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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS        

Aos Administradores e Quotistas da 
SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda.  
São Paulo - SP 

Introdução 

Examinamos as demonstrações financeiras da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia 
Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 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 pelos auditores 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 
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
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Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de Reais)

Nota 2013 2012 Nota 2013 2012

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6 22.185      27.065        Arrendamento mercantil financeiro 13            44            
Contas a receber 7 5.847        1.726         Nota promissória 13 81.424      35.374      
Contas a receber - partes relacionadas 10 91            - Fornecedores - partes relacionadas 10 6.533        5.025        
Impostos a recuperar 8 2.210        479            Fornecedores 14 9.064        9.624        
Despesas antecipadas e outros créditos 186          113            Impostos e contribuições a recolher 818          98            

Obrigações sociais e trabalhistas 3.972        2.584        
Outras contas a pagar 15 1.424        1.316        

Total do ativo circulante 30.519      29.383        Total do passivo circulante 103.248    54.065      

Não circulante Não circulante

Arrendamento mercantil financeiro - 13            
Contas a receber 7 650          1.551         Fornecedores - partes relacionadas 10 30.369      29.243      
Ativo fiscal diferido 9b 14.129      5.949         Fornecedores 14 10.022      4.155        

Outras contas a pagar 15 490          1.527        

14.779      7.500          Total do passivo não circulante 40.881      34.938      

11 59.353      37.255        
12 51.901      45.162        Capital social 16    42.201      42.201      

Prejuizos acumulados (29.778)     (11.904)     
Total do ativo não circulante 126.033    89.917        

Total do patrimônio líquido 12.423      30.297      

Total do ativo 156.552    119.300      Toal do passivo e patrimônio liquido 156.552    119.300    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Imobilizado

Intangível

Patrimônio líquido

Realizável a longo prazo
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Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2013 2012

Receita operacional líquida 17 14.344      1.956        

Custos dos serviços prestados

Custo com pessoal (6.563)      (1.967)      
Serviços (90)           (11)           
Depreciação e amortização 11 e 12 (12.644)     (3.307)      
Materiais, equipamentos e veículos (449)         (76)           
Comunicação de dados - internet (1.516)      (4)             
Outros (62)           (106)         

(21.324)     (5.471)      

Prejuízo bruto (6.980)      (3.515)      

Despesas gerais e administrativas

Despesa com pessoal (5.073)      (3.674)      
Serviços (1.356)      (2.097)      
Depreciação e amortização 11 e 12 (336)         (115)         
Materiais equipamentos e veiculos (718)         (257)         
Aluguel de imóveis e condomínios (742)         (684)         
Outras (825)         (426)         

(9.050)      (7.253)      

Prejuízo antes do resultado financeiro (16.030)     (10.768)     

Despesas financeiras 18 (12.596)     (3.836)      

Receitas financeiras 18 2.572        3.105        

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (26.054)     (11.499)     

Imposto de renda e contribuição social - diferido 9a 8.180        3.640        

Prejuízo do exercício (17.874)     (7.859)      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

5 

 
 

 

Demonstração do resultado abrangente

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de Reais)

2013 2012

Prejuízo do exercício (17.874) (7.859) 

Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente do exercício (17.874) (7.859) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

6 

 
 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013
(Em milhares de Reais)

Saldos em 1° de janeiro de 2012 16.201          (4.045)           12.156          

Aumento de Capital 26.000          -               26.000          

Prejuízo do Exercício -               (7.859)           (7.859)           

Saldos em 31 de dezembro de 2012 42.201          (11.904)         30.297          

Prejuízo do exercício -               (17.874)         (17.874)         

Saldos em 31 de dezembro de 2013 42.201          (29.778)         12.423          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social 

Subscrito

Prejuízos 

acumulados Total
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2013 2012

(17.874)     (7.859)      

Imposto de renda e contribuição social diferidos (8.180)      (3.640)      
Depreciação e amortização 12.980      3.422        
Baixa do ativo imobilizado e intangível 729          2.818        
Juros sobre financiamentos e arrendamento mercantil         5.079         2.015 
Juros capitalizados          (954) -
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 96            10            

9.750       4.625       

Contas a receber (3.316)      (3.287)      
Contas a receber - partes relacionadas (91)           -
Impostos a recuperar (1.731)      (409)         
Despesas antecipadas e outros créditos (73)           (87)           

Fornecedores - partes relacionadas 940          (2.880)      
Fornecedores 3.871        -
Obrigações sociais e trabalhistas 1.388        1.778        
Impostos e contribuições a recolher 720          (57)           
Outras contas a pagar (929)         6.987        

Caixa líquido usado nas atividades operacionais (7.345)      (1.189)      

Aquisição de ativo imobilizado (27.558)     (33.874)     
Aquisição de ativo intangível (10.904)     -           

Caixa líquido (usado) nas atividades de investimento (38.462)     (33.874)     

Aumento de Capital - 26.000      
Arrendamento mercantil e notas promissórias

Captações 142.849    61.941      
Pagamentos de principal (98.042)     (27.037)     
Pagamentos de juros (3.880)      (1.583)      

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 40.927      59.321      

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalente de caixa (4.880)      24.258      

27.065      2.807        
No final do exercício 22.185      27.065      

(4.880)      24.258      

Ajustes por:
Prejuízo do exercício

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2013

(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Demonstração de aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos

Aumento (redução) dos passivos

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
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1. Contexto operacional 

 

A SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“Empresa”) foi constituída em 19 de dezembro 
de 2008, com sede em São Paulo, e tem como objeto social a prestação de serviços de telecomunicação, seja 
por meio de concessão, permissão ou autorização, exploração e prestação, por conta própria ou de terceiros 
de serviços de valor adicionado, tendo como objetivo inicial a prestação de serviços de comunicações 
multimídia, por meio de outorga/autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), visando 
soluções de infraestrutura de telecomunicações para prestação de serviços de rede de transporte de alta 
capacidade, cessão de capacidade de rede e compartilhamento de infraestrutura correlata, bem como a 
participação no capital de outras sociedades. Conforme publicado no Diário Oficial da União, Ato nº 4.844 
de 12 de julho de 2011 do Processo nº 53500.005557/2011, a Anatel expediu autorização à SAMM - 
Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda., CNPJ/MF nº 10.665.151/0001-12, para explorar o Serviço de 
Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e 
internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional. 
 

2. Principais práticas contábeis 

 
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente para todos os 
exercícios apresentados nas demonstrações financeiras. 
 
a) Apuração do resultado 

 
Os resultados das operações são apurados em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício. 

 
b) Receitas de serviços 

 
As receitas são reconhecidas quando da prestação de serviço de telecomunicação. 
 
Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização. 

 
c) Instrumentos financeiros 

 
 Ativos financeiros não derivativos 

 
A Empresa reconhece inicialmente os empréstimos e recebíveis na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do 
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. 

 
A Empresa desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. 
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 Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
 

Um ativo ou passivo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação ou tenha sido designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no 
resultado quando incorridos. Ativos e passivos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no seu valor justo são reconhecidas no resultado do 
exercício. 

 
 Empréstimos e recebíveis 

 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. 

 
 Passivos financeiros não derivativos 

 
A Empresa reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos na data em que são originados. Todos os 
outros passivos financeiros (incluindo aqueles passivos designados pelo valor justo registrado no 
resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A Empresa utiliza a data de liquidação 
como critério de contabilização. 

 
d) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco 
insignificante de alteração de valor. 
 

e) Custo de transação na emissão de títulos de dívida 

 
Os custos incorridos na captação de recursos junto a terceiros são apropriados ao resultado em função da 
fluência do prazo, com base no método do custo amortizado, que considera a Taxa Interna de Retorno 
(TIR) da operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. A taxa 
interna de retorno considera todos os fluxos de caixa, desde o valor líquido recebido pela concretização da 
transação até todos os pagamentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. 

 
f) Ativo imobilizado 

 

 Reconhecimento e mensuração 
 

O ativo imobilizado é mensurado ao custo histórico de aquisição ou construção de bens que, deduzido 
das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
quando necessário. 
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Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer 
outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessários para que esses possam operar. 
Além disso, para os ativos qualificáveis, os custos de empréstimos são capitalizados. 
 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
individuais (componentes principais) de imobilizado. 

 
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do 
imobilizado a que se referem, caso contrário, são reconhecidos no resultado como despesas. 

 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação entre os recursos 
advindos de alienação com o valor contábil do mesmo, são reconhecidos no resultado em outras 
receitas/despesas operacionais. 
 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido como tal, caso seja provável 
que sejam incorporados benefícios econômicos a ele e que o seu custo possa ser medido de forma 
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de 
manutenção são reconhecidos no resultado quando incorridos. 
 

 Depreciação 
 

A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil 
econômica. As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota explicativa nº 11. 
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis. 

 
g) Ativos intangíveis 

 
A Empresa possui os seguintes ativos intangíveis: 

 
 Direito de uso de fibra óptica 

 
São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização, a qual é calculada de acordo com 
os prazos contratuais. 

 
 Direito de uso e custos de desenvolvimento de sistemas informatizados  

 
São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização, calculada de acordo com a vida 
útil estimada. 
 

 Amortização 
 
A amortização é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil 
econômica. As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota explicativa nº 12. 
 
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis. 
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h) Ativos arrendados 

 
 Arrendamento mercantil financeiro 

 
Os contratos de arrendamento mercantil que transferem substancialmente para a Empresa os riscos e 
benefícios inerentes à propriedade de um ativo são caracterizados como arrendamento financeiro e os 
ativos são reconhecidos pelo valor justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em 
contrato, dos dois o menor. 
 
Os bens reconhecidos como ativos são depreciados pelas taxas aplicáveis a cada grupo de ativo ou 
prazo de concessão, dos dois o menor. 
 
Os pagamentos mínimos de arrendamentos financeiros são alocados como despesas financeiras e 
redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são alocadas a cada período durante o prazo do 
arrendamento visando produzir uma taxa de juros periódica e constante sobre o saldo remanescente do 
passivo. 

 
i) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) 

 
 Ativos financeiros 

 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 
confiável. 
 
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é 
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa 
estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no 
resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis.  
 

 Ativos não financeiros 
 

Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos a cada data de apresentação para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está impaired, um novo 
valor do ativo é determinado. 

A Empresa determina o valor em uso do ativo tendo como referência o valor presente das projeções 
dos fluxos de caixa esperados, com base nos orçamentos aprovados pela Administração, na data da 
avaliação até a data final do prazo de concessão, considerando taxas de descontos que reflitam os 
riscos específicos relacionados a cada unidade geradora de caixa. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o valor contábil de um 
ativo exceda seu valor recuperável estimado. 
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Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos demais 
ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data 
de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais 
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para 
determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o 
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida. 

 
j) Provisões 

 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou 
não formalizada constituída como resultado de um evento passado, que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo. 
 
Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. 
 

k) Contas a receber a pagar de longo prazo 

 

A Administração revisa em bases periódicas o valor contábil dos ativos e passivos de longo prazo, 
principalmente o contas a receber e fornecedores, com o objetivo de determinar e avaliar o valor contábil 
de um ativo ou passivo de longo prazo. 
 
Os ativos de longo prazo são decorrentes de contas a receber com serviços de locação de fibra ótica, e 
estão avaliadas pelo valor presente. 
 
A estimativa da provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 
suficiente para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos. O valor da estimativa da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é elaborado com base em histórico de inadimplência. 
 
Os passivos de longo prazo são decorrentes de fornecedores de fibra ótica e rádio frequência, e estão 
avaliados pelo valor presente. 
 

l) Ajuste a valor presente 

 
A Empresa efetua avaliação dos seus ativos e passivos financeiros para identificar a ocorrência da 
aplicabilidade do ajuste ao valor presente. Os ativos e passivos de longo prazo adquiridos através de 
contratos de uso de fibra ótica e rádio frequência são ajustados a valor presente. 
 
Em aspectos gerais, quando aplicável a taxa utilizada é a média de captação global da Empresa. 
 
A contrapartida contábil é o ativo ou passivo que tenha dado origem ao instrumento financeiro, quando 
aplicável, e os encargos financeiros presumidos são apropriados ao resultado da Empresa pelo prazo da 
operação. 
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m) Receitas e despesas financeiras 

 

Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes de aplicações financeiras, 
mudanças no valor justo de ativos financeiros, os quais são registrados através do resultado do exercício e 
variações monetárias e cambiais positivas sobre passivos financeiros. 

 
As despesas financeiras compreendem basicamente os juros, variações monetárias e cambiais sobre 
passivos financeiros, recomposições dos ajustes a valor presente sobre provisões, mudanças no valor justo 
de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado e perdas por provisão para 
recuperação de ativos financeiros. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis são reconhecidos no resultado do exercício com 
base no método da taxa efetiva de juros. 

 
n) Capitalização dos custos dos empréstimos 

 
Os custos de empréstimos atribuíveis aos ativos qualificáveis são capitalizados durante a fase de 
construção. 
 

o) Benefícios a empregados 

 
 Planos de contribuição definida 

 
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade 
paga contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma 
obrigação de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de 
contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos 
períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas 
antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de 
caixa ou a redução em futuros pagamentos. 
 

 Benefícios de curto prazo a empregados 
 

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em base não descontada e são 
incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. 
 

p) Imposto de renda e contribuição social 

 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 (base 
anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, 
considerando a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro real. 
 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício, às taxas decretadas ou substancialmente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 

  



SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

14 

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O 
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando 
revertidas, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de 
apresentação das demonstrações financeiras. 
 
Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Empresa leva em consideração o impacto de 
incertezas relativas às posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros 
deve ser realizado. A Empresa acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada 
em relação a todos os períodos fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo 
interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas 
que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser 
disponibilizadas, o que levariam a Empresa a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão 
existente; tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas. 
 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos 
e ativos fiscais correntes, relacionados a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 
sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 
 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação 
estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados, limitando-se a utilização, a 30% dos lucros 
tributáveis futuros anuais. 
 
A Empresa considerou a adoção do Regime Tributário de Transição (RTT) para a apuração do imposto de 
renda e contribuição social. 
 
No dia 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 627, que revoga o Regime 
Tributário de Transição (RTT) e dispõe sobre a tributação das pessoas residentes no Brasil referente aos 
lucros auferidos no exterior, além de outras alterações na legislação tributária. Os dispositivos da Medida 
Provisória entrarão em vigor obrigatoriamente a partir do ano-calendário 2015, sendo dada a opção de 
aplicação antecipada de seus dispositivos a partir do ano-calendário 2014, a ser regulamentada pela 
Receita Federal do Brasil. A Empresa está avaliando os eventuais efeitos da nova norma e aguarda sua 
regulamentação, para então optar pela data de adoção e a sua conversão em lei. No melhor entendimento 
da Administração, baseado na opinião de nossos assessores jurídicos, não se espera impactos materiais 
nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013. 
 
Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias consideram a expectativa de geração 
de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilidade aprovado pelos órgãos da 
Administração. 
 

q) Novos pronunciamentos e interpretações 

 

Os pronunciamentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos até 31 de dezembro de 2013 pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, não foram aplicados antecipadamente pela Empresa 
nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Os mesmos serão 
implementados à medida que sua aplicação se torne obrigatória. A Empresa ainda não estimou a extensão 
dos possíveis impactos destes novos pronunciamentos e interpretações em suas demonstrações 
financeiras. 
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(a) Aplicação em períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2014. 
(b) Aplicação em períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2015. 
 
Adicionalmente, os pronunciamentos e as interpretações emitidos pelo IASB e IFRIC, respectivamente, 
listados a seguir, entraram em vigor no presente exercício e, portanto, foram adotados pela Empresa em 
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013. 
 

 
 
(a) Aplicação em períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2013. 

 
  

Pronunciamento Descrição Vigência

IFRS 9 - Instrumentos financeiros Refere-se à primeira fase do projeto de substituição do IAS 39: Instrumentos
Financeiros - Reconhecimento e Mensuração

(b)

IFRS 7 e IFRS 9 – Modificações a IFRS 7 e
IFRS 9

Determina a data de aplicação mandatória da IFRS 9 e divulgações de transição
(b)

Modificações a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 Introduz novas exigências de divulgação a entidades de investimento (a)

IAS 32 – Modificações a IAS 32 Compensação de ativos e passivos financeiros (a)

Pronunciamento Descrição Vigência

Aborda as divulgações de transferências de ativos financeiros. (a)
Estabelece a divulgação - compensação de ativos e passivos financeiros.

IFRS 10, IFRS 11 e IFRS12 - Modificações a IFRS 7, 
IFRS 11 e IFRS 12

Demonstrações financeiras consolidadas, negócios em conjunto e divulgações de
participações em outras entidades: guia de transição.

(a)

IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas 
Substitui as partes do IAS 27 que tratam de quando e como um investidor deve
preparar demonstrações financeiras consolidadas e substitui o SIC -12.

(a)

IFRS 11 - Acordos de Participações
Requer o uso do método de equivalência patrimonial para participações em “joint
ventures”, eliminando o método de consolidação proporcional.

(a)

IFRS 12 - Divulgações de participações em outras 
entidades

Estabelece o objetivo das divulgações e as divulgações mínimas para entidades
que tenham investimentos em subsidiárias, controladas em conjunto, associadas ou
outras entidades não consolidadas.

(a)

IFRIC 20 - Custos de produção sobre mineração
Esclarece como proceder quanto ao custo de produção associados remoção da
superfície de uma mina, inclusive sobre reconhecimento inicial dos ativos, ativos
não correntes, depreciação e amortização entre outros.

(a)

IFRS 13 - Valor justo
Estabelece em um único IFRS a estrutura de mensuração do valor justo e exige
divulgações sobre o mesmo. 

(a)

IAS 19 - Benefícios a empregados

Fornece aos investidores e outros usuários das demonstrações financeiras uma
idéia mais clara das obrigações atuais e futuras da empresa, decorrentes de planos
de benefícios definidos e como essas obrigações afetarão a posição financeira, o
desempenho e os fluxos de caixa.

(a)

IAS 27 (R) e IAS 28 (R) - Modificações Modificações para equalização com as IFRS 10, 11 e 12. (a)

IFRS 7 - Modificações na IFRS 7
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3. Apresentação das demonstrações financeiras 

 

Declaração de conformidade  

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC e aplicadas de maneira consistente. 
 
Em 19 de fevereiro de 2014, foi aprovada, pelos quotistas, a conclusão destas demonstrações financeiras.  
 
Base de mensuração 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo através do resultado. 
 
Uso de estimativas e julgamentos 

 

A preparação das demonstrações financeiras, preparadas de acordo com as normas do CPC, exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração da Empresa, sendo as 
alterações reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. 

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas sobre as 
premissas e estimativas relevantes, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

Nota 

    
7 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 
9b Impostos diferidos 
11 Depreciação do ativo imobilizado 
12 Amortização dos ativos intangíveis 
19 Instrumentos financeiros 
    

4. Determinação dos valores justos 
 
Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os 
ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações 
adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas 
àquele ativo ou passivo. 
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 Investimentos em títulos financeiros


O valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado é apurado por 
referência aos seus preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações financeiras. 
 

 Passivos financeiros não derivativos 

O valor justo determinado para fins de registro contábil e divulgação é calculado baseando-se no valor 
presente dos fluxos de caixa futuros projetados. As taxas utilizadas nos cálculos foram obtidas de fontes 
públicas (BM&FBovespa e Bloomberg). 

 
5. Gerenciamento de riscos financeiros  

 

Visão geral  

A Empresa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:  

a) Risco de crédito. 
b) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) e liquidez. 
c) Risco de taxas de juros. 
 
A seguir, estão apresentadas as informações sobre a exposição da Empresa a cada um dos riscos 
supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e capital. 
Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo destas demonstrações financeiras. 
 
a) Risco de crédito 

Decorre da possibilidade de a Empresa sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar 
esses riscos, adota-se como prática a análise das situações financeira e patrimonial das contrapartes, 
assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. 
No que tange às instituições financeiras, somente são realizadas operações com instituições financeiras 
de baixo risco, avaliadas por agências de rating. 

b) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) e liquidez 
 
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros 
que a Empresa faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e otimizar o custo 
médio ponderado do capital, são monitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo 
com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de 
empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil financeiro. 

Informações sobre os vencimentos dos instrumentos financeiros passivos podem ser obtidas nas 
respectivas notas explicativas. 
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Em 31 de dezembro de 2013, a Empresa possui capital circulante líquido negativo de R$ 72.729, 
substancialmente composto por notas promissórias, conforme mencionado na nota explicativa nº 13. 
Essas dívidas são substancialmente formadas por captações aplicadas em projetos já performados. Além 
da geração de caixa decorrente de suas atividades a Empresa, está permanentemente reestruturando suas 
dívidas.  

A liquidação de obrigações financeiras, será feita mediante novas captações no mercado financeiro e ou 
aportes adicionais de capital dos investidores. 

c) Risco de taxa de juros 
 
Decorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de 
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.  
 
A Empresa está exposta a taxas de juros flutuantes, principalmente relacionadas às variações do CDI 
para nota promissória. As taxas de juros nas aplicações financeiras são em sua maioria vinculadas à 
variação do CDI. Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nº 6 e nº 13. 
 

6. Caixa e equivalentes de caixa 

 
As aplicações financeiras foram remuneradas à taxa de 99,56% do CDI, equivalente a 8,03% ao ano (8,31% 
ao ano, em média, em 31 de dezembro de 2012). 

 

7. Contas a receber 

 

2013 2012

Caixa e bancos 234          19            
Aplicações financeiras

Fundos de Investimentos 21.951            27.046 
22.185            27.065 

2013 2012

Circulante

Serviços de multimídia (a) 745 -

Serviços de locação de fibra óptica (b) 5.208 1.736
5.953 1.736

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (c) (106) (10)
5.847 1.726

Não Circulante

Serviços de locação de fibra óptica (b) 650 1.551
650 1.551
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Idade de vencimentos dos títulos 

 
(a)  Créditos a receber decorrentes de serviços em atividades de multimídia, prestados a terceiros. 

 
(b)  Créditos a receber decorrentes de serviços em atividades de locação de fibra óptica, prestados a terceiros, 

demonstrados a valor presente. O valor nominal dos contratos em 31 de dezembro de 2013 totalizam 
R$ 2.592 (R$ 3.773 em 31 de dezembro de 2012) os contratos possuem vigência de 33 a 44 meses. As 
taxas para cálculo do valor presente para esses contratos com vigência iniciada em 2011, 2012 
ou 2013 são de 12,62% a.a., 8,20% a.a., 10,14% a.a., respectivamente.  
 

(c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) - é constituída para títulos vencidos há mais de 90 
dias. A PCLD reflete o histórico de perda de cada negócio da Empresa. 

 
8. Impostos a recuperar 

 
 

  

2013 2012

Créditos a vencer 4.869        3.275        
Créditos vencidos até 60 dias 1.540        -
Créditos vencidos de 61 a 90 dias 88            2              
Créditos vencidos de 91 a 180 dias 18            2              
Créditos vencidos de 181 a 360 dias 88            8              

6.603        3.287        

2013 2012

Circulante

Crédito de ICMS (CIAP) 1.214 -
IRRF 505 409
ICMS a Recuperar 445 -
Outros 34 52
IRPJ e CSLL 12 18

2.210 479
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9. Imposto de renda e contribuição social 

 
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes 

 

A conciliação do imposto de renda e contribuição social registrada no resultado é demonstrada a seguir: 

 
b. Impostos diferidos  

 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens: 

 
(a) A empresa estima recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízos fiscais e base negativa da 

contribuição social nos seguintes exercícios: 

2013 2012

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (26.054)     (11.499)     

Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 8.858 3.910
Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
    Despesas indedutíveis (55)           (44)           
    Despesas com brindes e associações de classe (3)             (7)             
    Provisão para participação nos resultados (PLR) (621)         (219)         
    Outros ajustes tributários 1 -
Imposto de renda e contribuição social 8.180 3.640
Alíquota efetiva de impostos 31,40% 31,65%

2013 2012

Bases ativas

IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases negativas (a) 9.607    1.570    
Despesas diferidas para fins fiscais  - Lei 11.638/07 3.505    4.440    
Provisão para participação nos resultados (PLR) 288       241       
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 36         3          
Depreciação e juros sobre arrendamento mercantil financeiro 25         15         
Ajuste a valor presente sobre ativo financeiro 397       -
Amortização do ativo intangível (contábil) 1.313    -

15.171  6.269    

Bases passivas

Pagamento de juros e principal - arrendamento mercantil financeiro (42)       (25)       
Depreciação do ativo imobilizado (fiscal) versus  amortização do ativo intangível (contábil) - (295)      
Custos de empréstimos capitalizados (324)      -
Ajuste a valor presente sobre receita antecipada (676)      -

(1.042)   (320)      
Ativo diferido líquido 14.129  5.949    
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10. Partes relacionadas 

 

Os saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, assim como as transações que 
influenciaram os resultados dos exercícios de 2013 e 2012, relativos às operações com partes relacionadas, 
decorrem de transações entre a Empresa, sua controladora, profissionais chave da Administração e outras 
partes relacionadas. 

 
(a) Prestação de serviços administrativos. 
 
(b) Contas a pagar relativo ao direito de uso de fibra óptica. 
 
(c) Prestação de serviços de informática. 

 
(d) Refere-se aos encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores. 

 
Despesas com profissionais chave da Administração 

 
  

2015 124
2016 3.662
2017 5.821

9.607         

Serviços 

Prestados

Contas a 

Receber Fornecedores 

Resultado Ativo Passivo

Controladora

CCR 607 (a) 51 (d) -
Outras partes relacionadas

Ponte - 13 (d) 642 (b)
Nova Dutra - - 5.365 (b)
Autoban - 17 (d) 12.490 (b)
ViaOeste - - 18.348 (b)
ViaQuatro - 10 (d) 57 (b)
Companhia de Participações em Concessões 203(c) - -
Total circulante, 31 de Dezembro de 2013 - 91 6.533
Total não circulante, 31 de Dezembro de 2013 - - 30.369
Total, 31 de Dezembro de 2013 810 91 36.902
Total, 31 de Dezembro de 2012 902 - 34.268

2013 2012

   Remuneração
     Benefícios de curto prazo - remuneração fixa 627 565
     Outros benefícios:
       Provisão de participação no resultado 1.826 758
       Previdência privada 16 14
       Seguro de vida 3 2

2.472 1.339
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Na Ata de Reunião dos Sócios realizada em 26 de abril de 2013, foi fixada a remuneração anual dos 
membros do Conselho da Administração e da Diretoria da Empresa de até R$ 1.300, a qual não inclui os 
encargos sociais. O excedente pago em relação ao aprovado, será submetido à ratificação na próxima 
Reunião dos Sócios. 

Saldos a pagar aos profissionais chave da Administração 

 
11. Ativo imobilizado 

 
O imobilizado em andamento refere-se, substancialmente, a equipamentos e sistemas em fase de instalação. 
 
Movimentação do custo  

 
(a) Reclassificações do ativo imobilizado para o intangível. 

Taxa média anual Custo Depreciação Líquido Custo Depreciação Líquido

de depreciação %

Móveis e utensílios 280 (31) 249 233 (6) 227
Máquinas e equipamentos 278 (23) 255 36 - 36
Veículos 681 (137) 544 681 (57) 624
Instalações e edificações 256 (104) 152 256 (8) 248
Sistemas operacionais 48.523 (4.602) 43.921 4.267 (51) 4.216
Imobilizações em andamento 14.232 - 14.232 31.904 - 31.904

64.250 (4.897) 59.353 37.377 (122) 37.255

25
20
6
14
-

10

2013 2012

2012

Saldo 

Inicial Adições Baixas

Transferências 

(a)

Saldo 

Final

Móveis e utensílios 233 - - 47 280
Máquinas e equipamentos 36 - (7) 249 278
Veículos 681 - - - 681
Instalações e edificações 256 - - - 256
Sistemas operacionais 4.267 - (784) 45.040 48.523
Imobilizações em andamento 31.904 28.512 - (46.184) 14.232

37.377 28.512 (791) (848) 64.250

2011

Saldo 

Inicial Adições Baixas

Transferências 

(a)

Saldo 

Final

Móveis e utensílios - 63 - 170 233
Máquinas e equipamentos - - - 36 36
Veículos 160 - - 521 681
Instalações e edificações 1.219 - - (963) 256
Sistemas operacionais - - - 4.267 4.267
Imobilizações em andamento 7.380 33.811 (2.818) (6.469) 31.904

8.759 33.874 (2.818) (2.438) 37.377

2013

2012

2013 2012 
(Reapresentado) 

Remuneração dos administradores 1.467 584 
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Foram acrescidos aos ativos imobilizados, custos de empréstimos no montante de R$ 954 em 2013. A taxa 
média de capitalização em 2013 foi de 3,51% a.a. (custo dos empréstimos dividido pelo saldo médio de 
empréstimos, financiamentos). 
 

Movimentação da depreciação 

 
12. Ativos intangíveis 

 
 

  

2012

Saldo 

Inicial Adições Baixas

Saldo 

Final

Móveis e utensílios (6) (25) - (31)
Máquinas e equipamentos - (23) - (23)
Veículos (57) (80) - (137)
Instalações e edificações (8) (96) - (104)
Sistemas operacionais (51) (4.613) 62 (4.602)

(122) (4.837) 62 (4.897)

2011

Saldo 

Inicial Adições Baixas

Saldo 

Final

Móveis e utensílios - (6) - (6)
Máquinas e equipamentos - - -
Veículos (7) (50) - (57)
Instalações e edificações - (8) - (8)
Sistemas operacionais - (51) - (51)

(7) (115) 0 (122)

2013

2012

Taxa média 

anual de 

amortização %

Custo Amortização Líquido Custo Amortização Líquido

Cessão de fibra óptica 14% 61.588 (11.167) 50.421 48.469 (3.307) 45.162
Radiofrequência 31% 915 (171) 744 - - -
Direito de uso de sistemas informatizados 20% 848 (112) 736 - - -

63.351 (11.450) 51.901 48.469 (3.307) 45.162

2013 2012



SAMM - SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

24 

Movimentação do custo 

 
 
 

(a)  Reclassificações do ativo imobilizado para o intangível. 
 
(b) Refere-se ao direito de exploração de fibra óptica adquirido mediante contrato entre as partes. 
 

Movimentação da amortização 

 
13. Notas promissórias 

 

2012

Saldo 

Inicial Adições

Transferências 

(a)

Saldo 

Final

Cessão de fibra óptica (b) 48.469 13.141 (22) 61.588
Radiofrequência - 893 22 915
Direito de uso de sistemas informatizados - - 848 848

48.469 14.034 848 63.351

2011

Saldo 

Inicial Adições

Transferências 

(a)

Saldo 

Final

Cessão de fibra óptica (b) - 46.031 2.438 48.469
- 46.031 2.438 48.469

2013

2012

2012

Saldo 

Inicial Adições

Saldo 

Final

Cessão de fibra óptica (3.307) (7.860) (11.167)
Radiofrequência - (171) (171)
Direito de uso de sistemas informatizados - (112) (112)

(3.307) (8.143) (11.450)

2011

Saldo 

Inicial Adições

Saldo 

Final

Cessão de fibra óptica - (3.307) (3.307)
- (3.307) (3.307)

2013

2012

Instituições financeiras Taxas contratuais

Taxa efetiva 

do custo de 

transação (% 

a.a)

Custos de 

transação 

incorridos

Saldos dos 

custos a 

apropriar Vencimento final 2013 2012

Cetip (notas promissórias) 106,00%a.a. do CDI 0,0100% (a) 89 59 Abril de 2014 81.424 35.374 (b)
Total geral 81.424 35.374

Circulante

 

Notas promissórias 81.483 35.408
Custos de transação (59) (34)

81.424 35.374 
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Em 29 de abril de 2013, ocorreu o vencimento da 1ª emissão de notas comerciais, sendo 7 notas com valor 
nominal total de emissão de R$ 35.000. 

Em 26 de abril de 2013, foi realizada a 2ª emissão da nota promissória comercial com valor nominal total de 
R$ 63.000 (R$ 62 de custo de transação), com vencimento de juros e principal em 23 de outubro de 2013 e 
remuneração de106% do CDI. 

Em 22 de outubro de 2013, foi realizada a 3ª emissão da nota promissória comercial com valor nominal total 
de R$ 80.000, com vencimento de juros e principal em 20 de abril de 2014 e remuneração de106% do CDI. 

(a) O custo efetivo destas transações refere-se à taxa interna de retorno (TIR) calculada considerando os 
juros contratados mais os custos de transação. Para os casos aplicáveis, não foram consideradas para 
fins de cálculo da TIR as taxas contratuais variáveis. 
 

(b) Garantia fidejussória do acionista controlador. 
 

14. Fornecedores 

 
(a)  O saldo refere-se aos fornecedores de serviços administrativos materiais e equipamentos. 
 
(b)  Refere-se ao saldo a pagar aos fornecedores de fibra óptica, demonstrado a valor presente, cuja 

contrapartida está registrada no ativo. O valor nominal dos contratos em 31 de dezembro de 2013 
totalizam R$ 17.711 (R$ 8.409 em 31 de dezembro de 2012). Os contratos possuem vigência de 33 a 175 
meses. 

 

(c) Refere-se ao saldo a pagar aos fornecedores de radiofrequência, demonstrado a valor presente, cuja 
contrapartida está registrada no ativo. O valor nominal dos contratos totalizam R$ 884. Os contratos 
possuem vigência de 36 a 40 meses. 
 

As taxas para cálculo do valor presente para os contratos descritos no item (b) e (c) e com vigência iniciada 
em 2011, 2012 ou 2013 são de 12,62% a.a., 8,20% a.a., 10,14% a.a., respectivamente.  

 

 

  

2013 2012

Circulante

Fornecedores nacionais (a) 3.484 7.365
Fornecedores de fibra óptica (b) 5.260 2.259
Fornecedores de rádio frequência (c) 320 -

9.064 9.624

Não Circulante

Fornecedores de fibra óptica (b) 9.560 4155
Fornecedores de rádio frequência (c) 462 -

10.022 4.155
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15. Outras contas a pagar 

 
16. Patrimônio líquido 

 

Capital social 

 

O capital social subscrito e integralizado da Empresa é de R$ 42.201, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente divido em 42.201.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. 
 

17. Receitas 

 

 
 

18. Resultado financeiro  

  
  

2013 2012

Circulante

Seguros a pagar 5 10
Obrigações de entrega fibra óptica 1.419 1.306

1.424 1.316

Não Circulante

Obrigações de entrega fibra óptica 490 1.527
490 1.527

2013 2012

Receitas de multímídia 17.165 908
Receitas de locação de fibra óptica 1.376 1.373
Receita bruta 18.541 2.281

Impostos sobre receitas (4.102) (325)
Devoluções e abatimentos (95) -
Deduções das receitas brutas (4.197) (325)

Receita liquída 14.344 1.956

2013 2012

Despesas financeiras

Ajuste a valor presente (8.205) (1.422)
Juros sobre notas promissórias e arrendamentos mercantis (5.079) (2.015)
Capitalização de custos dos empréstimos 954 -
Taxas, comissões e outras despesas financeiras (266) (399)

(12.596) (3.836)
Receitas financeiras

Rendimento sobre aplicações financeiras 2.096 1.881
Juros e outras receitas financeiras 476 1.224

2.572 3.105
Resultado financeiro (10.024) (731)
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19. Instrumentos financeiros 

 
A Empresa mantém operações com instrumentos financeiros, cuja administração é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A 
contratação de derivativos, com o objetivo de proteção, é feita por meio de uma análise periódica da 
exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros e etc.). A política de controle 
consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. 
A Empresa não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, 
como também não efetua operações definidas como derivativos exóticos. 
 
Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela 
Administração da Empresa. 
 
Para apoio ao Conselho de Administração da Empresa, nas questões financeiras estratégicas, a Empresa 
possui um Comitê Financeiro, formado por conselheiros indicados pelos acionistas controladores e 
conselheiros independentes, que analisa as questões que dizem respeito à política e estrutura financeira da 
Empresa, acompanha e informa o Conselho de Administração sobre questões financeiras chave, tais como 
empréstimos/refinanciamentos de dívidas de longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio, aval em 
operações, nível de alavancagem, política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e 
investimentos. 

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da 
Empresa, conforme o quadro a seguir: 

Instrumentos financeiros por categoria 

 
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: 

 Aplicações financeiras - São definidas como ativos mensurados ao valor justo através do resultado, 
sendo o valor justo idêntico ao valor contábil em virtude do curto prazo de vencimento dessas 
operações. 
 

 Contas a receber, contas a receber - partes relacionadas, arrendamento mercantil financeiro, 

fornecedores e outras contas a pagar - Os valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o 
curto prazo para liquidação das operações. 

  

Valor justo 

através do 

resultado

Empréstimos 

e recebíveis

Passivo financeiro 

mensurado ao custo 

amortizado

Valor justo 

através do 

resultado

Empréstimos e 

recebíveis

Passivo financeiro 

mensurado ao custo 

amortizado 

Ativos

Aplicações financeiras 21.951 - - 27.046 - -
Contas a receber - 6.497 - - 3.277 -
Contas a receber - partes relacionadas - 91 - - - -
Passivos

Arrendamento mercantil financeiro - - (13) - - (57)
Notas promissórias - - (81.424) - - (35.374)
Fornecedores e outras contas a pagar - - (21.000) - - (16.622)
Fornecedores - partes relacionadas - - (36.902) - - (34.268)

21.951 6.588 (139.339) 27.046 3.277 (86.321)

2013 2012
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 Notas promissórias - Caso fosse adotado o critério de reconhecer esses passivos pelos seus valores 
justos, os saldos apurados seriam os seguintes: 

 
 
(a) Valores brutos dos custos de transação. 
 

 

Hierarquia de valor justo 

A Empresa possui os saldos abaixo de instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo, os quais estão 
qualificados no nível 2: 

 
Os diferentes níveis de hierarquia são: 
 
 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. 
 Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 

diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 
 Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 

(inputs não observáveis). 
 

Análise de sensibilidade 

As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos 
futuros. A Administração da Empresa e de suas controladas revisam regularmente essas estimativas e 
premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na 
preparação das análises. 

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros 

Abaixo estão demonstrados os valores resultantes das variações monetárias e de juros sobre os contratos de 
notas promissórias com taxas pós fixadas até o vencimento final da operação. 

Valor 
contábil (a) Valor Justo

Valor 
contábil (a) Valor Justo

Arrendamento Mercantil 13 13 57 57
Nota promissória 81.483        81.620        35.408 35.446

2013 2012

2013 2012

Aplicações financeiras 21.951 27.046
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(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 

meses do cálculo. 
No item (2) abaixo, esta detalhada a premissa para obtenção das taxas do cenário provável. 

(2) Refere-se à taxa de 31/12/2013, divulgada pela CETIP. 
 

(3) Nos valores de exposição não estão deduzidos os custos de transação e também não estão considerados 
os saldos de juros em 31/12/2013, quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores. 

 
20. Cobertura de seguros 

 

A Empresa adota política de contratar seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, as coberturas proporcionadas pelas apólices de seguros da Empresa foram 
resumidas conforme abaixo: 
 
Responsabilidade civil - R$ 10.000. 
Riscos operacionais - R$ 7.000. 
 

21. Demonstrações dos fluxos de caixa 

 
Abaixo demonstramos os efeitos de transações que não afetaram caixa e, portanto, foram ajustadas nas 
demonstrações dos fluxos de caixa do exercício de 2013 e 2012: 

 
 

*** 

  

Operação Risco Vencimentos até

Exposição 

em R$
 (3)

Cenário 

provável 

Cenário 

A 25%

Cenário 

B 50%

Passivos Financeiros
Notas Promissorias Aumento do CDI Abril de 2014 81.483 (2.899) (2.975) (3.543)
Total do efeito de ganho ou (perda) (2.899) (2.975) (3.543)

As taxas de juros consideradas foram
 (1)

:

CDI (2) 9,77% 12,21% 14,66%

Efeito em R$ no resultado

2013 2012

Fornecedores - partes relacionadas (1.694)        -
Fornecedores (1.436)        (46.031)      
Efeito no caixa líquido das ativdades operacionais (3.130)        (46.031)      

Aquisição de ativo intangível 3.130         46.031        
Efeito no caixa líquido das atividades de investimento 3.130         46.031        
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