, importação e exportação e outros afins ao ramo, (ii) 
desenvolvimento, industrialização e comercialização de produtos, tags, e dispositivos de armazenamento 
de dados e/ou informação em memória não volátil e de acionamento e transmissão via rádio frequência; 
com tecnologia RFID; (iii) instalação de sistemas de rastreamento de mercadorias e rebanhos com uso de 
tecnologia em rádio frequência; bem com o desenvolvimento de software e soluções para rastreamento de 
mercadorias e rebanho com uso de tecnologias em radio frequência; e (iv) serviço de pré-impressão em 
bobinas de PDV. 
  
As controladas da Companhia são: 
 
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. (“RR Etiquetas”), cuja atividade operacional principal é 
industrialização, comercialização, importação e exportação de etiquetas em papéis, películas plásticas e 
auto adesivas. 
 
RR Etiquetas Uruguay S.A. (“RR Uruguai”), cuja atividade operacional principal é industrialização, 
comercialização, importação e exportação de etiquetas em papéis, películas plásticas e auto adesivos. 
 
Adesivos e Papéis Especiais RR Ltda. (“RR Papéis”), cuja atividade operacional principal é o 
desenvolvimento, produção e comercialização, próprio ou de terceiros, de jornais, revistas, livros e 
periódicos, e a exploração do ramo de indústria e comércio de autoadesivos de papel, plásticos, etiquetas 
impressas ou não, importação e exportação e outros afins ao ramo. 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2015. 

  
2 Resumo das principais políticas contábeis 

 
 As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 

definidas abaixo e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em 
contrário. 
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2.1 Base de preparação 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 
 
 

(a) Demonstrações financeiras consolidadas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 

(b) Demonstrações financeiras individuais 
 
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são divulgadas 
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais do 
Grupo. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas 
demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas da Controladora.  
 

 2.2 Consolidação 
 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. 
 

 (a) Controladas 
 
 Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o 

controle. O Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a retorno variáveis 
decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido 
ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que 
o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo 
deixa de ter o controle. 
 

 Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os 
prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda 
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando 
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.  
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(b) Transações com participações de não controladores 
 

 O Grupo trata as transações com participações de não controladores como transações com proprietários 
de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer 
contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada 
no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores 
também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". 

 
 2.3 Conversão de moeda estrangeira 

 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 

 
 Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados 

usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional 
da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo. A controlada RR Uruguai utiliza como 
moeda funcional o Peso Uruguaio. 

 
 (b) Transações e saldos 

 
 As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 

câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.  
 Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de 

câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são 
reconhecidos na demonstração do resultado. 
 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são 
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.  
 

 (c) Empresas do Grupo com moeda funcional diferente 
 

 Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo (nenhuma das quais tem moeda de 
economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são 
convertidos na moeda de apresentação, como segue: 
 

(i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento 
da data do balanço. 
 

 (ii) As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias 
(a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas 
datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das 
operações). 
 

 (iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no 
patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". 
 
 
  



Auto Adesivos Paraná S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2014  
Em milhares de reais 
 

 
 

9 de 38 

 2.4 Caixa e equivalentes de caixa 
 
 Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 

prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança 
de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos 
de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo 
circulante.  
 

 2.5 Ativos financeiros 
 

2.5.1 Classificação 
 

 O Grupo classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a categoria de empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. 

 
2.5.2    Impairment de ativos financeiros 

 
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado 

 
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas 
por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um 
ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele 
evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro 
ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 
 
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e 

 o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não 

foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil 
do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo 
ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir 
uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como 
um expediente prático, o Grupo pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 
utilizando um preço de mercado observável. 
 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 

 relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado. 
 
 

 2.6 Contas a receber de clientes 
  

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou 
prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente 
a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. 
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As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa ("PDD" ou impairment).  
 

 2.7 Estoques 
 

 Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de 
avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos em 
elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos 
e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal),  excluindo 
os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.  

  
 2.8 Ativos intangíveis 

 
 (a) Softwares 

 
 As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 

fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida 
útil estimada dos softwares em cinco anos. 

 Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 
Os custos de desenvolvimento são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software 
identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os 
seguintes critérios são atendidos: 
É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso. 
 
. A administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo. 
 
. Pode-se demonstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros. 
 
. Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o 

desenvolvimento e para usar ou vender o software. 
. O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. 
 

 Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os 
custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas 
indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de financiamento incorridos durante o período 
de desenvolvimento do software. 
 

 Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são 
reconhecidos como ativo em período subsequente. 
 

 Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida 
útil estimada, não superior a cinco anos. 
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2.9 Imobilizado 
 

 Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas, pontos de varejo e escritórios. O 

imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de 
financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.  
 

 Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados 
a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros 
ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a 
vida útil estimada, como segue: 

 

 

  
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. 
 

 O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil 
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
 

 Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor 
contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado. 

  
 2.10 Contas a pagar aos fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
 

 Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.  
 
  

  Anos Taxas 

              

Máquinas e equipamentos  15 6,67% a.a. 
 

Ferramentas   5                             20% a.a.  

Móveis e utensílios  20 5% a.a. 

Veículos  05 20% a.a. 

Computadores e periféricos  05 20% a.a. 

Equipamentos de comunicação  10 10% a.a. 

Instalações  10 10% a.a. 
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2.11 Empréstimos 
 

 Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa 
efetiva de juros. 
 

 Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
 

 Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo 
do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e 
que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 

 
 2.12 Provisões 

 
 As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem 

uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o 
valor puder ser estimado com segurança.  
 

 Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-
se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de 
obrigações seja pequena.  
 

 As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 
do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 

 
 2.13 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 
 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e 

diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção 
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente. 
 

 Os encargos de imposto de renda e da contribuição social correntes e diferidos são calculados com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em 
que as entidades do Grupo atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que 
a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
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 2.14 Capital social 
 
 As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.  

 
 Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no 

patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 
 

2.14.1  Reestruturação societária 
 

Em 30 de novembro de 2013, a Assembleia Geral Extraordinária, aprovou a cisão total da antiga 
controladora da Companhia (CCRR Participações S/A) e a sua posterior extinção, com versão de uma 
parcela do patrimônio cindido para a Companhia e a outra parcela para a RR Etiquetas, considerando as 
razões, os termos e as condições estabelecidos no Protocolo e Justificação e pelos valores apurados no 
Laudo de Avaliação pela CCRR Participações S/A. O acervo líquido cindido para a Companhia e que foi 
determinado na data base de 30 de setembro de 2013 de R$ 2.848, sendo R$ 285 reconhecido na rubrica 
de capital social e o saldo remanescente no valor de R$ 2.563 reconhecido na rubrica reserva de capital. 
 

 2.15 Reconhecimento da receita 
 

 A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos e serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre 
empresas do Grupo. 
 
O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir. O Grupo baseia suas 
estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as 
especificações de cada venda. 
 

a) Venda de produtos  
 
O Grupo atua na produção e comercialização de papéis, filmes e etiquetas auto adesivas e uma ampla 
linha de produtos para comunicação visual, como os vinis autoadesivos para impressão digital, refletivos 
de sinalização, atua com a linha de lonas para comunicação visual, etiquetas de código de barras, etiquetas 
autoadesivas para balanças eletrônicas e impressoras,  tags e ribbons de transferência térmica para 
identificação e codificação e fabricação de componentes eletrônicos. 
  
As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma empresa do Grupo efetua a entrega dos 
produtos para o comprador, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço dos produtos, e não 
há qualquer obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos. 
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b) Venda de Serviços 
 
O Grupo pratica prestação de serviços em manutenção de impressoras térmicas e personalização em 
Bobinas PDV. 
 
As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando a efetiva prestação do serviço é realizada. 
 

c) Receita Financeira 
 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 

 
3  Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.  
 

 3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas 
 
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: 
 

a) Vida útil do ativo imobilizado 
 
Em 2014 houve ajustes da nova taxa de vida útil baseada nos laudos de peritos externos independentes,  
baseados nos dados fornecidos de 30 de abril de 2013 a partir dessa data não houve alterações relevantes 
nas depreciações registradas no referido exercício. 
 

b) Realização de tributos diferidos 
 
A realização dos créditos de imposto de renda e da contribuição social diferidos é avaliada a partir de 
estudos técnicos aprovados pelo Conselho de Administração. 
 

4 Gestão de risco financeiro 
 

4.1 Fatores de risco financeiro 
 

 As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de 
moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco 
de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do Grupo concentra-se na 
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho financeiro do Grupo.  
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(a) Risco de mercado 
 

(i) Risco cambial 
 
O Grupo realiza transações em moeda estrangeira e, consequentemente, surgem exposições às variações 
nas taxas de câmbio, a exposição do risco cambial é demonstrada em R$ (reais). 
 

  Controladora Consolidado 

  

31 de 
dezembro

 de 2014  

31 de 
 dezembro 

 de 2013 

31 de
 dezembro 

de 2014

31 de 
 dezembro 

de 2013 
Clientes (dólar) (nota nº 6)   4.421 3.574 5.524 4.396 
Clientes (pesos uruguaios) (nota nº 6)    2.745 2.218 
Fornecedores mercado externo (nota nº 12)  (11.140) (15.210) (10.938) (15.535) 
     
Total  (6.719) (11.636) (2.669) (8.921) 

 
(ii) Análise de sensibilidade 

        Consolidado 
                         Cenário I (atual)  Cenário II (+25%)  Cenário III (-25%) 
Indicadores              2,6562           3,3203              1,9922  
Moeda Dólar Americano        
       
Contas a receber   5.524   6.905   4.143  
Fornecedores    (10.938)  (13.672)   (8.203) 
Exposição ao dólar – líquida   (5.414)  (6.767)  (4.060) 

 
(iii) Risco de crédito 

 
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de aplicações financeiras, 
operações compromissadas, bem como de exposições de crédito a clientes.  
 
Para aplicações e operações compromissadas, foram aceitos títulos das entidades financeiras, Bradesco, 
Banco do Brasil e Santander. Em relação às exposições de clientes, se não houver uma classificação 
independente, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em 
consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais 
são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados 
pela Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. A Administração não 
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já 
provisionado. 

 
4.2 Gestão de capital 

  
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do 
Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a administração pode, ou propõe, nos casos em 
que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos 
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. 
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  Controladora   Consolidado 

  

31 de 
dezembro 

de 2014  

31 de 
dezembro  

de 2013  

31 de 
dezembro 

de 2014 

31 de 
dezembro  

de 2013 

 Dívida Bruta         61.826        60.321        61.832      60.411  

 Caixa e Equivalentes de Caixa         (6.062)       (30.714)      (14.037)     (35.509) 

 Total         55.764        29.607        47.795      24.902  

        

Patrimônio Líquido        61.864        70.999        61.864      70.999  

Índice de endividamento          0,90          0,42          0,77        0,35  

             
4.3        Estimativas do valor justo 

 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes, contas a pagar aos fornecedores e 
empréstimos e financiamentos, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam 
próximos de seus valores justo. 
 

4.4        Instrumentos financeiros por categoria 
 

   Consolidado  
        

 
Empréstimos e 

recebíveis   Total  
       
31 de dezembro de 2014      
 Ativos, conforme o balanço  
  Patrimonial      
   Contas a receber de clientes e  
    demais contas a receber,  
    excluindo pagamentos  
    antecipados  

45.240 

 

45.240 

      
   Caixa e equivalentes de caixa 14.037   14.037  
 59.277   59.277  

 
   Consolidado  
       

   

Outros 
passivos 

financeiros  Total  
       
31 de dezembro de 2014      
 Passivo, conforme o balanço patrimonial      
  Empréstimos  61.832  61.832  
      
  Fornecedores e outras obrigações, excluindo  
   obrigações legais  39.204  39.204  
   101.036  101.036  
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 Consolidado
     

 
Empréstimos e 

recebíveis Total  
31 de dezembro de 2013    
 Ativos, conforme o balanço  
  Patrimonial    
   Contas a receber de clientes e  
    demais contas a receber,  
    excluindo pagamentos  
    antecipados  

41.078 41.078 

    
   Caixa e equivalentes de caixa 35.509 35.509  
    
 76.587 76.587  

  
   Consolidado  
       

   
Outros passivos 

financeiros  Total  
       
31 de dezembro de 2013      
 Passivo, conforme o balanço patrimonial      
  Empréstimos  60.411  60.411  
      
  Fornecedores e outras obrigações, excluindo  
   obrigações legais  33.881  33.881  
       
   94.292  94.292  

Controladora 
 
As contas a receber e o caixa e equivalentes de caixa são classificados como "Empréstimos e recebíveis"; 
as contas a pagar são classificadas como "Outros passivos financeiros". 
 

4.5  Qualidade do crédito dos ativos financeiros 
 

A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser avaliada 
mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre 
os índices de inadimplência de contrapartes: 
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• Grupo 1 - novos clientes/partes relacionadas (menos de seis meses). 
 
• Grupo 2 - clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis meses) sem inadimplência no 

passado. 
 
• Grupo 3 - clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis meses) com algumas inadimplências 

no passado. Todas as inadimplências foram totalmente recuperadas. 
 
 

  Controladora   Consolidado 
 2014  2013  2014  2013 
Conta corrente e depósitos bancários           de curto prazo com classificação externa de  
     Credito (Standard & Poor’s)        

A-3                123                     60                 132                    62  
BBB-            4.441            13.842             5.368           14.219  
brA-1                    -                   229                     -                  229  
brA-1+            1.498            16.583             8.534           20.996 

            6.062             30.714            14.034            35.506  
 

 
O saldo residual do item "Caixa e equivalentes de caixa" do balanço patrimonial é dinheiro em caixa. 
 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 

 Controladora  
 

Consolidado 

 

31 de 
dezembro 

 de 2014  

31 de 
dezembro  

de 2013  

31 de 
dezembro 

 de 2014   

31 de 
dezembro  

de 2013 

           

Recursos em banco e em caixa 4.585       1.882   6.275       3.416  

Depósitos bancários de curto prazo  1.477      28.832   7.762      32.093  

 6.062      30.714   14.037      35.509  

 
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em ativos de renda fixa, com remuneração 
atrelada a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. Essas aplicações podem ser 
resgatadas a qualquer momento, sem perda significativa do seu valor. 
  

 
 

Controladora  Consolidado  
         
 2014  2013  2014  2013  
         
 Contrapartes sem classificação  
  externa de crédito 

        
   Grupo 1 45.835  38.938  43.413  42.527  
   Grupo 2 6.417  2.365  7.371  3.172  
         
         
 52.252  41.303  50.784  45.699  
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6 Contas a receber de clientes  
 

  Controladora Consolidado

  

31 de 
dezembro

 de 2014

31 de 
dezembro 

de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014  

31 de 
dezembro 

de 2013

      
Contas a receber de clientes mercado interno          34.971     29.986    43.694       39.258
Contas a receber de clientes mercado externo   4.421 3.574 8.269 6.614
Menos: provisão para desconto comercial (a)               -           -        (71)        (234)
Menos: provisão para impairment de contas a   
receber de clientes (b)  (4.729) (2.953) (5.473) (3.625)
    
Contas a receber de clientes, líquidas.   34.663     30.607 46.419        42.013 
  
Pagamentos antecipados   (396) (170) (1.179) (173)
Contas a receber de partes relacionadas          13.256       7.913  -  -
  
  47.523     38.350 45.240        41.840 
  
Parcela circulante          47.523     37.588    45.240        41.078 

 
a) Compreende a provisão para acordos comerciais previamente firmados com os clientes da controlada 
RR Etiquetas. Os acordos preveem uma redução no preço de venda conforme o volume de vendas 
efetuadas durante um período determinado. A taxa média de desconto adotada é de 2%. 
 
b) Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
 

 Controladora Consolidado 

 

31 de
 dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro

 de 2013

31 de
 dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro

 de 2013
                      

 Saldo no inicio do exercício    2.953        4.080 3.625       4.486 
 Provisão para impairment de contas a receber   1.776        1.898 1.852       1.898 
 Saldo incorporado - reestruturação societária           266 
 Contas a receber de clientes baixadas durante o  
 exercício como incobráveis       (3.025) (4)     (3.025)
    
Saldo no final do exercício    4.729        2.953 5.473       3.625 

 
As baixas dos títulos totalizados em R$ 3.025 ocorridas em 2013 referem-se a diversos clientes 
compreendendo R$ 2.860 mil de mercado nacional e R$ 165 de mercado externo. 
 
O prazo médio de vencimento das vendas é de 43 dias. 
 
No ano de 2014, a Companhia e suas controladas revisaram sua política para apuração da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, estabelecendo como parâmetro inicial para fins de avaliação todos os 
clientes com títulos vencidos acima de 180 dias e/ou títulos protestados, por entender que esse critério 
melhor reflete a expectativa de perda sobre todo o saldo das contas a receber. Para avaliação dos valores 
de perdas são consideradas as garantias reais existentes. 
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c) Composição por vencimento das contas a receber de clientes: 
 

  Controladora  Consolidado

  

31 de 
dezembro

 de 2014  

31 de
 dezembro

 de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014  

31 de 
dezembro 

de 2013
    
A vencer  31.339        32.318 25.135        38.828
Vencidos até 30 dias  4.299         3.782 6.338         2.504 
Vencidos de 31 a 60 dias  3.373         1.979 4.039           195 
Vencidos de 61 a 90 dias  3.648           152 4.069           213 
Vencidos de 91 a 180 dias  3.176           707 3.832           787 
Vencidos de 181 a 360 dias  1.350         1.010 1.552         1.265 
Vencidos a mais de 361 dias  5.067         1.355 5.819         1.907 
  52.252        41.303 50.784        45.699

 
d) As contas a receber de clientes e demais contas a receber do Grupo são denominadas nas seguintes 

moedas: 
 

 Controladora Consolidado 

 

31 de
 dezembro 

de 2014  

31 de 
dezembro 

de 2013

31 de
 dezembro

 de 2014

31 de
 dezembro 

de 2013
                       

 Reais   43.102 34.776 36.971 35.226
 Dólares americanos   4.421 3.574 5.524 4.396
 Pesos Uruguaios    2.745 2.218
     
  47.523 38.350 45.240 41.840

 
7 Estoques 
 

                          Controladora             Consolidado

  

31 de 
dezembro

 de 2014  

31 de 
dezembro 

de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014  

31 de 
dezembro 

de 2013
   
Estoque de produtos acabados         10.798         10.113         11.099      10.505 
Estoque para revenda          5.393          4.608          9.460       7.490 
Produtos em elaboração            961            984          1.731       1.820 
Estoque de Matéria-prima         27.318        19.068        28.080      20.001 
Estoque em trânsito          3.913          3.493          3.922       3.493 
(-) Provisão para perdas em estoque (a)   -         (853)              -      (1.080)
       
        48.383        37.413        54.292      42.229 

 
(a) Em 31 de dezembro 2013 a provisão para obsolescência do estoque foi reconhecida para os itens com 

prazo de validade vencido ou outras razões que tornam tais estoques não realizáveis pelos seus 
valores registrados. Durante o exercício de 2014, as provisões para essas perdas estoque foram 
complementadas, sendo que no final de 2014 a Companhia baixou os estoques não realizáveis, 
juntamente com a provisão perdas constituída. 
 
A Administração espera que os estoques sejam recuperados em um período inferior a  
12 meses. 
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8 Impostos a recuperar  
 

  Controladora  Consolidado 

  

31 de 
dezembro 

 de 2014   

31 de 
dezembro 

 de 2013  

31 de 
dezembro 

 de 2014   

31 de 
dezembro 

de 2013 
Circulante         
IRPJ a compensar          480          480           480          480  
Contribuição social a compensar          185          185           185          185  
IPI             1            -           827          488  
ICMS          125           56           127           58  
IRRF a compensar          952          728         1.000          740  
Outros             27            91         1.042          132  
         
        1.770        1.540         3.661        2.083  

Não Circulante          

ICMS             -          429   24         439  
         
            -   429  24   439 

 
9 Investimentos 

 
Movimentação dos investimentos  
  Controladora 

  

31 de 
 dezembro 

 de 2014   

31 de 
dezembro 

de 2013
      
Saldo no início do exercício  5.681  
Saldo Incorporação CCRR 30/11/2013   -  5.748
Participação nos lucros das controladas (a)  (554)                                 (103)
Variações cambiais   (25)  36
Dividendos recebidos das controladas                (1.190)  -
Aumento de capital na RRE através de integralização de AFAC                 5.001  - 
     
Saldo no final do exercício (b)                 8.913                5.681 

 
(a) As diferenças na participação nos lucros das controladas refere-se à equivalência da RR Papéis que 

está registrada como provisão de passivo a descoberto, no valor de  R$ 48 em 2014 (R$ 36 em 2013), 
bem como o aumento de capital de R$ 1.610 da RRP. 

 
(b)  As diferenças entre o resultado do período e a apuração da equivalência patrimonial, bem como do 

patrimônio liquido e o valor do investimento é decorrente da eliminação do lucro nos estoques, no 
valor de R$ 280 em 2014 (R$ 73 em 2013). 
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Participação societária nos Investimentos  
 
          Percentual
        Participação 

direta nas 
ações Nome   País    Negócio    Relacionamentos  

         

RR Etiquetas  Brasil   
Industrialização, comercialização de etiquetas em papéis, películas plásticas e 
autoadesivas.   Controlada  100

RR Papéis  Brasil   

Desenvolvimento, produção e comercialização, própria ou de terceiros, de jornais, 
revistas, livros e periódicos, e a exploração do ramo de indústria e comércio de 
autoadesivos de papel.  Controlada  100

RR Uruguai  Uruguai  
Industrialização, comercialização, importação e exportação de etiquetas em papéis, 
películas plásticas e autoadesivas.  Controlada  80

 
 

10 Imobilizado 
 

A Companhia contratou empresa especializada para revisar suas bases de estimativas de vida útil para 
seus ativos imobilizados. Os peritos concluíram que as taxas não refletem a realidade econômica das 
entidades e isso resultou na redução das taxas de depreciação utilizadas. 
 
Em 12 de fevereiro de 2014 foi emitido o laudo de avaliação que apresenta a nova vida útil baseando-se 
nos saldos líquidos dos itens do ativo imobilizado de Maquinas e Equipamentos, Ferramentas, Móveis e 
Utensílios e Equipamentos de Comunicação.  
 
Nova vida útil aplicada a partir de 1º de janeiro de 2014: 
 

  Anos Nova Taxa 

              

Máquinas e Equipamentos  15 6,67% a.a. 
 

Ferramentas   5 20% a.a. 

Móveis e Utensílios  20 5% a.a. 

Equipamentos de comunicação  10 10% a.a. 

 
 
O imobilizado em andamento transferido para o grupo de máquinas e equipamentos de R$ 2.892 refere-
se à importação de uma maquina da Espanha para Filial de Quatro Barras para fabricação de Bobinas 
PDV. 

  
As imobilizações em andamento em 31 de dezembro de 2014 referem-se substancialmente a construções 
e máquinas e equipamentos em instalação. 
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                      Controladora

  
 Máquinas, Equip. e 

Ferramentas  TotalMóveis e utensílios Veículos
Computadores e 

Periféricos 
Construções, Instalações 

e Benfeitorias.
Imobilizado em 

Andamento Outros
     
      
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012  21.588  249 602 151 1.506 8.827 64  32.987
Aquisições  52 118 414 188 214 4.239 120  5.345
Baixas  (95) -  (4) (23) - -  (122)
Transferência   10.453 139 112 174 671   (13.065) (35)  (1.551)
Depreciação  (4.429) (67) (398) (86) (201) (22)  (5.203)
        
Saldo contábil, líquido.  27.569  439 726 404 2.190 1 127  31.456
      
Custo  52.993  880 2.672 855 2.981 1 230  60.612
Depreciação acumulada   (25.424)  (441) (1.946) (451) (791)  (103)  (29.156)
      
Saldo contábil, líquido.   27.569  439 726 404 2.190 1 127  31.456

      
Em 31 de Dezembro de 2013      
Saldo inicial  27.569  439 726 404 2.190 1 127  31.456
Aquisições  484 66 71 261 3.431 (3)  4.310
Transferência entre contas 3.056 11  4 (48) (3.021) (2) 0
Baixas  (2) (34) (93) (13)  (142)
Depreciação  (3.273) (19) (262) (110) (239) - (13)  (3.916)
            
Saldo contábil, líquido.  27.834 463 371 356 2.164 411 109  31.708
    
Em 31 de Dezembro de 2014    
Custo  56.531 923 844 917 3.193 411 226  63.045
Depreciação acumulada   (28.697) (460) (473) (561) (1.030) 0 (115)  (31.337)
    
Saldo contábil, líquido.  27.834 463 371 356 2.164 411 110  31.708

 
Taxa de depreciação utilizada (a.a.)      6,67% e 20% 5%  20% 20%  10%  10%
             

 
A Companhia tem operações de contratos de FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos para aquisições de ativo imobilizado), o próprio bem é 
dado como garantia. 
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  Consolidado
                

  
 Máquinas, Equip. 

e Ferramentas   

  

Móveis e 
utensílios Veículos 

Computadores e 
Periféricos 

Construções, 
Instalações e 
Benfeitorias.

Imobilizado em 
Andamento Outros Total

              
       
      
       
       
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012  21.588 249 602 151 1.506 8.827 64  32.987
Saldo Liquido Cisão CCRR 30 de novembro de 2013  2.021 139 225 112 367  132  2.996
Aquisições  95 116 444 188 255 4.239 107  5.444
Baixas  (92) (4) (23)   (119)
Transferência   10.497 154 112 174 610 (13.065) (33)  (1.551)
Depreciação  (4.470) (72) (434) (90) (201)  (22)  (5.289)
         
Saldo contábil, líquido.  29.639 586 945 512 2.537 1 248  34.468
       
Custo  63.844 1.937 3.616 1.195 3.692 1 406  74.691
Depreciação acumulada   (34.205) (1.351) (2.671) (683) (1.155)   (158)  (40.223)
       
Saldo contábil, líquido.   29.639 586 945 512 2.537 1 248  34.468

       
Em 31 de Dezembro de 2013       
Saldo inicial  29.639 586 945 512 2.537 1 248  34.468
Aquisições  1.320 115 3 91 266 3.434       -  5.229
Baixas  (45) (61)  (105) (18)   (229)
Transferência   3.059 11  4 (48) (3.024) (2)  -
Depreciação  (3.907) (51) (364) (157) (247)   (30)  (4.756)
         
Saldo contábil, líquido.  30.066 600 479 432 2.508 411 216  34.712

     
Em 31 de dezembro de 2014     
Custo  68.178 2.002 1.503 1.272 3.910 411 404  77.680
Depreciação acumulada   (38.112) (1.402) (1.024) (840) (1.402) 0 (188)  (42.968)
           
Saldo contábil, líquido.  30.066 600 479 432 2.508 411 216  34.712

 
Taxa de depreciação utilizada (a.a.)  6,67% e 20%  5%  20% 20%  10%                                      10%
    

  



Auto Adesivos Paraná S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2014 
Em milhares de reais 
 

25 de 38 

11  Intangível 
 

          Controladora 

 Fundo de comércio Software 
Tecnologia em 
Andamento(b) 

Direito de uso 
(a)  Total

      
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 198 46  2.538  2.782
Saldo Liquido Cisão CCRR    3.924  3.924
Aquisições - 23 1.117 -  1.140
Transferências   7 1.544 1.551
Amortização (120) (13) - (86) (219)
Saldo contábil, líquido. 
               78 63 1.117 7.920 9.178
      
Custo                             88.748  136 1.117 8.105  98.107
Amortização acumulada (88.670) (73)   (186)  (88.929)
      
Saldo contábil, líquido.  78 64 1.117 7.919  9.178

      
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2013      
Saldo inicial 78 64 1.117 7.920  9.178
Aquisições - 107 2.312 -  2.419
Amortização (78) (30) - (811) (919)
  
Saldo contábil, líquido.                    - 140 3.429 7.109 10.678

  
Em 31 de Dezembro de 2014  
  
Custo 88.748 243 3.429 8.105 100.525
Amortização acumulada (88.748) (103) - (996)  (89.847)
  
Saldo contábil, líquido.                    - 140 3.429 7.109 10.678

 
Taxa de amortização utilizada (a.a.) 20%  20%      10%  
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             Consolidado

  Fundo de comércio Software 
Tecnologia em 

Andamento (b) Direito de uso(a) Total
       
       
       
       
Exercício findo em 31 de dezembro de 2012  198  47   2.537 2.782
Saldo Liquido Cisão CCRR    147   3.924 4.071
Aquisições  -  78  1.117 - 1.195
Transferências     7 1.544 1.551
Amortização  (120)  (17) - (86) (223)
Saldo contábil, líquido.               78  262                           1.117 7.919 9.376
       
       
Custo 96.373  651  1.117 8.105 106.246
Amortização e impairment acumulados  (96.295)  (389)    (186) (96.870)
       
Saldo contábil, líquido.   78  262  1.117 7.919 9.376
       
 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2013       
Saldo inicial 78  262  1.117 7.919 9.376
Aquisições   552  1.924  2.476
Amortização (78) (56) (811) (945)
   
Saldo contábil, líquido   - 758 3.041 7.108 10.907

   
Em 31 de Dezembro de 2014   
 
Custo 96.373 1.203 3.041 8.105 108.723
Amortização e impairment acumulados  (96.373)  (445)  -  (997) (97.815)
   
Saldo contábil, líquido.  - 758 3.041 7.108 10.907

 
Taxa de Amortização utilizada  20% 20%  10%  

 
(a) Compreende direito de uso da tecnologia de Radio Frequency Identification (RFID), cujo início da operação desta nova tecnologia ocorreu em agosto 

de 2013. 
 

(b) Em 16 de julho de 2013, a Companhia contratou uma empresa especializada para o desenvolvimento de chip com características específicas relativas 
à tecnologia em Radio Frequency Identification (RFID). O valor total do contrato para o desenvolvimento da respectiva tecnologia é de R$ 3.567, com 
um cronograma de conclusão em 20 meses. Até dezembro de 2014, a Companhia efetuou pagamentos no valor total de R$ 3.041 conforme o 
atendimento de determinadas etapas do cronograma estabelecido em contrato.  
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12 Fornecedores 
 
 

 Controladora   Consolidado 

 

31 de 
 dezembro  

de 2014  

31 de  
dezembro  

de 2013  

31 de  
dezembro  

de 2014   

31 de 
 dezembro  

de 2013 

        

Fornecedores Nacionais 24.533  16.199  28.267  18.346 

Fornecedores Internacionais 11.140  15.210  10.937  15.535 

Partes relacionadas 47  106              -                 -  

 35.720  31.515  39.204  33.881 
 
 

Os saldos a pagar de fornecedores nacionais referem-se principalmente à aquisição de matéria-prima, mercadorias 
para revenda entre outros prestadores de serviços. Os saldos com fornecedores internacionais referem-se à compra 
de produtos para revenda e matéria-prima. 
 
 

13 Empréstimos e Financiamentos 
 

a) Composição  
  Controladora Consolidado

  
31 de 

dezembro
 de 2014

 
 31 de 

dezembro
 de 2013

 
31 de 

dezembro 
de 2014  

31 de 
dezembro

 de 2013
         
Circulante Taxa Média         
Debêntures não conversíveis 2,60% a.a. +CDI (1) 10.407       10.592  10.407          10.592 
Capital de Giro 8% a.a. (R$)  e 5,25% a.a. + variação(U$)  10.485         1.630  10.491           1.653 
Leasing 2,43% a.a. (3) 125           140  125             148 
Finame 2,50% a.a. (3) 142           172  142             231 
Finimp 3,61% a.a.  (3) 1.476          933  1.476             933 
FINEP 4,00% a.a. (2) 359          272  359             272 
      
  22.994        13.739  23.000           13.829 
          
Não circulante         
Debêntures não conversíveis 2,60% a.a. +CDI (1) 24.818       34.532  24.818          34.532 
Capital de Giro  8% a.a. (R$)  e 5,25%a.a. +variação (U$)  3.350        2.787  3.350           2.787 
Leasing 2,43% a.a. (3) -           117  -              117 
Finame 2,50% a.a. (3) 817          934  817             934 
Finimp 3,61% a.a.  (3) 1.151         1.622  1.151           1.622 
FINEP 4,00% a.a. (2) 8.696        6.590  8.696           6.590 
      
  38.832        46.582  38.832           46.582 
         
Total dos empréstimos  61.826        60.321  61.832           60.411 

 
1. Referem-se a debêntures não conversíveis, para as quais a Companhia e sua controlada RR Etiquetas devem manter 

em garantia notas fiscais de venda entre 20% e 25% do valor em aberto do empréstimo. As debêntures possuem 
vencimento final em 2018. 
 

2. Carta de Fiança (FINEP) emitida em 19 de Junho de 2013 e com vencimento prorrogado para 12 de fevereiro de 
2015, através do Banco Santander, sendo o valor da operação de R$ 9.056. 
 

3. Próprio bem dado em garantia. 
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b) Movimentação  
 

A movimentação dos empréstimos e financiamentos é a seguinte: 
 

  Controladora Consolidado 

  

31 de
 dezembro

 de 2014
 

 31 de 
dezembro

 de 2013
 

31 de 
dezembro 

de 2014
 

 31 de 
dezembro 

de 2013
     
Saldo no início do exercício  60.321       6.462  60.411       6.462
Saldo Cisão CCRR  -      44.665  -      44.773
Captações  12.320      14.588  12.320      14.588 
Juros e atualizações  8.333       1.211  8.334       1.211
(-) Pagamento do principal  (12.957) (5.141) (13.041) (5.159)
(-) Pagamento de juros  (6.191) (1.464) (6.192) (1.464)

    
Saldo no final do exercício  61.826      60.321  61.832      60.411 

 
c) Perfil de vencimento 

 
O montante do saldo de empréstimos e financiamentos do não circulante apresenta a seguinte composição de 
vencimento: 

 
 Controladora e Consolidado

 

31 de
 dezembro 

de 2014 

31 de
 dezembro 

de 2013
2015 - 12.142
2016 15.639 13.985
2017 11.386 10.800
2018 á 2022 11.807 9.655
 38.832 46.582

 
d) Cláusulas restritivas 

 
O contrato de debêntures apresenta cláusulas restritivas (“covenants”), as quais são representadas substancialmente 
por índice mínimo de dívida líquida x EBITDA. 
 
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia não atendeu ao índice de dívida líquida x EBITDA previsto no contrato de 
debêntures, entretanto, os debenturistas concederam “waiver” para esse “covenant” aprovando a não observância 
desse índice e a não declaração de vencimento antecipado. 
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14 Impostos a pagar  
 

 Controladora Consolidado
31 de 

dezembro
 de 2014

31 de 
dezembro 

 de 2013 

31 de
 dezembro 

de 2014

31 de
 dezembro 

de 2013
IRPJ e CSLL a recolher        1.837          831 
IRRF a recolher              187        194         246          498 
IPI a recolher              464        487         464          487 
PIS e COFINS a recolher              701        433         874          570 
ICMS a recolher              133        240         505          491 
Outros                11         20           18           25 
Parcelamento de impostos (b)              512        591         619        1.190 
ICMS a recolher parcelamento (a)            7.435     12.412       7.435       12.412 
(-) Ajuste de FCA's (ICMS) (92) (1.208) (92) (1.208)
  
            9.350     13.169   11.906       15.296 

 

Passivo Circulante 6.038 
    6.345      8.541         8.365 

Passivo não circulante 3.312 
    6.824      3.365         6.931 

 

 
 

a) Na Controladora o ICMS a recolher parcelamento é constituído de impostos parcelados através do Programa de 
Desenvolvimento da Indústria Paranaense (PRODEPAR), do Governo do Estado do Paraná, com prazo de carência 
para pagamento em 48 meses. O imposto parcelado a ser pago mensalmente é atualizado anualmente pela variação 
monetária do índice do Estado do Paraná – FCA (Fator de Correção e Atualização).  
 
Composição dos vencimentos do saldo de ICMS a recolher parcelamento (Prodepar) não circulante:  
 

 Controladora 

 

31 de 
 dezembro  

de 2014  

31 de 
 dezembro  

de 2013 

2015 0  3.782 

2016 1.559  1.367 

2017 1.267  1.125 

2018 103  94 

    

 2.929  6.368 

 
A Companhia efetua o cálculo do ajuste a valor presente do saldo de ICMS a recolher parcelamento. A taxa de 
desconto utilizada reflete o efeito do dinheiro no tempo e toma como base taxas de mercado. 
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b) Abertura de parcelamentos de impostos: 
 

Descrição1 Taxa de Juros Vencimento Parcelas totais 
Parcelas 

remanescentes

 Controladora  Consolidado 
 31 de dezembro de 

2014
31 de dezembro de 

2013  
31 de dezembro de 

2014
31 de dezembro de 

2013
Parcelamentos Federais     
REFIS  1% a.m.+ selic 01/09/2024 120 117  434           -  434          -
REFIS  1% a.m.+ selic 01/03/2017 30 26            -           -  24          -
REFIS  1% a.m.+ selic 01/03/2014 33               -            -           -            - 160
REFIS 1% a.m.+ selic 01/11/2016 65 23            -           -  83 117
REFIS 1% a.m. + selic 01/10/2014 40               -            -           -            - 31
INSS Selic 30/09/2014 60               -            -           -            - 31
IRPJ/CSLL Selic 30/09/2015 60               -            -           -            - 70
IRPJ/CSLL Selic 30/09/2018 60               -            - 472            - 472
CSLL Selic 30/03/2017 42               -            - 19            - 19

    
   434 491  541 900

Parcelamentos estaduais     
ICMS  1% a.m 18/04/2014 60               -            -            - 190
ICMS  1% a.m 26/08/2017 48 32  78 100  78 100

   78 100  78 290

    
Total do Parcelamento    512 591  619 1.190

    
Circulante            128        135  182 627
Não circulante             384        456  437 563

 
REFIS: em 14 de outubro de 2009, as controladas aderiram ao programa de parcelamento estabelecido pela Lei 
11.941/09 e parcelou os seus débitos fiscais de natureza federal com vencimento final em 2016. 
 
ICMS - Em 20 de maio de 2009, a RR Etiquetas entrou com o pedido de parcelamento de débitos inscritos na Dívida 
Ativa da Secretária da Fazenda de São Paulo. O parcelamento encerrou-se em abril de 2014. 
 
ICMS: em 26 de setembro de 2013, a Auto Adesivos Paraná entrou com pedido de parcelamento de débitos referente 
ao ICMS junto a Secretaria do Estado do Paraná e parcelou em 48 meses. 
 
REFIS: Em 22 de agosto de 2014 a controladora e sua controlada RR Etiquetas entraram com o pedido de REFIS - 
Programa de Recuperação Fiscal dos débitos conforme Lei 12.996/2014. 
 
As parcelas dos parcelamentos de impostos registradas no não circulante têm os seguintes vencimentos: 
 

Controladora    Consolidado 
31 de

 dezembro de 
2014

31 de 
dezembro 

de 2013 

31 de 
dezembro 

de 2014 

31 de 
dezembro

 de 2013
2015          134          205 
2016 74         134  125          170 
2017 64         121  65          121 
2018 a 2024 246          67  247           67 
  
 384        456  437 563 
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15 Outras contas a pagar 

 
  

Controladora   Consolidado 

   
31 de dezembro 

de 2014  
31 de dezembro 

de 2013  
31 de dezembro de 

2014  
31 de dezembro de 

2013 
          
Provisão para comissão   505  372  946  553 
Provisão para prestadores de serviços 517  510  596  683 
Provisão para fretes   246  103  302  163 
Seguros a pagar   30  278  35  317 
Alugueis a pagar   216  185  216  185 
DGI a pagar                  -                 -   239  195 
Provisão de despesas gerais    234  911  256  974 
Outros                 -   10  45  52 

          
   1.748  2.369  2.635  3.122 

 
16     Provisões  

 
16.1    Perdas prováveis, provisionadas no balanço. 

 
As provisões para riscos são constituídas com base no julgamento da Administração e seus assessores legais, para os 
processos cuja expectativa de perda seja avaliada como provável. 
 

(a) Composição  
  Controladora Consolidado 

  

31 de
 dezembro 

de 2014

31 de
 dezembro

 de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de
 dezembro

 de 2013
  
Trabalhistas (i) 238           36 267            36 
Cíveis (ii) 215          146 256           146 

 
 453          182 523 182 

 
i. Os processos trabalhistas relacionam-se, entre outras questões, a reclamações formalizadas por ex-

funcionários, os quais buscam reivindicar diversos pleitos indenizatórios. Em 31 de dezembro de 2014, não 
existe nenhum processo individualmente com valor representativo.  
 

ii. Os processos cíveis tem como a principal ação relacionada a uma ação civil pública movida contra o Auto 
Adesivos Paraná perante a Procuradoria Regional do Trabalho de Campo Mourão, referente excesso de horas 
extras e não concessão de intervalo mínimo entre as jornadas, a provisão foi reconhecida no resultado em 
"Despesas administrativas".  
 

(b) Movimentação 
 Controladora   Consolidado 

 

31 de 

  

31 de  31 de  

 

31 de 
 dezembro   dezembro  dezembro   dezembro 

de 2014  de 2013  de 2014  de 2013 
        
Saldo anterior 182  241  182  241 
(+) Provisões  510  199  672  199 
(-) Pagamentos (239)  (258)  (331)  (258) 
 453  182  523  182 
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16.2     Perdas possíveis, não provisionadas no balanço. 
 
Existem outros processos cíveis e trabalhistas em curso, que foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo 
de risco possível, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas 
no Brasil não requerem a sua contabilização. 

  Controladora   Consolidado 

  

31 de 
 dezembro 

 de 2014   

31 de  
dezembro  

de 2013  

31 de  
dezembro  

de 2014  

31 de 
dezembro de 

2013 

           

Trabalhistas 704             -   835  - 

Cíveis 9           442               9             442  

  713           442   844            442  

 
Os processos de natureza tributárias avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, são 
considerados imateriais para fins de divulgação. 
 

17 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
O saldo dos impostos diferidos ativos, no valor de R$ 21.289, é oriundo do acervo líquido cindido da CCRR 
Participações para a Companhia em 30 de novembro de 2013, e corresponde ao benefício fiscal do ágio pago na 
aquisição do controle da Companhia. A amortização fiscal do ágio e consequente aproveitamento do crédito tributário 
será realizada no prazo de 5 anos, e iniciou no mês de dezembro de 2013. 
 
O valor original do respectivo crédito tributário, reconhecido em 30 de setembro de 2012, na ex-controlada da 
Companhia – CCRR Participações S/A, compreendia o montante de R$ 31.372 e, durante o ano de 2013 foi 
reconhecida uma baixa no valor de R$ 10.083, devido a falta de expectativa de realização para esse montante. 
 
 Controladora Consolidado

 

31 de
 dezembro

 de 2014
 

31 de 
 dezembro 

de 2013 

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro 

de 2013 

Benefício tributário cisão CCRR (nota 3) 21.289 21.289 22.480 22.480 

(-) Realização em Dezembro de 2013 (355) (355) (375) (375) 

   

(-) Realização em 2014 (4.258)            - (4.496)   

   

Saldo em 31 de dezembro 2014 16.676 20.934 17.609 22.105 

Vide composição da despesa de imposto de renda e contribuição social, registrada no resultado do exercício: 
 

  Controladora   Consolidado 
  2014   2013  2014   2013 
           
Corrente -             -   (771)  (62) 
Diferido (4.258)           (355)               (4.496)   (375)         
  (4.258)           (355)   (5.267)  (437) 
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  Controladora  Consolidado  
       
  2014 2013 2014 2013  
   
    
Lucro (prejuízo) antes do imposto (4.851) 304 (3.381) 402  
   

Imposto calculado com base em alíquotas  
 de imposto locais, aplicáveis aos lucros  
 nos respectivos países 1.649 (103) 1.149 (137)  
  Resultados de controladas por  
   equivalência patrimonial (101) (56)   
  Despesas não dedutíveis para fins  
   de impostos (1135) (392) (1.139) (373)  
     Prejuízos fiscais para os quais  
   nenhum imposto diferido 
   foi reconhecido 
 

(413) 196 (10) 73  
   
Encargo fiscal (4.258) (355) (5.267) (437)  

 
Prejuízos fiscais e bases negativas 
 
Em 31 de dezembro de 2014, as empresas controladas possuem saldos acumulados (de base fiscal) de prejuízo fiscal 
e base negativa de contribuição social acumulados para os quais não foi constituído imposto de renda diferido. 
 

 2014  2013 

     
Controladora  22.698   11.159 
RR Etiquetas  6.926   4.301  
RR Papéis  5.643   5.641  
     
Total 35.267   21.101 
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18 Partes relacionadas 
 
As transações entre empresas da Companhia mantidas na controladora podem ser resumidas como segue: 
 
  Controladora Consolidado
  2014  2013 2014 2013
Ativo Circulante     
  
Contas a Receber           -
RR Uruguai            400         189          -          -
RR Etiquetas              -       7.724          -          -
  
           400       7.913           -          -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: 
RR Etiquetas              -       5.001 
RR Papéis         1.610           -           -
  
             -       6.611           -          -
  
Ativo Não Circulante  
  
Outros Ativos:  
Valores a receber de acionistas         1.021         779         866        779 
  
         1.021         779         866        779 
  
Passivo Circulante  
  
Fornecedores  
RR Papéis             47        (106) -          -
  
            47        (106)           -  
Passivo Não Circulante  
  
Obrigação com Controladoras   
Patrimônio Liquido Negativo - RR Papéis          (36)      (1.695)           -          -
  
           (36)      (1.695)
Outras Contas a pagar  
Contas a pagar aos acionistas (a)             -       1.106           -      1.106 
(-) AVP a Apropriar - LP             -        (236)           -       (236)
  
             -         870           -        870 
         
  Controladora     
  31 de  31 de dezembro     
Receita         
RR Uruguai  1.951       1.866     
RR Etiquetas   12.570      12.562     
RR Papéis   -            4     
      
  14.521      14.432     
 
Os saldos de ativos e passivos, bem como as transações que afetaram o resultado do período, relativos a operações 
com partes relacionadas, decorrem de transações que foram realizadas no curso normal das operações e de acordo 
com as condições comerciais estabelecidas entre as partes. 
 
(a) Compreendem valores a pagar aos acionistas, conforme Terceiro Aditamento ao Contrato de Associação, 

celebrado em 29 de junho de 2012, o qual estabelece pagamentos trimestrais, com primeiro vencimento em 
agosto de 2012 e, todas as parcelas foram liquidadas em 2015 conforme contrato. 

 
(b) Em 14 de janeiro de 2014, foi aprovado o aumento do capital social das controladas RR Etiquetas e RR Papéis, 

no valor de R$ 5.001 e R$ 1.610, respectivamente, com a utilização dos valores de adiantamento para futuro 
aumento de capital (AFAC’s) em aberto em 31 de dezembro de 2013 e foi realizado em 6 de junho de 2014 
conforme aprovação da Assembleia Geral Extraordinária. 

Remuneração do pessoal-chave da Administração 
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Até 31 de dezembro de 2014, a remuneração total da Administração, compreendendo um total de 3 diretores, foi de 
R$ 1.606 mil (1.668 em 2013). 
 
A remuneração da Administração e dos principais executivos é determinada e aprovada através de Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) e foi realizada a título de pró-labore. Não há benefícios pós-emprego ou outros benefícios 
de longo prazo. 
 

 19 Capital social e reservas 
  

 
(a) Capital social 

 
Em 31 de Dezembro de 2014 o capital social integralizado é de R$ 24.587 (R$ 24.587 em 31 de dezembro de 2013), 
representado por ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 
A composição acionária é conforme segue: 
 
   31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013
   

Números de Ações Números de Ações 
        %     %
BTG Pactual Principal Investiments FIP 149.382.305 85,30 149.431.047 88,92
Valdir Arjona Gaspar  23.992.234 13,70 16.941.363 10,08
Marco Antônio Carbonari 1.751.258 1,00 1.685.525 1,00
    
   175.125.797 100 168.057.935 100

 
Em 19 de dezembro de 2012, os acionistas aprovaram a emissão de 137.284.448 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, ao preço total de emissão de R$ 60.428, totalmente subscritas e integralizadas, sendo R$ 6.043 
destinado ao aumento do capital social e o saldo remanescente de R$ 54.385 reconhecido como reserva de capital. 
 
Em 30 de novembro de 2013, através de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a cisão total da antiga 
controladora da Companhia (CCRR Participações S/A) e sua posterior extinção, com versão de uma parcela do 
patrimônio cindido para a Companhia, cujo acervo líquido na data-base de 30 de setembro de 2013 era de R$ 2.848. 
Deste valor R$ 285 foram destinados ao aumento do capital social e o saldo remanescente de R$ 2.563, reconhecido 
como reserva de capital. O resultado auferido entre a data do laudo de avaliação – data-base de 30 de setembro de 
2013 e a da cisão foi um prejuízo de R$ 1.591, o qual foi reconhecido na rubrica de prejuízos acumulados.  
 
Em 30 de novembro de 2013, foi realizada a transferência do controle da empresa RR Indústria e Comércio de 
Etiquetas Ltda. para a Companhia, tendo sido reconhecido um incremento no patrimônio líquido no montante de 
R$ 2.852. O incremento no patrimônio líquido foi registrado como um incremento na rubrica de capital social de 
R$ 285 e o saldo remanescente foi registrado na rubrica de reserva de capital, no valor de R$ 2.567. O resultado 
auferido entre a data do laudo de avaliação – data-base de 30 de setembro de 2013 e a transferência do controle da 
RR Etiquetas para a Companhia foi um prejuízo de R$ 582, que foi reconhecido na rubrica de prejuízos acumulados. 
 
Em 6 de março de 2014, os acionistas aprovaram através de Assembleia Geral Extraordinária a emissão de 7.067.892 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço total de emissão de R$ 71 a integralizar, após o 
aumento o capital social passa a ser R$ 24.658 representado por 175.125.797 ações ordinárias. 
  



Auto Adesivos Paraná S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2014 
Em milhares de reais 
 

36 de 38 

 
 

b)  Dividendos 
 
O Estatuto Social determina a destinação do pagamento do dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do 
lucro líquido do exercício, ajustado em conformidade com o disposto no artigo nº 202 da Lei nº 6.404/76 das 
Sociedades por Ações. 
 
O Estatuto Social determina também, que dos lucros líquidos remanescentes após a constituição da reserva legal e 
distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, o restante terá a destinação que lhe for determinada pela 
Assembleia Geral. 
 
A Companhia não efetuou distribuição de dividendos nos exercícios de 2013 e 2014, pois não apresentou lucros nesses 
exercícios. 
 

c) Participação dos acionistas não controladores 

Em 31 de dezembro de 2014: 

Empresa 

Participação do 
acionista não 

controlador   Patrimônio líquido   Lucro   
Participação de acionistas 

não controladores  
       Balanço   Resultado  
RR Uruguai 20%  5.346  2.305  1.070  461 

 
d) Prejuízo por ação 
 
  
(i) Básico 

 
O Prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia, pela 
quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias 
compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria. 

     Controladora 

    
 2014  2013 
     
Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia                                (9.110)                                       (51) 

Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação (milhares)                             173.867                              168.058  

     

Prejuízo básico por ação - R$                              (0,052)                                (0,000) 
 
(ii) Diluído 
 
Em virtude da companhia não possuir instrumentos financeiros e patrimoniais com efeitos diluídos, o prejuízo 
diluído por ação é equivalente ao prejuízo base por ação. 
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20 Receitas  
 

A reconciliação entre as vendas brutas e receita líquida é como segue: 
 
  Controladora Consolidado

  

31 de
 dezembro

 de 2014

31 de 
dezembro

 de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de 
dezembro 

de 2013 
   
Vendas brutas de produtos e serviços  267.942 229.437 332.109 234.858 
(-) Impostos sobre vendas   (39.363) (34.381) (50.560) (35.339) 
(-) Descontos comerciais   - - (1.908) (468) 
(-) Devoluções e abatimentos   (4.543) (4.058) (4.515) (3.804) 
   
Receita líquida   224.036 190.999 275.126 195.247 

 
21 Despesas por natureza 
 

A Companhia e suas controladas apresentaram a demonstração do resultado utilizando uma classificação das 
despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do 
resultado é apresentada a seguir: 

  
  Controladora  Consolidado

  

31 de
 Dezembro

 de 2014 

31 de
 Dezembro

 de 2013 

31 de 
dezembro 

de 2014 

31 de
 dezembro 

de 2013
         
Despesa de benefício a empregados   25.212 21.748 36.278 22.779
Matéria prima   157.303 132.020 187.599 134.616
Encargos de depreciação, amortização e impairment  4.836 5.422 5.701 5.512
Despesas de transportes   8.665 7.776 10.272 7.932
Custo de publicidade  329 429 636 448
Energia elétrica, telefone, água.  2.741 2.254 3.205 2.285
Viagens e estadias   1.320 1.185 1.890 1.212
Serviços de terceiro – consultoria  3.510 - 4.986 -
Serviços de terceiro - manutenção e reparo   2.253 2.699 2.577 2.743
Outras despesas   11.478 12.805 15.454 13.240
        
Total do custo das vendas, despesas com vendas e 
despesas administrativas.  217.647 186.338 268.598 190.767

 
A reconciliação das despesas por natureza é como segue: 
 
  Controladora  Consolidado

  

31 de 
dezembro 

de 2014 

31 de 
dezembro 

de 2013 

31 de
 dezembro 

de 2014 

31 de
 dezembro 

de 2013
Custos   181.243 155.722 220.083 159.103
Despesas Comerciais   22.308 20.071 30.744 20.723

Gerais e administrativas  14.096 10.545 17.771 10.941
     
  217.647 186.338 268.598 190.767
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22 Receitas e Despesas Financeiras  
  

  Controladora Consolidado

  

31 de
 dezembro 

de 2014 

31 de 
Dezembro

 de 2013

31 de 
dezembro 

de 2014

31 de
 Dezembro

 de 2013
         
Receita financeira         
 Receitas financeiras de depósito bancário de curto prazo   1.145 209 1.322 223
 Juros recebidos   380 417 407 421
 Outras receitas financeiras   186 139 362 231
  
 Total da receita financeira   1.712 765 2.091 875
  
 Despesa financeira   
  Empréstimo bancário   (4.111) (647) (4.114) (648)
  Encargos financeiros   (532) (754) (599) (759)
  Juros sobre debêntures   (2.735) (450) (2.735) (450)
  Descontos concedidos   (418) (432) (435) (432)
  Juros de mora   (127) (231) (164) (246)
  Ganhos cambiais de atividade financeira, líquidos.                 - (1.111)                - (1.111)
  AVP ICMS   (1.213) - (1.213) -
  Outras Despesas   (236) (326) (219) (330)
  
 Total de despesas financeiras   (9.372) (3.951) (9.479) (3.976)
 Receitas (despesas) financeiras, líquidas.   (7.660) (3.186) (7.388) (3.101)
         

 
22 Seguros 

 
 
A Companhia e suas controladas mantêm seguros de responsabilidade civil para suas operações e seus 
administradores, com coberturas e condições consideradas pela Administração adequadas aos riscos inerentes. 
 
A cobertura de seguro operacional vigente em 31 de dezembro de 2014 é a seguinte: 
 
 

Bens segurados  Riscos cobertos  
Cobertura (R$ 

Mil)
    

Patrimônio e estoques  Danos materiais, Lucros cessantes, Risco de Engenharia (ampliações, 
obras)

 152.308

Frota   Danos materiais/corporais/morais/estéticos/morte/invalidez.  2.210
Produtos e mercadorias/Redespachos  Transporte internacional importação  106.248
Produtos e mercadorias/Redespachos  Transporte internacional Exportação  5.312
Produtos e mercadorias/Máquinas/Peças  Transporte nacional em veículos segurados/roubos.  270.000
 
 
 
 
 



 

39 
 

 


