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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidades)

Último Exercício Social
31/12/2016

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

690.180
0
690.180

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro
Evento

Aprovação

Provento

Início Pagamento

Assembléia Geral Ordinária

24/04/2017

Dividendo

23/06/2017

Espécie de Ação
Ordinária

Classe de Ação

Provento por Ação
(Reais / Ação)
1,29569
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

1

Ativo Total

51.498.327

39.186.257

16.770.900

1.01

Ativo Circulante

19.981.787

15.685.458

12.626.131

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

163.462

2.348.498

4.388.959

1.01.02

Aplicações Financeiras

4.457.795

0

0

1.01.03

Contas a Receber

10.836.111

7.663.643

5.425.660

1.01.03.01

Clientes

10.826.111

7.154.932

5.418.869

1.01.03.01.01 Clientes

11.056.278

7.223.255

5.487.192

-230.167

-68.323

-68.323

10.000

508.711

6.791

1.01.03.01.02 (-) Provisão para créditos incobráveis
1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.01.06

Tributos a Recuperar

4.226.465

3.978.798

2.811.512

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

4.226.465

3.978.798

2.811.512

1.01.07

Despesas Antecipadas

297.954

1.694.519

0

1.02

Ativo Não Circulante

31.516.540

23.500.799

4.144.769

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

1.445.330

1.090.639

18.315

1.02.01.03

Contas a Receber

16.244

4.164

0

16.244

4.164

0

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.02.01.08

604.494

0

0

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas

Créditos com Partes Relacionadas

604.494

0

0

1.02.01.09

Outros Ativos Não Circulantes

824.592

1.086.475

18.315

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda

57.306

38.288

18.315

767.286

1.048.187

0

1.02.01.09.03 Dividendos a receber
1.02.02

Investimentos

17.322.204

16.401.867

0

1.02.02.01

Participações Societárias

17.322.204

16.401.867

0

17.322.204

16.401.867

0

1.442.720

1.758.298

1.227.724

1.02.02.01.02 Participações em Controladas
1.02.03

Imobilizado

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

1.442.720

1.758.298

1.227.724

1.02.04

Intangível

11.306.286

4.249.995

2.898.730

1.02.04.01

Intangíveis

11.306.286

4.249.995

2.898.730

11.306.286

4.249.995

2.898.730

1.02.04.01.02 Pesquisa e Desenvolvimento
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

2

Passivo Total

51.498.327

39.186.257

16.770.900

2.01

Passivo Circulante

15.463.476

19.369.019

4.593.565

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

4.338.818

3.990.560

2.691.049

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

4.338.818

3.990.560

2.691.049

2.01.01.02.01 Salários e encargos

2.348.777

2.291.968

1.524.079

2.01.01.02.02 Provisões para férias e encargos

1.990.041

1.698.592

1.166.970

767.882

727.965

816.269

2.01.02

Fornecedores

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

767.882

727.965

816.269

2.01.03

Obrigações Fiscais

4.661.540

3.151.432

1.072.309

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

4.407.980

2.893.596

912.107

3.474.322

1.901.220

480.796

28.048

4.440

12.046

246.767

187.243

164.544

9.031

1.432

12.475

231.171

349.014

164.047

50.100

75.635

35.543

2.01.03.01.07 Outros

368.541

374.612

42.656

2.01.03.03

253.560

257.836

160.202

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar
2.01.03.01.02 PIS/COFINS/CSLL - Lei no. 10.833
2.01.03.01.03 IRRF sobre salários
2.01.03.01.04 IRRF sobre terceiros
2.01.03.01.05 COFINS
2.01.03.01.06 PIS

Obrigações Fiscais Municipais

2.01.03.03.01 ISS - RJ e SP

253.560

257.836

160.202

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

1.497.201

11.479.619

0

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

1.497.201

11.479.619

0

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional

1.497.201

11.479.619

0

2.01.05

Outras Obrigações

4.198.035

19.443

13.938

2.01.05.02

Outros

4.198.035

19.443

13.938

109.620

19.443

13.938

2.01.05.02.05 ISS Parcelado
2.01.05.02.11 Divida Aquisição

4.088.415

0

0

10.131.887

7.960.603

1.556.185

Empréstimos e Financiamentos

3.236.880

5.589.437

1.200.000

Empréstimos e Financiamentos

3.236.880

5.589.437

1.200.000

2.02

Passivo Não Circulante

2.02.01
2.02.01.01
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional

3.236.880

5.589.437

1.200.000

2.02.02

Outras Obrigações

6.895.007

2.371.166

356.185

2.02.02.01

Passivos com Partes Relacionadas

550.000

600.000

0

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas
2.02.02.02

Outros

2.02.02.02.03 ISS Parcelado
2.02.02.02.05 Dividendos a pagar
2.02.02.02.10 Divida Aquisição

550.000

600.000

0

6.345.007

1.771.166

356.185

0

1.691

18.282

894.262

1.769.475

337.903

5.450.745

0

0

2.03

Patrimônio Líquido

25.902.964

11.856.635

10.621.150

2.03.01

Capital Social Realizado

20.339.693

7.433.959

7.433.959

2.03.04

Reservas de Lucros

6.616.844

5.468.436

3.015.323

2.03.04.02

Reserva Estatutária

0

0

1.868.133

2.03.04.05

Reserva de Retenção de Lucros

6.616.844

5.468.436

1.147.190

2.03.06

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-1.053.573

-1.045.760

171.868
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

51.240.471

49.441.604

38.565.012

3.01.01

Receita Bruta de serviços prestados

58.118.857

54.760.495

42.705.041

3.01.02

(-) Impostos e contribuições sobre serviços prestados

-6.878.386

-5.318.891

-4.140.029

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-33.719.997

-35.080.243

-31.150.015

3.03

Resultado Bruto

17.520.474

14.361.361

7.414.997

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-9.967.876

-4.886.541

-5.992.068

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-9.165.123

-8.987.814

-6.909.956

3.04.02.01

Despesas com pessoal

-5.130.394

-4.357.613

-3.507.581

3.04.02.02

Despesas Gerais e Administrativas

-1.643.618

-2.730.273

-1.984.756

3.04.02.03

Despesas de serviços prestados

-1.031.966

-1.899.928

-1.417.619

3.04.02.04

Despesas com M&A

-1.359.145

0

0

3.04.03

Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos

-404.919

-201.404

-187.321

3.04.03.01

Depreciação e amortização

-404.919

-201.404

-187.321

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

0

122.425

0

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-142.877

0

1.105.209

3.04.05.02

Outras despesas operacionais

-142.877

0

1.105.209

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.01
3.06.02

Despesas Financeiras

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

3.08.01

Corrente

-2.553.349

-1.901.221

-280.187

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

3.765.314

7.450.417

1.422.751

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

5,46000

13,60000

0,34000

-254.957

4.180.252

0

7.552.598

9.474.820

1.422.929

Resultado Financeiro

-1.233.935

-123.182

280.009

Receitas Financeiras

823.021

379.169

414.570

-2.056.956

-502.351

-134.561

6.318.663

9.351.638

1.702.938

-2.553.349

-1.901.221

-280.187
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

5,46000

13,60000

0,54000

PÁGINA: 7 de 75

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 - QUALITY SOFTWARE S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

4.01

Lucro Líquido do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751

4.02
4.02.01

Outros Resultados Abrangentes

-1.730.456

-1.217.628

-7.812

Ajuste de avaliação patrimonial

-1.730.456

-1.217.628

-7.812

4.03

Resultado Abrangente do Período

2.034.858

6.232.789

1.414.939
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

2.626.830

3.020.582

2.149.566

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

2.694.733

6.093.259

3.503.815

6.01.01.01

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

3.765.314

7.450.417

1.422.751

6.01.01.02

Ajustes de exercícios anteriores

-1.730.456

874.197

-505.710

6.01.01.03

Depreciações e amortizações

404.918

1.948.897

2.586.774

6.01.01.04

Resultado de equivalência patrimonial

254.957

-4.180.252

0

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

-67.900

-3.072.670

-1.351.527

6.01.02.01

Aumento (redução) do contas a receber

-3.671.179

-1.736.063

-1.291.629

6.01.02.02

Aumento (redução) dos adiantamentos a fornecedores

498.712

-501.921

0

6.01.02.03

Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar

-247.667

-1.167.280

-772.717

6.01.02.04

Aumento (redução) dos fornecedores

39.919

-88.304

-248.853

6.01.02.05

Aumento (redução) dos salários e encargos

56.809

767.890

558.524

6.01.02.06

Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher

1.510.108

1.914.372

430.237

6.01.02.07

Aumento (redução) dos impostos e contribuições parcelados

88.486

-11.087

-357.230

6.01.02.08

Aumento (redução) das provisões de férias e encargos

291.449

-531.622

348.457

6.01.02.09

Aumento (redução) dos outros valores a receber

-19.019

-19.972

-18.316

6.01.02.10

Aumento (redução) das despesas antecipadas

1.396.566

-1.694.519

0

6.01.02.13

Aumento (redução) em retenções Contratuais

-12.084

-4.164

0

6.01.03

Outros

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.01

Aquisição de imobilizado

6.02.02

Baixa de investimento

6.02.03

Variação do imobilizado líquido e intángivel

6.02.04

Ágio do investimento

-2.803.342

-1.067.930

0

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

8.035.950

1.769.695

1.155.873

6.03.01

Redução dos empréstimos e financiamentos

-855.357

4.389.441

1.200.000

6.03.02

Pagamento de dividendos

-1.419.474

-3.219.746

-44.127

6.03.03

Aumento de Capital

12.905.734

0

0

6.03.04

Aumento (redução) de partes relacionadas

-654.494

600.000

0

-3

-7

-2.722

-8.390.021

-6.830.738

-1.202.923

0

-1.932.071

-1.202.923

1.558.951

0

0

-7.145.630

-3.830.737

0
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

6.03.05

Divida Aquisição

-1.940.459

0

0

6.05
6.05.01

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

2.272.759

-2.040.461

2.102.516

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

2.348.498

4.388.959

2.286.443

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

4.621.257

2.348.498

4.388.959
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.04
5.04.01
5.04.08

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

7.433.959

0

5.468.436

0

-1.045.761

11.856.634

0

0

-1.730.456

0

0

-1.730.456

7.433.959

0

3.737.980

0

-1.045.761

10.126.178

Transações de Capital com os Sócios

12.905.734

0

7.812

0

-7.812

12.905.734

Aumentos de Capital

12.905.734

0

0

0

0

12.905.734

Ajuste de Avaliação Patrimonial

0

0

7.812

0

-7.812

0

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

3.765.314

0

3.765.314

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

3.765.314

0

3.765.314

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

0

2.871.052

-3.765.314

0

-894.262

5.06.01

Constituição de Reservas

0

0

2.871.052

-2.871.052

0

0

5.06.04

Distribuição de Dividendos

0

0

0

-894.262

0

-894.262

5.07

Saldos Finais

20.339.693

0

6.616.844

0

-1.053.573

25.902.964
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.04
5.04.08

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

7.433.959

1.868.133

1.147.192

0

171.868

10.621.152

0

0

-353.802

0

0

-353.802

7.433.959

1.868.133

793.390

0

171.868

10.267.350

Transações de Capital com os Sócios

0

0

7.812

0

-7.812

0

Realização de Ajustes de Avaliação Patrimonial

0

0

7.812

0

-7.812

0

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

7.450.417

0

7.450.417

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

7.450.417

0

7.450.417

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

-1.868.133

4.667.233

-7.450.417

-1.209.816

-5.861.133

5.06.04

Constituição da Reserva Legal

0

0

372.521

-372.521

0

0

5.06.06

Constituição da Reserva de Lucros

0

0

5.308.422

-5.308.422

0

0

5.06.07

Dividendos pagos antecipadamente

0

-1.868.133

-1.013.710

0

0

-2.881.843

5.06.08

Distribuição de dividendos

0

0

0

-1.769.474

0

-1.769.474

5.06.09

Perda em investimentos em coligadas e controladas

0

0

0

0

-1.209.816

-1.209.816

5.07

Saldos Finais

7.433.959

0

5.468.435

0

-1.045.760

11.856.634
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01

Saldos Iniciais

1.000.000

854.423

1.079.866

0

179.680

3.113.969

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

0

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

1.000.000

0

-11.625

0

0

-11.625

854.423

1.068.241

0

179.680

3.102.344

5.04

Transações de Capital com os Sócios

6.433.959

5.04.01

Aumentos de Capital

6.433.959

0

7.812

-337.903

-7.812

6.096.056

0

0

0

0

6.433.959

5.04.06

Dividendos

0

0

0

-337.903

0

-337.903

5.04.08
5.05

Realização do custo atribuído

0

0

7.812

0

-7.812

0

Resultado Abrangente Total

0

0

0

1.422.751

0

1.422.751

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

1.422.751

0

1.422.751

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

1.013.710

71.138

-1.084.848

0

0

5.06.01

Constituição de Reservas

0

0

71.138

-71.138

0

0

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação

0

1.013.710

0

-1.013.710

0

0

5.07

Saldos Finais

7.433.959

1.868.133

1.147.191

0

171.868

10.621.151
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

7.01

Receitas

58.118.857

54.760.496

42.705.041

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

58.118.857

54.760.496

42.705.041

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-37.897.603

-37.466.876

-31.047.728

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-33.719.997

-32.927.725

-28.750.562

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-4.177.606

-4.539.151

-2.297.166

7.03

Valor Adicionado Bruto

20.221.254

17.293.620

11.657.313

7.04

Retenções

-404.918

-2.353.923

-2.586.774

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

7.06.02

Receitas Financeiras

7.07
7.08
7.08.01
7.08.01.01

-404.918

-2.353.923

-2.586.774

19.816.336

14.939.697

9.070.539

568.064

4.559.421

414.570

-254.957

4.180.252

0

823.021

379.169

414.570

Valor Adicionado Total a Distribuir

20.384.400

19.499.118

9.485.109

Distribuição do Valor Adicionado

20.384.400

19.499.118

9.485.109

Pessoal

5.130.394

4.344.666

3.507.582

Remuneração Direta

5.130.394

4.344.666

3.507.582

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

9.431.736

7.220.112

4.420.215

7.08.02.01

Federais

9.431.736

7.220.112

4.420.215

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

2.056.956

483.923

134.561

7.08.03.01

Juros

2.056.956

483.923

134.561

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

3.765.314

7.450.417

1.422.751

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

1

Ativo Total

56.272.846

42.504.097

16.770.900

1.01

Ativo Circulante

27.341.803

21.795.416

12.626.131

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.568.165

2.528.760

4.388.959

1.01.02

Aplicações Financeiras

4.466.423

0

0

1.01.03

Contas a Receber

15.256.282

12.522.968

5.425.660

1.01.03.01

Clientes

15.234.756

11.991.517

5.418.869

1.01.03.01.01 Clientes

15.464.922

12.059.840

5.487.192

-230.166

-68.323

-68.323

21.526

531.451

6.791

1.01.03.01.02 (-) Provisão para créditos incobráveis
1.01.03.02

Outras Contas a Receber

1.01.06

Tributos a Recuperar

5.389.930

4.487.871

2.811.512

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

5.389.930

4.487.871

2.811.512

1.01.07

Despesas Antecipadas

661.003

1.694.519

0

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

0

561.298

0

1.01.08.03

Outros

0

561.298

0

1.02

Ativo Não Circulante

28.931.043

20.708.681

4.144.769

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

539.544

1.852.140

18.315

1.02.01.03

Contas a Receber

16.246

4.164

0

16.246

4.164

0

0

1.343.695

0

0

1.343.695

0

523.298

504.281

18.315

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.02.01.08

Créditos com Partes Relacionadas

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores
1.02.01.09

Outros Ativos Não Circulantes

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda
1.02.03

Imobilizado

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

1.02.04

Intangível

1.02.04.01

Intangíveis

523.298

504.281

18.315

1.734.320

2.058.997

1.227.724

1.734.320

2.058.997

1.227.724

26.657.179

16.797.544

2.898.730

11.306.286

4.249.996

2.898.730

1.02.04.01.02 Pesquisa e desenvolvimento

11.306.286

4.249.996

2.898.730

1.02.04.02

15.350.893

12.547.548

0

15.350.893

12.547.548

0

Goodwill

1.02.04.02.01 Agio
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

2

Passivo Total

56.272.846

42.504.097

16.770.900

2.01

Passivo Circulante

20.711.703

23.088.698

4.593.565

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

4.789.121

4.280.106

2.691.049

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

4.789.121

4.280.106

2.691.049

2.01.01.02.01 Salários e encargos

2.541.624

2.370.567

1.524.079

2.01.01.02.02 Provisões para férias e encargos

2.247.497

1.909.539

1.166.970

2.01.02

Fornecedores

1.667.084

1.032.860

816.269

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

1.667.084

1.032.860

816.269

2.01.03

Obrigações Fiscais

7.197.975

5.852.218

1.072.309

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

6.728.647

5.341.838

912.107

5.213.892

3.994.219

480.796

36.044

15.441

12.046

2.01.03.01.03 IRRF sobre salários

277.802

213.485

164.544

2.01.03.01.04 IRRF sobre terceiros

12.198

5.322

12.475

437.245

504.850

164.047

94.875

109.317

35.543

2.01.03.01.07 Outros

656.591

499.204

42.656

2.01.03.03

469.328

510.380

160.202

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar
2.01.03.01.02 PIS/COFINS/CSLL - Lei no. 10833

2.01.03.01.05 COFINS
2.01.03.01.06 PIS

Obrigações Fiscais Municipais

2.01.03.03.01 ISS - RJ e SP

469.328

510.380

160.202

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

1.497.201

424.452

0

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

1.497.201

424.452

0

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional

1.497.201

424.452

0

2.01.05

Outras Obrigações

5.560.322

11.499.062

13.938

2.01.05.02

Outros

5.560.322

11.499.062

13.938

2.01.05.02.05 ISS Parcelado

1.471.907

19.443

13.938

2.01.05.02.07 Contas a pagar – Aquisição

4.088.415

11.479.619

0

2.02

Passivo Não Circulante

9.658.179

7.558.765

1.556.185

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

3.236.880

5.589.437

1.200.000

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

3.236.880

5.589.437

1.200.000
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2016

Penúltimo Exercício
31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
31/12/2014

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional

3.236.880

5.589.437

1.200.000

2.02.02

Outras Obrigações

6.345.007

1.771.166

356.185

2.02.02.02

Outros

6.345.007

1.771.166

356.185

2.02.02.02.03 ISS Parcelado
2.02.02.02.05 Dividendos a Pagar
2.02.02.02.06 Divida Aquisição

0

1.690

18.282

894.262

1.769.476

337.903

5.450.745

0

0

76.292

198.162

0

2.02.06

Lucros e Receitas a Apropriar

2.02.06.02

Receitas a Apropriar

76.292

198.162

0

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

25.902.964

11.856.634

10.621.150

2.03.01

Capital Social Realizado

20.339.693

7.433.959

7.433.959

2.03.04

Reservas de Lucros

6.616.844

5.468.435

3.015.323

2.03.04.02

Reserva Estatutária

0

0

1.868.133

2.03.04.05

Reserva de Retenção de Lucros

6.616.844

5.468.435

1.147.190

2.03.06

Ajustes de Avaliação Patrimonial

-1.053.573

-1.045.760

171.868
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

68.186.234

63.876.143

38.565.012

3.01.01

Receita Bruta de Serviços prestados

77.225.643

70.608.472

42.705.041

3.01.02

(-) Impostos e Contribuições sobre serviços prestados

-9.039.409

-6.732.329

-4.140.029

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-46.350.291

-38.000.433

-31.150.015

3.03

Resultado Bruto

21.835.943

25.875.710

7.414.997

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-12.411.170

-14.194.377

-5.992.068

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-11.806.791

-14.293.822

-6.909.956

3.04.02.01

Despesas com Pessoal

-6.026.169

-6.233.106

-3.507.581

3.04.02.02

Despesas Gerais e Administrativas

-2.420.471

-4.637.146

-1.984.756

3.04.02.03

Despesas de Serviços Prestados

-2.001.006

-3.423.570

-1.417.619

3.04.02.04

Despesa com M&A

-1.359.145

0

0

3.04.03

Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos

-463.208

-293.067

-187.321

3.04.03.01

Depreciação e Amortização

-463.208

-293.067

-187.321

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-141.171

392.512

1.105.209

3.04.05.01

Outras despesas operacionais

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.01
3.06.02

Despesas Financeiras

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08

-141.171

392.512

1.105.209

9.424.773

11.681.333

1.422.929

Resultado Financeiro

-1.601.796

-340.524

280.009

Receitas Financeiras

979.532

356.052

414.570

-2.581.328

-696.576

-134.561

7.822.977

11.340.809

1.702.938

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-4.057.663

-3.890.392

-280.187

3.08.01

Corrente

-4.057.663

-3.890.392

-280.187

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

3.765.314

7.450.417

1.422.751

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

3.765.314

7.450.417

1.422.751

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

5,46000

13,60000

0,34000

3.99.02

Lucro Diluído por Ação
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

3.99.02.01

ON

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

5,46000

13,60000

0,54000
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751

4.02
4.02.01

Outros Resultados Abrangentes

-1.730.456

-1.217.628

-7.812

Ajustes de avaliação patrimonial

-1.730.456

-1.217.628

-7.812

4.03
4.03.01

Resultado Abrangente Consolidado do Período

2.034.858

6.232.789

1.414.939

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

2.034.858

6.232.789

1.414.939
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

4.244.296

-4.238.320

2.149.566

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

2.498.065

1.103.343

3.503.815

6.01.01.01

Lucro Liquido (prejuízo) do exercicio

3.765.314

7.450.417

1.422.751

6.01.01.02

Ajustes de Exercicios

-1.722.645

-7.582.842

-505.710

6.01.01.03

Depreciações e amortizações

463.208

2.445.585

2.586.774

6.01.01.05

Ajuste de avaliação patrimonial

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Aumento (redução) do contas a receber

6.01.02.02

Aumento (redução) dos adiantamentos a fornecedores

6.01.02.03

Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar

6.01.02.04
6.01.02.05
6.01.02.06
6.01.02.07
6.01.02.08
6.01.02.09
6.01.02.10

Aumentos (redução) das despesas antecipadas

6.01.02.13

Aumento (redução) em retenções contratuais

6.01.02.14

Receitas antecipadas

6.01.03

Outros

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.01

Aquisição de imobilizado

6.02.03

Variação do imobilizado liquido e intangivel

6.02.04

Agio do investimento

-2.803.345

-1.067.930

0

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

9.259.698

5.524.173

1.155.873

6.03.01

Redução dos emprestimos e financiamentos

-1.279.809

4.813.889

1.200.000

6.03.02

Pagamento de dividendos

-1.769.474

710.284

-44.127

6.03.03

Integralização de Capital

12.905.734

0

0

6.03.04

Aumento (redução) de partes Relacionadas

1.343.706

0

0

-7.812

-1.209.817

0

1.184.945

-1.786.987

-1.351.527

-3.243.239

-2.622.955

-1.291.629

509.925

-1.689.519

0

-902.059

-1.676.359

-772.717

Aumento (redução) dos fornecedores

634.224

216.591

-248.853

Aumento (redução) dos salarios e encargos

171.056

187.494

558.524

Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher

1.345.757

4.839.219

430.237

Aumento (redução) dos Impostos e Contribuições parcelados

1.450.773

-11.086

-357.230

Aumento (redução) das Provisões de ferias e encargos

337.960

-742.569

348.457

Aumento (redução) dos outros valores a receber

-19.017

-485.965

-18.316

1.033.516

0

0

-12.081

0

0

-121.870

198.162

0

561.286

-3.554.676

-2.722

-9.998.166

-3.146.052

-1.202.923

0

0

-1.202.923

-7.194.821

-2.078.122

0
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

6.03.05

Divida Aquisição

-1.940.459

0

0

6.05
6.05.01

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

3.505.828

-1.860.199

2.102.516

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

2.528.760

4.388.959

2.286.443

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

6.034.588

2.528.760

4.388.959
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.04
5.04.01
5.04.08
5.05

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

7.433.959

0

5.468.436

0

-1.045.761

11.856.634

0

11.856.634

0

0

-1.730.456

0

0

-1.730.456

0

-1.730.456

7.433.959

0

3.737.980

0

-1.045.761

10.126.178

0

10.126.178

Transações de Capital com os Sócios

12.905.734

0

7.812

0

-7.812

12.905.734

0

12.905.734

Aumentos de Capital

12.905.734

0

0

0

0

12.905.734

0

12.905.734

Ajuste de Avaliação Patrimonial

0

0

7.812

0

-7.812

0

0

0

Resultado Abrangente Total

0

0

0

3.765.314

0

3.765.314

0

3.765.314

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

3.765.314

0

3.765.314

0

3.765.314

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

0

2.871.052

-3.765.314

0

-894.262

0

-894.262

5.06.01

Constituição de Reservas

0

0

2.871.052

-2.871.052

0

0

0

0

5.06.04

Distribuição de Dividendos

0

0

0

-894.262

0

-894.262

0

-894.262

5.07

Saldos Finais

20.339.693

0

6.616.844

0

-1.053.573

25.902.964

0

25.902.964
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.04
5.04.06

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

7.433.959

1.868.133

1.147.191

0

171.868

10.621.151

0

10.621.151

0

0

-353.801

0

0

-353.801

0

-353.801

7.433.959

1.868.133

793.390

0

171.868

10.267.350

0

10.267.350

Transações de Capital com os Sócios

0

-1.868.133

-1.005.898

-1.769.474

-7.812

-4.651.317

0

-4.651.317

Dividendos

0

-1.868.133

-1.013.710

0

0

-2.881.843

0

-2.881.843

5.04.08

Distribuição de dividendos

0

0

0

-1.769.474

0

-1.769.474

0

-1.769.474

5.04.09

Ajuste de Avaliação Patrimonial

0

0

7.812

0

-7.812

0

0

0

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

7.450.417

0

7.450.417

0

7.450.417

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

7.450.417

0

7.450.417

0

7.450.417

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

0

5.680.943

-5.680.943

-1.209.816

-1.209.816

0

-1.209.816

5.06.01

Constituição de Reservas

0

0

372.521

-372.521

0

0

0

0

5.06.04

Constituiçõ das Reservas de Lucros

0

0

5.308.422

-5.308.422

0

0

0

0

5.06.05

Perdas em investimento em coligadas e
controladas

0

0

0

0

-1.209.816

-1.209.816

0

-1.209.816

5.07

Saldos Finais

7.433.959

0

5.468.435

0

-1.045.760

11.856.634

0

11.856.634
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

1.000.000

854.423

1.079.866

0

179.680

3.113.969

0

3.113.969

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

0

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

1.000.000

0

-11.625

0

0

-11.625

0

-11.625

854.423

1.068.241

0

179.680

3.102.344

0

3.102.344

5.04

Transações de Capital com os Sócios

6.433.959

5.04.01

Aumentos de Capital

6.433.959

0

7.812

-337.903

-7.812

6.096.056

0

6.096.056

0

0

0

0

6.433.959

0

6.433.959

5.04.06

Dividendos

0

5.04.08

Realização do custo Atribuido

0

0

0

-337.903

0

-337.903

0

-337.903

0

7.812

0

-7.812

0

0

0

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

1.422.751

0

1.422.751

0

1.422.751

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

5.06

Mutações Internas do Patrimônio Líquido

0

1.013.710

0

1.422.751

0

1.422.751

0

1.422.751

71.138

-1.084.848

0

0

0

0

5.06.01

Constituição de Reservas

0

0

5.06.03

Tributos sobre a Realização da Reserva
de Reavaliação

0

1.013.710

71.138

-71.138

0

0

0

0

0

-1.013.710

0

0

0

0

5.07

Saldos Finais

7.433.959

1.868.133

1.147.191

0

171.868

10.621.151

0

10.621.151
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DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

Penúltimo Exercício
01/01/2015 à 31/12/2015

Antepenúltimo Exercício
01/01/2014 à 31/12/2014

7.01

Receitas

77.225.643

70.608.472

42.705.041

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

77.225.643

70.608.472

42.705.041

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-52.272.085

-43.419.674

-31.047.728

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-46.350.292

-35.874.917

-28.750.562

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-5.921.793

-7.544.757

-2.297.166

7.03

Valor Adicionado Bruto

24.953.558

27.188.798

11.657.313

7.04

Retenções

-463.208

-2.445.585

-2.586.774

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

7.06.02

Receitas Financeiras

979.532

430.168

414.570

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

25.469.882

25.173.381

9.485.109

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

25.469.882

25.173.381

9.485.109

7.08.01

Pessoal

6.026.168

6.299.115

3.507.582

7.08.01.01

Remuneração Direta

6.026.168

6.299.115

3.507.582

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

13.097.071

10.682.030

4.420.215

7.08.02.01

Federais

13.097.071

10.682.030

4.420.215

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

2.581.329

741.819

134.561

7.08.03.01

Juros

2.581.329

741.819

134.561

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

3.765.314

7.450.417

1.422.751

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

3.765.314

7.450.417

1.422.751

-463.208

-2.445.585

-2.586.774

24.490.350

24.743.213

9.070.539

979.532

430.168

414.570
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Relatório da Administração

Mensagem da Administração
A perda de vigor de todos os setores da economia nacional e a desfavorável conjuntura internacional com vários mercados
apresentando instabilidade económica resultaram em um contexto desafiador para crescimento de negócios. De acordo
com o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 3,6% em 2016. Já o PIB per capita brasileiro teve uma queda mais
acentuada (-4,4%), ficando em R$ 30.407. Os dados indicam que o Brasil enfrentou a pior recessão desde o ano de 1930
(subsequente à Quebra da da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929). Os três setores que entram no cálculo do PIB
recuaram no ano - agropecuária (-6,6%), indústria (-3,8%) e serviços (-2,7%). A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
teve uma retração pelo terceiro ano seguido e caiu 10,2% em 2016. De acordo com o IBGE, esse resultado negativo pode
ser explicado, principalmente, pela queda da produção interna e da importação de bens de capital. A taxa de investimento
no ano de 2016 caiu para 16,4% do PIB, abaixo do observado no ano anterior (18,1%). Trata-se do menor nível de
investimento na economia já registrado pela série histórica do IBGE, que começa em 1996.
Apesar de um cenário de continua deterioração econômica e grande instabilidade política julgamos que atingimos um bom
resultado elevando nossa receita bruta de serviços, protegendo nossa margem operacional, apresentando lucro e pagando
dividendos aos acionistas.
Lucro basico por ação
Dividendos por ação

2013
R$ 0,46
R$ 0,08

2014
R$ 3,56
R$ 0,62

2015
R$ 13,60
R$ 3,23

2016
R$ 5,46
R$ 1,30

2016 vs 2015

CAGR 2013-2016

-59,9%
-59,9%

128,1%
152,5%

A receita operacional bruta atingiu R$ 77.225 mil aumentando R$ 6.617 mil em comparação com o mesmo período do ano
anterior.
O lucro líquido da Quality foi R$ 3.765 mil dos quais a empresa propôs como distribuição de dividendos o valor de R$ 894
mil reinvestindo o restante na empresa.
Apesar de crescimento em receita, Companhia não alcançou seu objetivo em EBITDA. No período Quality registrou um
EBITDA de R$ 11.944 mil atingindo uma margem de EBITDA de 17,5%.
Através de geração de caixa operacional e a integralização de aumento de capital líquido de recursos destinados para
investimentos o endividamento líquido reduziu em R$ 6.727 mil para R$ 8.238 mil. Os investimentos no desenvolvimento
de novos produtos atingiram o montante de R$ 6.296 mil.
O endividamento líquido consolidado em 31 de dezembro de 2016 representou 0,69x o EBITDA dos últimos 12 meses,
enquanto ao final do ano 2015 representava 0,97x.
A disponibilidade financeira consolidada ao final do 2016 foi de R$ 6.035 mil. As aplicações financeiras representavam
74,0% desta disponibilidade.
Participação de capital próprio sobre capital total aumentou em 18,1 pp para 46,0%.
em milhares de reais, exceto %
Passivo (circulante e não circulante)

2014
6.150

AV

2015

36,7%

30.647

AV

2016

72,1%

30.369

AV
54,0%

Total do patrimônio líquido

10.621

63,3%

11.857

27,9%

25.903

46,0%

Total do passivo e patrimônio líquido

16.771

100,0%

42.504

100,0%

56.272

100,0%

O patrimônio líquido apresentou um aumento de 118,5%, passando de R$ 11.857 mil em 31 de dezembro de 2015 para R$
25.903 mil em 31 de dezembro de 2016.
em milhares de reais

2014
2015
2016

Patrimonio líquido
inicial

3.114
10.621
11.857

Lucro líquido

1.423
7.450
3.765

Dividendos

338
1.769
894

Reinvestimento

1.085
5.681
2.871

Retorno sobre
Patrimonio líquido
Patrimonio líquido
final

45,7%
70,1%
31,8%

10.621
11.857
25.903
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RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA
em milhares de reais
Receita bruta consolidada
BPO e Fabrica de projetos
GRC-Analytics
Siseg

2014
42.750
38.903
0
3.848

2015
70.608
44.856
15.848
9.905

2016
77.226
47.102
19.087
11.037

Var 2016 vs 2015

Var 2015 vs 2014

9,4%
5,0%
20,4%
11,4%

65,2%
15,3%
157,4%

As principais receitas da Companhia são provenientes de
BPO (Business Process Outsourcing) e Fabrica de Projetos que englobam as operações de serviços de TI em
Gerenciamento de Aplicações, Canais Eletrônicos, Aplicativos Móveis, Soluções Digitais, Mobilidade Microserviços,
Gestão de Identidade, Service Desk, Field Services, Gestão de Datacenter e de NOC 24x7 (Network Operations
Center);
GRC-Analytics (Governança-Risco-Compliance-Analytics) que englobam ofertas de solução integrada de GRC
e Analytics através de softwares de alta performance, que atuam na prevenção de fraudes, monitoramento continuo
e análise de dados;
SISEG Gestão e operação do sistema RNS - Registro Nacional de Sinistros que provê compartilhamento de
informações relativas a sinistros de diversos ramos, como automóvel, pessoas, patrimonial, rural e transportes, com
a finalidade de análise de risco na aceitação ou liquidação das apólices de seguro.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia registrou receita operacional bruta de R$ 77.226 mil,
apresentando um aumento de 9,4% comparada com o exercício social de 2015. Receita bruta em BPO e fabrica de projetos
atingiu R$ 47.102 mil registrando um aumento de 5,0% em relação a mesmo período do ano anterior. A receita bruta advinda
de GRC-Analytics somou R$ 19.087 mil apresentando um aumento de 20,4% comparado com o mesmo período do ano
anterior. A receita bruta de Siseg aumentou 11,4% atingindo R$11.037 mil.
RECEITA LIQUIDA
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia registrou receita operacional líquida de R$ 68.186 mil,
apresentando um aumento de 6,7% comparada com o exercício social de 2015.
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, custos de serviços somaram R$ 46.350 mil, apresentando um
aumento de 29,3% comparada com o exercício social de 2015. O aumento de custos foi impulsionado pelo i) aumento de
encargos ii) dispensa antecipada da mão de obra advinda de implementação de integração de empresas adquiridas iii)
encerramento de operações deficitárias em determinados clientes e iv) preservação de mão de obra para negócios
prospectados.
LUCRO BRUTO
A companhia atingiu um lucro bruto de R$ 21.836 mil que foi R$ 4.040 mil inferior comparado com o exercício social de
2015. A variação negativa se deve aos fatores supracitados na rubrica de Custos de serviços prestados e ao aumento de
encargos adicionais advindos de INSS patronal sobre receita operacional bruta.
DESPESAS OPERACIONAIS
As despesas operacionais apresentaram uma redução no montante de R$ 1.783 mil atingindo R$ 12.411 mil. A redução foi
impulsionada por economias em i) despesas gerais e administrativas ii) despesas com serviços com terceiros. Excluindo
despesas não recorrentes despesas operacionais registraram uma redução no montante de R$ 2.612 mil.
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
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O resultado financeiro líquido foi uma despesa de R$ 1.602 mil, o que representa aumento de R$ 1.261 mil comparado com
o mesmo período de 2015. O aumento de despesas financeiras ocorreu principalmente pela aplicação de remuneração
sobre a dívida de aquisição para o período integral e pelo aumento de taxa Selic média em 2016.
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
O lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 somou R$ 3.765 mil apresentando um desempenho
49,5 % inferior comparado com o mesmo período do ano anterior. A variação negativa foi impulsionada pelos efeitos
adversos advindos na linha de custos de serviços e de despesas operacionais não recorrentes.
EBITDA
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA somou R$11.944 mil, apresentando um desempenho
inferior no montante de R$ 3.410 mil comparado com o mesmo período no ano anterior. A variação desfavorável no EBITDA
foi impulsionada pelo desempenho desfavorável do lucro bruto que parcialmente foi compensado pelas economias na linha
de despesas operacionais.

Em reais

Demonstração do EBITDA
Lucro líquido do período
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação e amortização
Resultado financeiro líquido
Equivalência patrimonial
Investimentos
Despesa extraordinária
EBITDA

2016
3.765.314
4.057.663
463.208
1.601.797
696.465
1.359.145
11.943.591

ESTRUTURA ACIONARIA
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2016, é representado por 690.180 mil ações ordinárias
AUDITORES INDEPENDENTES
As demonstrações financeiras da Quality Software S/A, individuais e consolidadas, foram examinadas pela RSM Brasil
Auditores Independentes. A contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer funções
gerenciais; e (c) não advogar pela Quality Software S.A. ou prestar quaisquer serviços que possam ser considerados
proibidos pelas normas vigentes
Em atendimento a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 381/03, declaramos que, para o
exercício findo31 de dezembro de 2016, a RSM Brasil não prestou quaisquer outros serviços que não relacionados à
auditoria externa das demonstrações financeiras.
A Administração
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
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RT 044/2017
Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da
Quality Software S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Quality Software S.A. (“Companhia”),
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2016 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, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Quality Software S.A. em 31 de dezembro de
2016, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

1. Reconhecimento de receita – Contas a receber a faturar
As receitas da Sociedade são originadas substancialmente da prestação de serviços de (i) assessoramento, orientação,
implantação, elaboração, execução, acompanhamento e revisão de planos diretores e trabalhos em geral nos setores de
informática, auditoria de sistemas, softwares, próprios ou de terceiros; (ii) treinamento, desenvolvimento de sistemas,
suporte técnico em hardware e software, em geral; e (iii) design gráfico, editoração eletrônica e diagramação, onde e inclui
montantes faturados e estimativa de valores a faturar, ambos com base nos contratos de prestação de serviço e medições
1
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reportada a seus clientes geralmente mensalmente para aceite dos valores medidos. Os valores faturados e a faturar são
reconhecidos no período de competência com base em estimativas e levando em conta as especificidades dos contratos e
foi considerada uma área de julgamento durante nossos trabalhos de auditoria face aos potenciais impactos que podem
trazer sobre as demonstrações financeiras em caso de distorções no reconhecimento da receita.
Nossos procedimentos de auditoria relacionados ao reconhecimento da receita incluíram, entre outros:
• Análise detalhada da receita faturada e não faturada e a época de seu reconhecimento com base nos termos contratuais
e as expectativas derivadas do nosso conhecimento da indústria e dados externos de mercado e discussões sobre
possíveis variações nas expectativas;
• Teste dos controles implementados pela Companhia para reconhecimento na competência correta das receitas faturadas
e não faturada provenientes dos contratos de prestação de serviços e comunicação com os clientes para aceite das
medições dos serviços prestados;
• Teste documental dos principais contratos, notas fiscais da Companhia firmados no exercício, sua contabilização e
recebimentos subsequentes; e
• Envio de cartas de confirmação de saldos de contas a receber de clientes selecionados estatisticamente.
Adicionalmente avaliamos as divulgações da Companhia sobre os critérios de reconhecimento da receita e montantes
envolvidos, as quais estão incluídas nas Notas Explicativas 3.14 b) e 5.
O resultado de nossos procedimentos foi que alcançamos razoável segurança nos valores apresentados no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

2. Reconhecimento e capitalização de desembolsos no ativo intangível e sua realização
A Sociedade realiza desembolsos significativos no desenvolvimento de softwares e know-how aplicados na prestação de
serviços para seus clientes que provavelmente gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um
ano, são reconhecidos como ativo intangível.
Estes desembolsos incluem materialmente a remuneração dos funcionários da equipe de desenvolvimento e outros que
sejam diretamente identificáveis.
Consideramos este assunto relevante em nossa auditoria devido à magnitude dos montantes envolvidos, ao complexo
julgamento na identificação de gastos que sejam passíveis de capitalização, como por exemplo com pessoal além da
existência de subjetividade e uso de premissas por parte da Administração para elaborar projeções de receitas
2
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relacionadas a este ativo. Adicionalmente há riscos sobre o mesmo em razão da potencial não realização destes ativos
(impairment).
Dentre os procedimentos de auditoria aplicados, destacamos:
• Revisão dos controles internos e políticas da Companhia quanto aos critérios adotados para reconhecimento dos
desembolsos realizados e tratamento dos mesmos como ativo intangível sua amortização e/ou baixas;
• Testes documentais sobre uma amostra de desembolsos e gastos utilizados para o desenvolvimentos desses;
• Avaliamos e revisamos as projeções financeiras elaboradas pela Administração para teste anual de recuperabilidade de
ativos de vida útil indefinida conforme previsto na norma contábil vigente;
Adicionalmente, avaliamos as divulgações da Companhia sobre seus ativos intangíveis, incluídas na nota explicativa 3.9 e
10.
O resultado de nossos procedimentos foi que alcançamos razoável segurança nos valores apresentados no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Ágio fundamentado em rentabilidade futura
Conforme divulgado na nota explicativa 19, a Companhia possui contabilizado ágio por expectativa de rentabilidade futura
em 31 de dezembro de 2016. Nos termos das práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia deve testar anualmente
o valor do ágio para determinar se houve perda do valor recuperável. Esse teste anual foi avaliado como um assunto
relevante em nossa auditoria devido à magnitude dos montantes envolvidos, além do fato de ser realizado com base em
diversas premissas e projeções de mercado como taxas de crescimento e de desconto e projeções de margem para
determinar o valor em uso, que são complexas e subjetivas e requerem o uso de julgamento por parte da administração
da Companhia.
Em relação à mensuração e apresentação do ágio, no contexto da auditoria, realizamos os seguintes procedimentos:
• Obtenção de entendimento e testes sobre a efetividade dos principais controles associados;
3
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• Inspeção do plano de negócios elaborado pela administração, e aprovado pela Administração referente a entidade
adquirida, objeto da geração do ágio, e comparamos com as premissas utilizadas na avaliação;
• Conferência dos saldos do ano base utilizados para a projeção com as informações contábeis históricas;
• Indagação sobre a razoabilidade da metodologia e das principais premissas financeiras e econômicas utilizadas, tais
como taxas de desconto, inflação, crescimento de receita e despesas, investimento, dentre outras;
• Testes de recálculo das projeções elaboradas pela administração da Companhia.
Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que as premissas utilizadas pela administração são razoáveis e
consistentes com dados e informações observáveis.
Adicionalmente, avaliamos as divulgações da Companhia sobre seu ágio, incluídas na nota explicativa 3.7.1 e 9.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do
auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
4
RSM Brasil is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM
network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

PÁGINA: 36 de 75

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 - QUALITY SOFTWARE S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Compnhia e suas controladas.
•

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

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa
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maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2017.

ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-RJ - 04.080/O-9

Gelson José Amaro
Contador - CRC-RJ - 049.669/O-4
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QUALITY SOFTWARE S/A
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015
(Em Reais - R$)

CONTROLADORA
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Conta a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Créditos tributários
Adiantamento
Outros valores a receber
Despesas Antecipadas
Licenças / Direitos de Representação
Ativo não circulante
Retenção contratual
Depósitos Judiciais
Crédito com terceiros
Partes Relacionadas
Dividendos a receber
Investimento em controladas
Imobilizado
Intangível
Ágio

Versão : 1

Nota
4
5
6

7

8a
9
10
11
9

CONSOLIDADO

31/12/2016
4.621.257
10.826.111
4.226.465
10.000
297.953
-

31/12/2015
2.348.498
7.154.932
3.978.798
508.712
1.694.519
-

31/12/2016
6.034.588
15.234.756
5.389.930
21.526
661.003
-

31/12/2015
2.528.760
11.991.517
4.487.871
531.451
1.694.519
561.287

19.981.786

15.685.459

27.341.803

21.795.405

16.245
57.306
604.494
767.286
1.971.311
1.442.720
11.306.286
15.350.893

4.161
38.288
1.048.187
3.854.319
1.758.298
4.249.996
12.547.551

16.245
523.298
1.734.320
11.306.286
15.350.893

4.164
504.281
1.343.706
2.058.997
4.249.996
12.547.548

31.516.541

23.500.800

28.931.042

20.708.692

51.498.327

39.186.257

56.272.846

42.504.095

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Dívida Aquisição
Adiantamento de clientes
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições parcelados
Provisões para férias e encargos

QUALITY SOFTWARE S/A
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015
(Em Reais - R$)

Nota
14

12
13

Passivo não circulante
Dívida Aquisição
Dividendos a pagar
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições parceladas
Partes relacionadas
Receitas Antecipadas
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas estatutária
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucro/Prejuízo do período

Versão : 1

14

15.1
15.2
15.3
15.4

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
1.497.201
767.884
727.965
4.088.415
11.479.619
2.348.777
2.291.968
4.661.540
3.151.432
109.620
19.443
1.990.041
1.698.592
15.463.478
19.369.019

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
1.497.201
424.452
1.667.084
1.032.860
4.088.415
11.479.619
2.541.623
2.370.567
7.197.976
5.852.219
1.471.907
19.443
2.247.497
1.909.537
20.711.703
23.088.697

5.450.745

-

5.450.745

-

894.262
3.236.880
550.000
10.131.887

1.769.474
5.589.437
1.691
600.000
7.960.602

894.262
3.236.880
76.292
9.658.179

1.769.474
5.589.437
1.691
198.162
7.558.764

20.339.693
6.616.844
(1.053.573)
25.902.964

7.433.959
5.468.436
(1.045.761)
11.856.634

20.339.693
6.616.844
(1.053.573)
25.902.964

7.433.959
5.468.436
(1.045.761)
11.856.634

51.498.327

39.186.257

56.272.846

42.504.095

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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QUALITY SOFTWARE S/A
Demonstração do resultado
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)
CONTROLADORA
Nota

CONSOLIDADO

31/12/2016
58.118.857
(6.878.386)

31/12/2015
54.760.496
(5.318.891)

31/12/2016
77.225.643
(9.039.409)

31/12/2015
70.608.472
(6.732.329)

51.240.471

49.441.605

68.186.234

63.876.143

(33.719.997)

(2.152.518)
(32.927.725)

(46.350.292)

(2.152.518)
(35.847.915)

17.520.474

14.361.361

21.835.942

25.875.710

(5.130.394)
(1.643.618)
(1.031.966)
(1.359.145)
(404.919)
(1.233.935)
(254.957)

(4.357.613)
(2.730.273)
(1.899.928)
(201.404)
(123.182)
4.180.252

(6.026.169)
(2.420.471)
(2.001.006)
(1.359.145)
(463.208)
(1.601.797)
-

(6.233.106)
(4.637.146)
(3.423.570)
(293.067)
(340.524)
-

(142.877)

122.425

(141.171)

392.512

(11.201.811)

(5.009.723)

(14.012.966)

(14.534.901)

Lucro do período antes dos tributários

6.318.663

9.351.638

7.822.977

11.340.809

Contribuição Social e Imposto de Renda

(2.553.349)

(1.901.220)

(4.057.663)

(3.890.392)

3.765.314

7.450.417

3.765.314

7.450.417

5,46

13,60

5,46

13,60

Lucro líquido do período
Imposto de renda e contribuição social
Depreciação e amortização
Resultado financeiro líquido
Equivalência patrimonial
Investimentos

3.765.314
2.553.349
404.919
1.233.935
254.957
696.465

7.450.417
1.901.221
2.353.923
123.182
(4.180.252)
-

3.765.314
4.057.663
463.208
1.601.797
696.465

7.450.417
3.890.392
2.445.586
340.524
-

Despesa extraordinária

1.359.145

870.826

1.359.145

1.226.527

10.268.084

8.519.317

11.943.591

15.353.446

14,88

15,55

17,31

28,02

Receita bruta de serviços prestados
Dedução da receita bruta

Receita líquida de serviços prestados

Custo com amortização de Intangível
Custo dos serviços prestados

16

Lucro bruto

Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais e administrativas
Despesas com serviços prestados
Despesas com M&A
Depreciação e amortização
Resultado financeiro líquido
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais
quidas

Lucro líquido do período

Lucro líquido do período por ação do capital
ocial

17
18
19

9

Demonstração do EBITDA

EBITDA

Lucro líquido do EBITDA por ação do
apital social

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Demonstração do Resultado Abrangente
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)
CONTROLADORA
Nota

Resultado do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do período

Versão : 1

31/12/2016

31/12/2015

CONSOLIDADO
31/12/2016

31/12/2015

3.765.314

7.450.417

3.765.314

7.450.417

(1.730.456)

(1.217.629)

(1.730.456)

(1.217.629)

2.034.858

6.232.788

2.034.858

6.232.788

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Saldos em 01 de janeiro de 2015
Ajustes de exercícios anteriores
Perda com Investimentos em controladas e coligadas
Ajuste de avaliação patrimonial
Aumento de Capital
Lucro/Prejuízo líquido do período
Constituição de reserva legal
Dividendos pagos antecipadamente
Distribuição de dividendos
Constituição de reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Versão : 1

QUALITY SOFTWARE S/A
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015
(Em Reais - R$)

Capital
realizado
7.433.959

Reserva
estatutária
1.868.133

-

-

Reserva de lucros
reserva
retenção de
legal
lucros
191.690
955.502
-

(353.800)

Lucros
acumulados

A
de a
patr

-

(1.
(1.868.133)
-

372.521
-

7.812
(1.013.710)
5.308.422

7.433.959

-

564.210

4.904.226

-

-

7.450.417
(372.521)
(1.769.474)
(5.308.422)

Ajustes de exercícios anteriores
Perda com Investimentos em controladas e coligadas
Ajustes de avaliação Patrimonial
Aumento de Capital
Lucro/Prejuízo líquido do período
Constituição de reserva legal
Distribuição de dividendos
Constituição de reserva de lucros

-

-

-

12.905.733
-

-

-

(171.506)
(1.558.950)
7.812

-

188.266
-

2.682.786

3.765.314
(188.266)
(894.262)
(2.682.786)

Saldos em 31 de Dezembro de 2016

20.339.693

-

752.476

5.864.368

-

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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QUALITY SOFTWARE S/A
Demonstração do Fluxo de Caixa
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)
CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período:
Ajustes de exercícios anteriores
Resultado de equivalência patrimonial
Ajuste de avaliação patrimonial
Outras Despesas que não afetam o caixa
Depreciações e amortizações

3.765.314
(1.730.456)
254.957
404.919

7.450.417
(353.800)
(4.180.252)
1.227.997
1.948.897

3.765.314
(1.730.456)
463.208

7.450.417
5.295.334
(1.209.817)
(12.143.246)
(2.445.585)

2.694.733

6.093.259

2.498.065

(3.052.897)

(3.671.182)
(247.667)
498.712
1.396.566
(12.084)
(19.018)
39.919
56.809
1.510.108
88.486
291.449
-

(1.736.063)
(1.167.286)
(501.921)
(1.694.519)
(4.164)
(19.972)
(88.304)
767.890
1.914.372
(11.087)
(531.622)
-

(3.243.243)
(902.059)
509.925
1.033.516
(12.081)
561.287
(19.017)
634.224
171.056
1.345.757
1.450.773
337.960
(121.870)

(2.622.955)
(1.676.359)
(1.689.519)
(485.965)
216.591
187.494
4.839.219
(11.087)
742.567
(5.039.815)
198.162

2.626.830

3.020.583

4.244.294

(8.394.564)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição/baixa de investimento
Ágio do investimento
Variação do imobilizado líquido e intangível
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos

1.558.951
(2.803.342)
(7.145.630)
(8.390.021)

(1.932.071)
(1.067.930)
(3.830.737)
(6.830.739)

(2.803.345)
(7.194.821)
(9.998.166)

(1.067.930)
2.078.122
1.010.192

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos
Partes relacionadas
Dívida Aquisição
Integralização de capital
Empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

(1.419.474)
(654.494)
(1.940.459)
12.905.734
(855.357)
8.035.950

(3.219.745)
600.000
4.389.440
1.769.695

(1.769.474)
1.343.706
(1.940.459)
12.905.734
(1.279.809)
9.259.699

710.284
4.813.889
5.524.173

Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa

2.272.759

(2.040.461)

3.505.828

(1.860.199)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa

2.348.498
4.621.257
2.272.759

4.388.959
2.348.498
(2.040.461)

2.528.760
6.034.588
3.505.828

4.388.959
2.528.760
(1.860.199)

Variações no ativos e passivos
Conta a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Adiantamento
Despesas Antecipadas
Partes Relacionadas
Retenções Contratuais
Licenças / Direitos de Representação
Depósitos Judiciais
Fornecedores
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições parcelados
Provisões para férias e encargos
Outros valores a receber
Receitas Antecipadas
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais

As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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QUALITY SOFTWARE S/A
Demonstração do valor adicionado
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais - R$)
CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015

DESCRIÇÃO
1 - RECEITAS
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015

58.118.857
58.118.857

4.760.496
54.760.496

77.225.643
77.225.643

70.608.472
70.608.472

(37.897.602)
(33.719.997)
(4.177.606)

(37.466.878)
(32.927.725)
(4.539.153)

(52.272.084)
(46.350.292)
(5.921.793)

(43.419.674)
(35.874.917)
(7.544.757)

20.221.254

17.293.618

24.953.559

27.188.798

(404.919)
(404.919)

(2.353.922)
(2.353.922)

(463.208)
(463.208)

(2.445.585)
(2.445.585)

19.816.336

14.939.696

24.490.351

24.743.213

568.064
823.021
(254.957)

4.559.421
379.169
4.180.252

979.530
979.530
-

430.168
430.168
-

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

20.384.400

19.499.117

25.469.882

25.173.381

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal e encargos
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.3) Juros e aluguéis
8.4) Lucros retidos / prejuízo do trimestre

20.384.400
5.130.394
9.431.736
2.056.956
3.765.314

19.499.117
4.344.666
7.220.110
483.922
7.450.419

25.469.882
6.026.169
13.097.071
2.581.329
3.765.314

25.173.381
6.299.115
10.682.029
741.817
7.450.420

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)
2.1) Custos das mercadorias e serviços vendidos
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 – RETENÇÕES
4.1) Depreciação e amortização
5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA
ENTIDADE (3-4)
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1) Receitas financeiras
6.2) Resultado de equivalência patrimonial

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Notas Explicativas à Informação Anual
Em 31 de Dezembro de 2016
(Em Reais - R$)

1 – Contexto Operacional
A Quality Software S.A. é uma empresa brasileira de Tecnologia da Informação, fundada em 1989 na cidade do
Rio de Janeiro, especializada em terceirização de projetos e operação de infraestrutura de Hardware, Software e
Sistemas, a Quality segue o conceito de ONE STOP SHOP, ou seja, tudo que uma empresa necessita em TI em
um único lugar atuando também através de suas subsidiárias Tech Supply e Latin TECH no setor de GRC
(Governança risco e compliance) e segurança da informação.
A Quality Software S/A Busca através da prestação de serviços a atender as demandas de seus clientes, com
qualidade e excelência permitindo-a assim consolidar-se no mercado de tecnologia da informação
brasileiro atingindo a liderança na prestação de serviços outsourcing, além de mante-se como líder no setor de
GRC.
Esses serviços estão distribuídos de acordo com as 4 (quatro) áreas de negócios da companhia, como BPO,
Fábrica de Projetos, SISEG (Sistema de Registro Nacional de Sinistros) e Treinamento.
Para tanto, a companhia possui abrangência tecnológica multidisciplinar aliada ao emprego de metodologias e
processos de trabalho consagrados, o que a qualifica para a prestação de serviço em um contexto internacional.
A Companhia tem como missão Prover o conceito de “one stop shop”, ou seja, atender as necessidades de nossos
clientes, no que tange à Tecnologia da Informação, de forma a implementar o melhor arranjo tecnológico para
desenvolver soluções competitivas de negócios, voltadas para o aumento da produtividade e maximização da
cadeira de valor de nossos clientes.
No período de 2016 a companhia obteve um crescimento de receita consolidada de 9% em relação a sua receita
bruta do ano anterior, crescimento tímido de 9% comparado ao ano crescimento de 56,92% em 2015, este
resultante do acréscimo de receita ocasionado pela compra de duas companhias, Tech Supply e Latin Tech. O
baixo crescimento em 2016 dá-se devido a impacto da crise econômica que atinge o pais o que gerou reflexos no
mercado de TI nacional, ocasionando a renegociação e perda de alguns contratos.
Sendo Unidades de Negócios BPO e Fabrica de Projetos nossa maior fonte de receitas, que de fato é o motor que
impulsiona o crescimento (orgânico e consolidado) da Companhia, representando hoje 61% da receita. A unidade
de negócio SISEG representa 14% da receita Bruta apurada em 2016. Já as áreas Governança de Negócio e
Governança de TI, adquiridas em 2015 através da compra de Tech Supply e Latin Tech, representam
respectivamente 15% e 10% o ultimo representando aumento de 29% comparado ao ano anterior. De acordo com
esses dados a companhia chega a um valor de 92% em receita recorrente. A companhia no segundo trimestre de
2015, realizou um marco importante, em consonância com sua estratégia corporativa e com o objetivo de
promover o crescimento acelerado da Companhia visando uma futura Oferta Pública Inicial (IPO), bem como
consolidar o conhecimento em soluções de GRC - Governança, Risco e Compliance, através da ampliação de seu
portfólio de produtos, a Quality conclui a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social total
e votante da Technology Supply Informática Comércio, Importação e Exportação Ltda. (“Tech Supply”) e da
Latin Technology Distribuição Informática Ltda. (“Latin Tech”), sociedades com sede na cidade de São Paulo,
SP.
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A TechSupply e a Latin Tech são empresas com atuação no mercado de tecnologia da informação, com foco em
soluções de GRC – Governança, Risco e Compliance, com portfólio de produtos e serviços complementares aos
da Companhia.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 15 de março de 2017.
2.1 - Declaração de conformidade
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro
2016 e em 31 de dezembro de 2015, juntamente com composição dos saldos das principais rubricas, estão
descritas nas notas seguintes.
As demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos em controladas pelo método
de equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira vigente. Desta forma, essas demonstrações
financeiras individuais não são consideradas como estando conforme as IFRSs, que exigem a avaliação desses
investimentos nas demonstrações separadas da controladora pelo seu valor justo ou pelo custo.
Contudo, não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado e o patrimônio líquido e
resultado da Controladora em suas demonstrações financeiras individuais.
Assim sendo, as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e as demonstrações financeiras
individuais da Controladora estão sendo apresentadas lado a lado em um único conjunto de demonstrações
financeiras.

2.1 - Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, conforme descrito nas práticas
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de
ativos.
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.
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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 individuais e consolidadas,
estão divulgadas na nota explicativa nº 3.14.
2.3 - Consolidação
Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e de suas controladas; os
resultados das transações entre as empresas consolidadas, bem como os saldos ativos e passivos são eliminados
no processo de consolidação.
As seguintes práticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.
Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas pela
Companhia e nas quais normalmente há uma participação acionária de mais da metade dos direitos de voto. As
controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e
deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
As operações entre as empresas, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não realizados nessas operações,
foram eliminados. As práticas contábeis das controladas foram ajustadas para assegurar consistência com as
práticas contábeis adotadas pela Companhia.
Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial. 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.
Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados e apresentados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"), qual seja o Real.
3 - Descrição das Principais Práticas Contábeis
3.1.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
3.2 Ativos e passivos financeiros - classificação, reconhecimento e mensuração.
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A Companhia classificou todos os seus ativos e passivos financeiros nas seguintes categorias: ativos mensurados
ao valor justo através do resultado, recebíveis e empréstimos e financiamentos. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos ou passivos financeiros foram adquiridos, sendo determinada no reconhecimento
inicial. As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação,
sendo sua baixa realizada quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido
transferidos e, neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e
os benefícios.
a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um
ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo.
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.
(b) Recebíveis
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado
ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a
data base do balanço, sendo estes classificados como ativos não circulantes.
Os recebíveis da Companhia compreendem o contas a receber e as outras contas a receber, sendo contabilizados
no momento inicial pelo valor justo e, subsequentemente, amortizados, usando o método da taxa efetiva de juros.

No encerramento do exercício é avaliado se há evidência objetiva de perda (impairment) em um ativo financeiro
ou em um grupo de ativos financeiros e, quando identificada, uma provisão é registrada e reconhecida na
demonstração do resultado.
(c) Empréstimos e financiamentos
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento
inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e
financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Ganhos e perdas são reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização
pelo método da taxa efetiva de juros.
3.3.

Contas a receber

O Contas a receber corresponde a valores a receber de clientes pela venda de produtos ou prestação de serviços
no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos
17

PÁGINA: 49 de 75

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 - QUALITY SOFTWARE S.A.

Notas Explicativas

Versão : 1

QUALITY SOFTWARE S/A
Notas Explicativas à Informação Anual
Em 31 de Dezembro de 2016
(Em Reais - R$)

(ou outro que atenda ao ciclo normal de operações), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. O
Contas a receber de clientes, inicialmente, é reconhecido pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação
duvidosa.
3.3.1. Ajuste a valor presente
A Companhia avaliou os ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes sujeitos à avaliação a valor
presente e não identificou efeitos materiais a serem registrados nas demonstrações financeiras decorrentes de
ajustes a valor presente de ativos e passivos monetários.
3.4.

Impostos e contribuições a recuperar

São considerados impostos e contribuições a recuperar os pagamentos antecipados e as retenções de imposto de
renda e contribuição social sobre os recebimentos de clientes, os quais serão compensados com os respectivos
valores a recolher.
Os mesmos estão sujeitos a reajuste da Selic em caso de não aproveitamento total neste exercício.

3.5.

Custos a incorrer com licenças

O grupo necessita adquirir licenças, dos softwares que representa, para serem aplicadas em seus serviços que
presta a seus clientes. Elas são adquiridas separadamente e proporcionalmente aos serviços prestados. Elas são
demonstradas pelo custo histórico e uma vez que têm vida útil definida, após seu reconhecimento inicial são
contabilizadas no resultado conforme a realização das receitas correspondentes às que ajudaram a gerar.
3.6.

Operações com partes relacionadas

Registradas pelo valor original da transação e atualizado monetariamente.
3.7.

Investimentos

Os investimentos são registrados pelo custo e são tratados pelo método de equivalência patrimonial.
3.7.1. Ágio
O ágio (“goodwill”) é representado pela diferença positiva entre o valor pago ou a pagar e o montante líquido do
valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como
ativo intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. Se a adquirente apurar deságio, deverá registrar o
montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar a
necessidade de provisão para redução ao valor recuperável (“impairment”).
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Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para a verificação de “impairment”. Para determinar se o ágio apresenta redução em seu valor
recuperável, é necessário fazer estimativa do valor em uso das UGCs para as quais o ágio foi alocado.
O cálculo do valor em uso exige que a Administração estime os fluxos de caixa futuros esperados oriundos das
UGCs e uma taxa de desconto adequada para que o valor presente seja calculado.
Uma perda por “impairment” é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor
em uso. O “impairment” registrado em relação ao ágio não é revertido após seu reconhecimento inicial.

3.8.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações foram calculadas pelo
método linear, com base no prazo de vida útil econômica dos bens.
3.9.

Intangível

Os intangíveis estão demonstrados pelo custo de aquisição deduzido da amortização acumulada e de provisão
para ajuste ao valor provável de realização (impairment), quando aplicável.
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização, mas sim a testes anuais de
recuperabilidade.
Os gastos com desenvolvimento diretamente associados aos seus intangíveis identificáveis e únicos, controlados
pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um
ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem essencialmente a remuneração dos
funcionários da equipe de desenvolvimento diretamente relacionados
3.10.

Redução ao valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente seus ativos e passivos para se identificar evidências de perdas recuperáveis,
seja por novos eventos ou alterações nas circunstâncias atuais.
Atualmente não enxergamos itens expostos a esse quadro, e quando este for o caso, o valor recuperável será
calculado para verificar se há perda. Constatada a perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo ultrapassa seu valor recuperável.
3.11. Empréstimos e financiamentos
Registrados pelo valor do principal acrescido dos encargos financeiros incorridos “pro-rata-temporis” até a data
do balanço, conforme os termos definidos contratualmente.
3.12. Provisão para férias
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Demonstrada com base de proporcionalidade do período aquisitivo e acrescida dos encargos sociais até a data do
balanço.

3.13. Provisão para Contingências
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem a obrigação presente como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser
estimado com segurança. As provisões são revisadas periodicamente observadas as suas naturezas e
fundamentadas na opinião dos advogados da Companhia.

3.14. Estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
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. Com
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.
Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas são:
a) análise do risco de crédito para determinação da provisão por estimativa para créditos de liquidação duvidosa;
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir perdas
prováveis na realização de contas a receber. Para determinar a suficiência da provisão sobre contas a receber de
clientes são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de
realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos sem garantia real e, pela
consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada provisão no balanço em montante
suficiente para cobertura da perda provável.
A avaliação da existência de impairment é baseada na análise individualizada dos clientes em atraso,
considerando a sua capacidade de pagamento, as garantias oferecidas e a avaliação de advogados e empresas
especializadas em cobranças.
b) provisões para passivos judiciais;
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As provisões para passivos judiciais são referentes a procedimentos judiciais, de acordo com a probabilidade de
perda ou ganho, sendo registradas contabilmente provisões somente para os procedimentos em que a
Administração julgue como provável um resultado desfavorável à Companhia e com relação ao qual a perda seja
estimada em bases razoáveis. Para os procedimentos judiciais em que o julgamento de um resultado desfavorável
à Companhia seja avaliado como possível, é efetuada divulgação nas notas explicativas. Essas determinações são
feitas pela Administração com o auxílio dos assessores jurídicos da Companhia, de forma que as provisões para
passivos judiciais estejam adequadamente reconhecidas nas demonstrações financeiras.
c) provisões para remuneração variável da diretoria.
A provisão para remuneração variável da diretoria é constituída em montante suficiente para cobrir os prováveis
desembolsos na realização dessa obrigação. Ela é estimada com as melhores e mais atualizadas informações
disponíveis na época, até a divulgação das demonstrações financeiras.
d) Receita de prestação de serviços não faturada.
As receitas da Companhia decorrem principalmente da prestação de serviços, nos termos dos contratos
comerciais com os seus clientes, receitas referentes a prestação de serviços. Enquanto não faturada, a receita pela
prestação de serviços é reconhecida tendo como base a etapa de execução dos serviços realizados, na medida em
que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente, de acordo com as
condições estabelecidas nos contratos.
3.15. Reconhecimento de receita
A receita pela prestação de serviços é reconhecida pelo regime contábil de competência, tendo como base os
serviços executados até a data base do balanço, mensurados de acordo com os critérios estabelecidos
contratualmente com os clientes, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser
mensurados confiavelmente e quando é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia.
Se posteriormente surgirem circunstâncias que possam alterar os valores obtidos nas mensurações originais de
receitas e custos, as mensurações iniciais serão revisadas, podendo resultar em aumento ou redução das receitas
ou dos custos inicialmente registrados, as quais serão reconhecidas no resultado do exercício em que a
Administração tomar conhecimento das circunstâncias que originarem a revisão. A receita é apresentada líquida
dos impostos, abatimentos e descontos.
3.16. Instrumentos financeiros não derivativos
Durante os exercícios de 2016 e 2015, a Companhia não celebrou contratos que possam ser considerados como
instrumentos financeiros derivativos.
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
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financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos
financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando
e somente tenha o direito legal de compensar os valores, e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.17. Demonstração do valor adicionado
A Companhia elabora as demonstrações do valor adicionado (DVA), conforme requerido pela legislação
brasileira, como parte de suas demonstrações contábeis individuais e como informação suplementar às
demonstrações contábeis consolidadas.
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição no período.
A primeira parte representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a
mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos
adquiridos e o valor adicionado recebido de terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte é
representada pela distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais
de terceiros e remuneração de capitais próprios.
4 – Caixa e equivalentes de caixa
CONTROLADORA
31/12/2016
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras

CONSOLIDADO

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

4.328

1.762

4.335

2.206

159.134

2.346.736

1.563.830

2.512.523

4.457.795

-

4.466.423

14.031

4.621.257

2.348.498

6.034.588

2.528.760

A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que se concentrem em baixo risco e são
substancialmente remunerados com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI).
Refere-se única e exclusivamente a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) em instituições
tradicionais e de baixo grau de risco.
Em 16 de março de 2016, a Cia efetuou uma aplicação financeira no valor de R$ 8.000.000, valor esse
proveniente do aumento de capital efetuado pelos sócios em março de 2016, conforme descrito na “nota
explicativa 24”. A taxa média de remuneração desse investimento e de 101% do CDI.
5 – Contas a receber

Valores faturados
Serviços a faturar
PCLD

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
7.088.204
4.954.794
3.968.074
2.268.461
(230.167)
(68.323)
10.826.111
7.154.932

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
9.644.601
5.841.685
5.820.321
6.218.155
(230.167)
(68.323)
15.234.756
11.991.517
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O Contas a receber é decorrentes de serviços prestados evidenciados através de boletins de medição. O montante
está registrado pelos valores nominais e não são ajustados a valor presente por representarem vencimentos de
curto prazo logo sem efeito relevante nas Demonstrações Financeiras.
O valor de Serviços a faturar refere-se a receita entregue aos clientes de acordo com o critério de reconhecimento
por competência, mas que até o fechamento não havia sido faturada e que serão faturados conforme aprovação
das medições feitas a seus clientes.
As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa são constituídas tendo como política a análise
individual das notas fiscais pendentes de recebimento, levando em consideração a situação de risco e crédito de
cada cliente, sendo registrada provisão para os casos em que a probabilidade de não recebimento é considerada
provável pela Administração.
A seguir apresentamos os montantes a receber líquidos, por idade de vencimento (aging list) :
Controladora
2016
2015
Serviços a faturar
A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos a mais de 180 dias
Total

3.968.074
4.861.540
534.581
338.282
891.706
146.039
316.046
11.056.278

Consolidado
2016
2015

2.268.461
4.322.227
382.723
22.469
978
132.803
93.593
7.223.255

5.820.321
7.086.175
707.100
379.820
891.706
257.564
322.236
15.464.922

6.218.155
4.887.220
626.957
86.167
4.988
142.336
94.017
12.059.840

Até a divulgação da presente demonstração financeira, temos ainda por faturar aproximadamente 12,7% dos
valores registrados em 31 de dezembro de 2016.

6.

Impostos e contribuições a recuperar

IRRF s/ aplicações financeiras
IRRF s/ serviços
PIS a compensar
COFINS a compensar
CSLL a compensar
INSS a compensar
Antecipação de IRPJ
Antecipação de CSLL

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
28.653
228.075
41.566
191.845
290.845
203
179
928.211
550.917
611.646
221.856

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
89
28.653
58.709
254.718
42.351
69.453
303.988
467.128
34.927
308.259
34.579
34.085
1.337.281
550.917
775.605
221.856
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1.476.293
1.034.740
31.190
144.183
4.226.465

1.332.618
933.942
28.154
130.148

3.978.798

1.476.293
1.034.740
57.691
149.925
6
83.746
5.389.930

1.332.618
933.942
42.126
156.649
6
87.461
4.487.871

(a) A companhia está executando um estudo para conseguir autorização do fisco para utilização desses
créditos tributários que são de longa data e espera brevemente conseguir deferimento no seu pedido.
7.

Licenças

A Tech Supply e a Latin Tech prestam serviços de subscrição dos Softwares das marcas que as mesmas
representam no Brasil. Para a prestação desses serviços é necessária a aquisição de licenças individualizadas e
em quantidade proporcional à necessidade de tomada do de serviço de seus clientes.
8.

Partes relacionadas
a. Mútuo com empresas do grupo
CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
604.494
(250.000)
(550.000)
(350.000)
54.494
(600.000)

Technology Supply - Ativo
Technology Supply (passivo)
Latin Technology (passivo)

As transações entre a Controladora e as empresas controladas são realizadas em condições e preços de mercado
estabelecidos entre as partes, e são eliminadas para fins de consolidação.

b. Remuneração do pessoal-chave da Administração
Benefícios de curto prazo a empregados e administradores - O pessoal-chave da Administração inclui os
conselheiros e diretores estatutários da Companhia. No período de findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a
remuneração paga ao pessoal-chave da Administração pelos serviços prestados foi de R$ 2.094.824 e R$
1.652.563 respectivamente.
A Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios
de longo prazo e tão pouco remuneração baseada em ações. A Companhia também não oferece outros benefícios
no desligamento de seus membros da alta Administração, além daqueles definidos pela legislação trabalhista
vigente no Brasil.
9.

Investimentos em controladas e Ágio
24
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31/12/2016

Tech
Latin

Tech
Latin

Patrimônio
liquido
816.660
1.154.650

Patrimônio
liquido
1.856.556
1.997.763

Resultado do
período
290.941
(545.899)

Equivalência
290.941
(545.899)
(254.957)
31/12/2015

Resultado do
período
2.198.281
1.951.945

Equivalência
1.812.988
2.367.264
4.180.252

Participação

Investimentos

100%
100%

816.660
1.154.650
1.971.311

Participação

Investimentos

100%
100%

1.856.556
1.997.763
3.854.319

Mutação do Investimento

Investimento em 31/12/2015
Equivalência patrimonial do período
Dividendos do exercício
Ajuste patrimonial
Antecipação das parcelas de remuneração
variável
Ajuste do preço final
Investimento em 31/12/2016

Technology
1.856.556
290.941
(69.098)
(1.261.737)

Latin
1.997.763
(545.899)
(297.214)

Ágio
12.547.551
-

Total
16.401.869
(254.958)
(69.098)
(1.558.951)

-

-

1.650.000

1.650.000

816.660

1.154.650

1.153.342
15.350.893

1.153342
17.322.203

A Technology Supply e a Latin Technology têm como missão atuar como parceiras de seus clientes na
“Inteligência Tecnológica” junto à integridade e governança de seus negócios. Ambas empresas atuam nesse
segmento de mercado através da oferta de soluções que atendem às áreas de auditoria, negócios, TI e GRC. A
Tech Supply e a Latin Tech são parceiras no Brasil de fornecedores estrangeiros, líderes em seus segmentos
como a ACL Services e Grupo Microfocus Attachmate.
Nossos fornecedores desenvolvem soluções tecnológicas que transformam a gestão de auditoria, TI e de riscos,
através de uma combinação de software e conteúdo especializado, possibilitando a criação de controles internos
que identificam e mitigam riscos, aumentam a lucratividade e aceleram a performance.
A Companhia adquiriu esses investimentos com base em uma negociação composta de uma parcela fixa de três
milhões e uma parcela variável de um multiplicador sobre o EBITDA das mesmas no resultado que foi apurado
ao final do exercício de 2016.
a. Ágio
O ágio na aquisição de investimentos refere-se ao resultado das aquisições dos acervos líquidos das Technology
Supply e a Latin Technology.
No entendimento da administração o ágio se justifica na expectativa de faturamento incremental que essas
investidas trarão ao resultado consolidado. Sendo esse ágio testado anualmente pela Administração a partir de
2015, para fins de avaliação de sua recuperabilidade.

25

PÁGINA: 57 de 75

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2016 - QUALITY SOFTWARE S.A.

Notas Explicativas

Versão : 1

QUALITY SOFTWARE S/A
Notas Explicativas à Informação Anual
Em 31 de Dezembro de 2016
(Em Reais - R$)

O teste de recuperabilidade dos saldos dos ativos com vida útil indefinida foi efetuado no final dos exercícios de
2016 considerando sua recuperação pelo valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado de cada
unidade geradora de caixa, com base em projeções de crescimento contidas no plano de negócios da Companhia,
aprovado pela Administração.
b. Análise do valor recuperável de ativos
A Companhia utiliza o modelo de fluxo de caixa descontado para a avaliação de rentabilidade futura que se
baseia na análise e projeção de cenários onde foi considerado um período de projeção de 5 anos. A partir desse
período, considerando-se a perpetuidade das premissas tendo em vista a capacidade de continuidade dos
negócios por tempo indeterminado.
O processo de determinação do valor em uso envolve utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre
os fluxos de caixa, tais como taxas de crescimento das receitas, custos e despesas, estimativas de investimentos e
capital de giro futuros e taxas de descontos.
As premissas sobre projeções de crescimento, do fluxo de caixa e dos fluxos de caixa futuro são baseadas no
plano de negócios da Companhia, aprovado anualmente pela Administração, bem como em dados comparáveis
de mercado e representam a melhor estimativa da Administração, das condições econômicas que existirão
durante a vida econômica das diferentes Unidades Geradoras de Caixa, conjunto de ativos que proporcionam a
geração dos fluxos de caixa.
As principais premissas usadas na estimativa do valor em uso são como segue:
Receitas – As receitas foram projetadas para o período de 2017 a 2021 utilizando uma taxa de crescimento
constante;
Custo de serviços e produtos – Os custos utilizados na projeção foram mantidos em conformidade com o
exercício de 2016, não considerando nenhuma melhora em margem bruta;
Despesas operacionais - Foi considerado um aumento anual de 5% em todas as rubricas de despesas
operacionais;
Capital operacional – Foi considerado os saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro 2016;
Taxa de desconto – A taxa de desconto foi calculada aplicando os conceitos de CAPM (Capital Asset Pricing
Model).
As premissas-chave foram baseadas no desempenho histórico da Companhia e em premissas macroeconômicas
razoáveis e fundamentadas com base em projeções do mercado financeiro, documentadas e aprovadas pela
Administração da Companhia.
O teste de recuperação dos ativos da Companhia não resultou na necessidade de reconhecimento de perda no
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, visto que o valor estimado de mercado foi superior ao valor líquido
contábil na data da avaliação.
O teste de recuperação é realizado anualmente.
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10. Imobilizado
CONTROLADORA
Equipamentos de processamento de dados
Moveis e utensílios
Edifícios
Sistemas e aplicativos de Software
Instalações
Veículos
Equipamentos de comunicação
Máquinas e Equipamentos
Direito de uso telefone

CONSOLIDADO
Equipamentos de processamento de dados
Moveis e utensílios
Edifícios
Sistemas e aplicativos de Software
Instalações
Veículos
Equipamentos de comunicação
Máquinas e Equipamentos
Direito de uso telefone
Equipamentos de transportes
Benfeitoria em imóveis de terceiros

Taxa anual de
Depreciação
20%
10%
4%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
Taxa anual de
Depreciação
20%
10%
4%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
10%

-

Depreciação
Acumulada
(1.252.581)
(558.265)
(384.866)
(165.979)
(126.880)
(47.380)
(71.968)
(63.933)
(2.671.851)

Líquido
31/12/2016
111.607
10.311
996.708
33.329
285.336
5.429
1.442.720

1.350

Depreciação
Acumulada
(1.449.841)
(788.636)
(384.866)
(165.979)
(157.585)
(47.380)
(74.101)
(71.332)
(3.139.719)

Líquido
31/12/2016
111.607
243.829
996.708
2.125
35.019
339.603
5.429
1.734.321

Custo
1.284.534
558.888
1.381.574
165.979
126.880
47.380
105.297
349.269
5.429
4.025.230

Adições
79.654
9.687
89.341

Transferências

Custo
1.480.225
1.021.251
1.381.574
165.979
159.710
47.380
109.120
364.841
5.429
4.735.509

Adições
81.222
11.215
46.094
138.531

Transferências

Atualmente, a Companhia utiliza o método de depreciação linear.
Não foram identificadas mudanças significativas nas taxas de depreciação, bem como na vida útil estimada dos ativos.
No entendimento da Administração as taxas de depreciação refletem adequadamente a vida útil dos bens.

11. Intangível
Os gastos com desenvolvimento desses projetos identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que
provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos
como ativos intangíveis.
CONTROLADORA
Marcas e patente
Projeto COE (a)
Projeto registro de bens (b)
Softwares (c)

Taxa anual
de
Amortização
-

Custo
878
745.333
3.497.435
6.350
4.249.996

Adições
6.296.290
760.000
7.056.290

Amortização
acumulada

31/12/2016

-

87
745.33
9.793.72
766.35
11.306.28

(a) O Certificado de Operações Estruturadas - COE é um novo investimento que passa a ser disponibilizado ao mercado brasileiro. É
instrumento inovador e flexível, que mescla elementos de Renda Fixa e Renda Variável. Traz ainda o diferencial de ser estruturado com
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base em cenários de ganhos e perdas selecionadas de acordo com o perfil de cada investidor. É a versão brasileira das Notas
Estruturadas, muito populares na Europa e nos Estados Unidos.
Este instrumento foi criado pela Lei 12.249/10, mesma que instituiu as Letras Financeiras, mas foi regulamentado pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) do Banco Central no segundo semestre de 2013. Representa uma alternativa de captação de recursos para
os bancos.
Esta plataforma tem uma vida útil indeterminada, pois a tecnologia empregada e o modelo de negócio serão evoluídos a medida da
necessidade, no âmbito tecnológico, pelo acompanhamento e adoção dos novos componentes técnicos, e no âmbito de negócio, pela
adaptação da plataforma a cada normativa lançada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) do Banco Central.

(b) O Projeto Registro de Bens é um instrumento inovador, que visa estabelecer um padrão de registro eletrônico da garantia dos
contratos de financiamento imobiliário no Brasil.
Traz ainda o diferencial de ser estruturado como um WebService, e portanto terá sua operação através de uma conexão com os diversos
cartórios de registros de imóveis, independente de sua localização.
O Projeto Registro de Bens representa uma possibilidade de diversificação de carteira e de acesso a novos mercados, como o de
Registros.
Esta plataforma tem uma vida útil indeterminada, pois a tecnologia empregada e o modelo de negócio serão evoluídos a medida da
necessidade, no âmbito tecnológico, pelo acompanhamento e adoção dos novos componentes técnicos.

(c) Aquisição de licenças a serem desenvolvidas e repassadas para os clientes.

A recuperabilidade desse intangível é testado anualmente pela Administração também devido a característica
dinâmica de seu negócio.
Os testes de recuperabilidade desses ativos com vida útil indefinida foram efetuados no final dos exercícios de
2016 considerando sua recuperação pelo valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado, com
base em projeções de crescimento contidas no plano de negócios da Companhia, aprovado pela Administração.
As taxas de crescimento e taxas de descontos que foram utilizadas nas projeções são compatíveis com as taxas de
mercado em que a Companhia atua. Os resultados dos testes não indicaram perda de valor a ser reconhecida em
31 de dezembro de 2016.
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11. Intangível (continuação)
A companhia reavalia periodicamente a expectativa de recuperabilidade em linha com o CPC 04.
A recuperabilidade desse intangível é testada anualmente pela Administração também devido a característica
dinâmica de seu negócio.
Os testes de recuperabilidade desses ativos com vida útil indefinida foram efetuados no final dos exercícios de
2016 considerando sua recuperação pelo valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado, com
base em projeções de crescimento contidas no plano de negócios da Companhia, aprovado pela Administração.
As taxas de crescimento e taxas de descontos que foram utilizadas nas projeções são compatíveis com as taxas de
mercado em que a Companhia atua. Os resultados dos testes não indicaram perda de valor a ser reconhecida em
31 de dezembro de 2016.

12.

Impostos e contribuições a recolher

PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833
ISS a recolher
IRRF sobre salario
IRRF PJ
IRRF Alugueis
COFINS a recolher
PIS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ a recolher
IR S/ Pro Labore
INSS diretoria
INSS sobre faturamento

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
28.048
4.440
253.560
257.836
246.767
187.243
9.031
1.432
588
1.056
231.171
349.014
50.100
75.635
682.239
466.007
2.792.082
1.435.213
34.511
367.953
339.045
4.661.540

13.

3.151.432

7.197.975

5.852.219

Provisões para férias e encargos

Provisão de Férias
Provisão de 13 Salário

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
1.990.041
1.698.592
1.990.041

14.

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
36.044
15.441
469.328
510.380
277.802
213.485
11.610
1.489
588
3.833
437.245
504.850
94.875
109.317
979.776
1.014.981
4.234.116
2.979.238
123.554
656.592
375.651

1.698.592

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
2.247.497
1.909.537
2.247.497

1.909.537

Empréstimos e financiamentos
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CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
1.612.286
1.971.159
3.121.794
3.618.278
4.734.080

5.589.437

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
1.612.286
1.971.159
3.121.794
3.618.278
424.452
4.734.080

6.013.889

(a)
Em 16 de julho de 2015 a Companhia formalizou um contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco
no montante de R$ 2.000.000.
O contrato possui como garantia o imóvel da Companhia, a taxa média de captação desse recurso foi de 19,42%
a.a e o prazo acordado são 48 meses.
(b)
Em 14 de novembro de 2014 a Companhia formalizou um contrato de financiamento junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES) destinado aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
treinamento, qualidade, marketing, comercialização e infraestrutura.
O contrato prevê um crédito à empresa no montante de R$ 3.579.131 que foi liberado parceladamente, depois de
cumpridas as condições dispostas no contrato.
No exercício de 2016 não houve liberação de recursos, e até o exercício de 2015 a liberação total foi de R$
3.568.634.
O contrato possui como fiador alguns diretores da Companhia e uma aplicação financeira mantida no Banco Itaú.
A taxa média de captação desses recursos foi de TJLP + 1.1% a.a e 19,42.
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 apresentam o seguinte
cronograma de vencimentos:

Parcelas a pagar em até 12 meses
Parcelas a pagar de 12 a 24 meses
Parcelas a pagar de 24 a 36 meses
Parcelas a pagar acima de 36 meses

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
1.497.200
1.497.200
1.350.629
389.049
5.589.437
4.734.080
5.589.437

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
1.497.200
424.452
1.497.200
1.350.629
389.049
5.589.437
4.734.080
6.013.889

Abaixo, demonstramos a movimentação dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2016 e de
2015:
CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
30
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5.589.437
680.887
(1.536.243)
4.734.080

1.200.000
4.368.634
341.114
(320.310)
5.589.437

5.589.437
680.887
(1.536.243)
4.734.080

1.200.000
4.793.085
341.114
(320.310)
6.013.889

15 - Patrimônio Líquido
15.1 - Capital social
O capital social, subscrito e integralizado atualmente é de R$20.339.692 está representado por 690.180 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Acionistas controladores
BNDESPAR
Outros

Ações
Ordinária Preferencial
449.838
200.342
40.000
690.180
-

% do Capital
votante
65,18%
29,03%
5,80%
100,00%

15.2 - Reservas de lucros
Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado no exercício social, nos termos do art. 193, da
Lei n.º 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
Reserva de retenção de lucros – constituída pelo valor remanescente do lucro líquido apurado para que seja
aplicado em investimentos futuros conforme aprovado em ata.
O quadro demonstrativo da Reserva de Retenção de lucros e Reserva legal pode ser observado na Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido.
15.3 - Ajuste de avaliação patrimonial
Acréscimo patrimonial, com base em Laudo de Avaliação emitido por peritos avaliadores independentes,
resultante de uma avaliação realizada em 2010, nas salas 401 e 402, localizadas na Avenida Rio Branco, n° 114,
Centro do Rio de Janeiro.

16.

Custos dos Serviços Prestados
CONTROLADORA
31/12/2016

CONSOLIDADO

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015
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Custos com salários
Custos com encargos sociais
Custos com serviços de terceiros (a)
Custos com prestadores de serviços
especializados
Custos de pessoal – benefícios
Outros custos com produtos e
serviços

14.386.408
3.340.664
8.172.460

16.995.577
3.378.605
3.514.726

16.081.348
3.827.968
8.939.058

16.995.577
3.378.605
3.514.726

2.408.282

3.999.073

5.277.296

3.999.073

3.828.914

3.621.084

4.194.830

3.621.084

1.583.270

1.418.660

8.029.793

4.338.852

33.719.997

32.927.725

46.350.292

35.847.914

Os Custos com Salários e Custos com Encargos Sociais diminuíram, pois, a companhia diminuiu o investimento
com aumento de pessoal devido a ao atual circunstancias dos novos contratos e sua necessidade de mão de obra e
se utilizando mais de serviços de terceiros.
Os demais custos seguiram sem variações relevantes de um ano para o outro.
(a) A companhia entende que não há exposição material aos riscos relacionado a contratação de pessoas
jurídicas sendo assim, sendo assim no seu melhor julgamento entende que não aplicável provisão sobre
tal risco.
17.

Despesas com pessoal

Pro Labore
Benefícios
Encargos
Proventos
Treinamentos

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
2.607.581
2.176.231
578.366
540.631
301.728
233.169
1.621.894
1.379.170
20.825
28.413
5.130.394

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
2.609.265
2.398.866
649.753
838.254
448.306
328.719
2.260.670
2.621.881
58.174
45.386

4.357.613

6.026.169

6.233.106

A variação de despesas com proventos ocorreu devido a companhia ter reavaliado o conceito para alguns
desembolsos e reclassificado algumas contas de custo para despesa. Esse montante em relação ao total de custos
da companhia tanto para esse período como para o anterior não é expressivo.

18.

Despesas Gerais e Administrativas

CONTROLADORA
AGUA, ENERGIA E GÁS

31/12/2016
116.744

31/12/2015
126.486

CONSOLIDADO
31/12/2016
144.971

31/12/2015
146.973
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ALUGUEIS
COMUNICAÇÃO

181.332

271.939

428.404

606.846

84.746

136.662

162.320

227.113

5.102

6.330

16.228

213.070

56.331

110.124

83.587

129.403

138.349

231.517

191.362

231.517

29.623

16.701

49.422

43.810

135.598

36.925

159.667

-

24.949

25.658

25.870

56.507

-

43.111

-

25.658

TRANSPORTE

175.449

202.118

214.773

628.926

TRIBUTÁRIAS

77.642

77.910

101.888

202.118

VIAGEM

266.343

264.045

356.943

83.290

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

338.509

284.858

470.145

965.255

-

-

-

184.651

12.901

12.881

14.892

9.001

-

883.008

-

883.008

1.643.618

2.730.273

2.420.471

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MATERIAL
PROCESSAMENTO DE DADOS
PROMOÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
PUBLICAÇÕES
SEGUROS
SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO

MULTAS
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS COM M&A

19.

4.637.146

Despesas com Serviços Prestados

Autenticação, reproduções e cópias
Serviços prestados – PJ (a)
Serviços prestados - PF
Certificadoras
Despesa com Propriedade Intelectual (b)
Despesa com prestadores de serviços especializados
Consultoria de Recursos humanos

CONTROLADORA
31/12/2016
31/12/2015
1.163
655.473
857.349
1.323
470
18.950
294.147
116.325
29.826
896.988
32.247
27.633
1.031.966

1.899.928

CONSOLIDADO
31/12/2016
31/12/2015
1.163
1.241.195
2.380.990
7.501
470
18.950
294.147
116.325
405.030
896.988
34.184
27.634
2.001.006

3.423.570

(a) A companhia entende que não há exposição material aos riscos relacionado a contratação de pessoas
jurídicas sendo assim, sendo assim no seu melhor julgamento entende que não aplicável provisão sobre
tal risco.
(b) São pagamentos referentes a sessão de direitos de propriedade intelectual para garantir o sigilo por parte
dos profissionais que dominam a tecnologia desenvolvida pela Companhia.
20.

Contingências

A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, cível e
trabalhista. Em 31 dezembro de 2016 a companhia possuía em ações trabalhistas, classificadas como possíveis
pelos seus advogados, no seguinte montante:
CONTROLADORA

CONSOLIDADO
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Trabalhistas

21.

Versão : 1

31/12/2016
1.156.000

31/12/2015
1.097.000

31/12/2016
1.156.000

31/12/2015
1.097.000

Seguros

Em 31 de Dezembro de 2016, na avaliação da Administração, todos os ativos e as responsabilidades de valores
relevantes e de alto risco estavam cobertos por seguros em montantes considerados suficientes. A companhia
entende que os itens DEO, EEO e os seguros patrimoniais das duas unidades de SP e RJ são os itens relevantes
que precisam ser cobertos.
22.

Instrumentos financeiros

(a) Identificação dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com instrumentos financeiros não derivativos que são:
- Caixa e equivalentes de Caixa;
- Contas a receber
- Adiantamento de fornecedores;
- Fornecedores;
- Dividendos a pagar;
- Partes relacionadas;
Na avaliação da Administração para esses instrumentos não há diferenças significativas entre os valores
contábeis e os valores justos.
Os instrumentos financeiros acima são classificados em “Empréstimos e Recebíveis” ou “Outros passivos
Financeiros”.
(b) Gerenciamento dos riscos financeiros
A Administração entende que exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da companhia para cada um dos riscos acima, os objetivos
políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia.
A Administração da Companhia tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estrutura
de gerenciamento de risco.
As políticas de gerenciamento foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual está exposto, para
definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As
34
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políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Companhia.
(b.1) Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um
instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é
basicamente proveniente das contas a receber de clientes e do Caixa e equivalentes de Caixa.
Para o Contas a receber a Companhia mitiga o risco da seguinte forma: A companhia tem a prática de suspender
os serviços com até 90 dias de inadimplência e no momento em que a área comercial sinaliza um novo cliente, a
companhia exige todas as certidões de regularidade fiscal e SERASA.
Para o Caixa e equivalentes de caixa a Companhia mitiga o risco da seguinte forma:
A Companhia só se relaciona com as principais instituições financeiras do país, são elas: BANCO BRADESCO,
BANCO ITAÚ e BANCO SANTANDER.
(b.2) Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia poderia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A abordagem da Administração é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia utiliza o monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa
em investimentos. Buscando manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos
altamente negociáveis a um montante em excesso as saídas de caixa sobre instrumentos financeiros.
Monitorando também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a receber de clientes e outros
recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com fornecedores e outras contas a pagar.
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do período:
CONTROLADORA

Obrigações
Fornecedores
Divida aquisição
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições parcelados
Provisões para férias e encargos
Empréstimos e Financiamentos
Dividendos a Pagar
Partes relacionadas
Total de obrigações

31/12/2016
Fluxo contratual
Até 6 meses

Acima de 6
meses

31/12/2015
Fluxo contratual
Até 6 meses

Acima de
6 meses

767.884
4.088.415
2.348.777
4.661.540
109.620
1.990.041
1.497.201
-

5.450.745
3.236.880
894.262
550.000

727.965
11.479.619
2.291.968
3.151.432
19.443
1.698.592
-

1.691
5.589.437
1.769.474
600.000

15.463.476

10.131.887

19.369.019

7.960.602
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31/12/2016
Fluxo contratual

CONSOLIDADO

Obrigações

Versão : 1

Até 6 meses

Fornecedores
Divída aquisição
Salários e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições parcelados
Provisões para férias e encargos
Empréstimos e Financiamentos
Adiantamento de clientes
Dividendos a Pagar
Custos diferidos
Partes relacionadas
Total de obrigações

Acima de 6
meses

31/12/2015
Fluxo contratual
Até 6 meses

Acima de
6 meses

1.667.084
4.088.415
2.541.623
7.197.975
1.471.907
2.247.497
1.497.201
-

5.450.745
3.236.880
894.262
76.292
-

1.032.860
11.479.619
1.711.573
5.911.528
19.443
1.909.537
424.452
-

1.691
5.589.437
1.769.474
198.162
-

20.711.703

9.658.179

22.489.012

7.558.764

(b.3) Risco de mercado
Para a Administração o Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, influenciados pelas
seguintes variáveis:
- Variação nas taxas de câmbio;
- Variação nas taxas de juros; e
- Variação nos preços de ações.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados,
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
A Administração entende que a Companhia não está exposta a variação do câmbio e nem a variação de preços de
ações por seus ativos e passivos não conterem elementos vinculados a esses parâmetros.
A Administração entende que mesmo possuindo posições de empréstimos exposta a taxa de juros o risco atrelado
não e significativo, logo não sendo aplicável executar analise de sensibilidade dos mesmos segundo os CPC 39.
23.

Despesa extraordinária

Com o objetivo de apurar de maneira mais assertiva a geração de caixa operacional da companhia, foi adicionado
no cálculo do EBITDA gastos não operacionais. O item mais relevante são os gastos relacionados a M&A,
contemplando basicamente assessorias financeiras/jurídicas das aquisições realizadas no período e de possíveis
empresas “target”.
A mesma teve um aumento significativo, pois foi incluído os valores referentes a Due – Diligence do ano
calendário de 2015.
24.

Eventos Subsequentes
36
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Notas Explicativas à Informação Anual
Em 31 de Dezembro de 2016
(Em Reais - R$)

A Companhia tinha a expectativa de receber, conforme Acordo de Investimento celebrado, até R$ 28.825.234,00
(vinte e oito milhões, oitocentos e vinte e cinco, duzentos e trinta e quatro reais) de acordo com variáveis, e em 3
tranches especificas e distintas, ficando pendente o terceiro aporte ocorrido e descrito abaixo:
Terceiro Aporte: Tinha como critério o prazo de até 18 meses contados da presente data de assinatura do Acordo,
foi realizado em 25/01/2017 no valor total de R$14.175.298 (quatorze milhões, cento e setenta e cinco, duzentos
e noventa e oito reais) conforme proporções acordadas entre o Capital Tech, BNDESPar e Julio Britto Jr.
Segue Quadro atualizado:
Participação antes – 31/12/2016

Percentual

Capital integralizado

Acionistas controladores

65,18%

R$ 15.361.821

BNDESPAR

29,03%

R$ 4.435.192

5,80%

R$ 542.679

100,00%

R$ 20.339.692

Acionistas Minoritários

Participação depois

Percentual

Capital Subscrito

Capital integralizado

Fundo Capital Tech II

43,83%

R$ 23.871.053

R$ 23.871.053

BNDESPAR

25,99%

R$ 6.809.201

R$ 6.809.201

Julio Cesar Estevam de Britto Junior

25,54%

R$ 6.382.777

R$ 3.292.056

4,64%

R$ 542.679

R$ 542.679

100,00%

R$ 37.605.711

R$ 34.514.990

Acionistas Minoritários
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Pareceres e Declarações / Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva
RT 044/2017
Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da
Quality Software S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Quality Software S.A. (“Companhia”), identificadas como
Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Quality Software S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
1. Reconhecimento de receita – Contas a receber a faturar
As receitas da Sociedade são originadas substancialmente da prestação de serviços de (i) assessoramento, orientação, implantação,
elaboração, execução, acompanhamento e revisão de planos diretores e trabalhos em geral nos setores de informática, auditoria de
sistemas, softwares, próprios ou de terceiros; (ii) treinamento, desenvolvimento de sistemas, suporte técnico em hardware e software,
em geral; e (iii) design gráfico, editoração eletrônica e diagramação, onde e inclui montantes faturados e estimativa de valores a
faturar, ambos com base nos contratos de prestação de serviço e medições reportada a seus clientes geralmente mensalmente para
aceite dos valores medidos. Os valores faturados e a faturar são reconhecidos no período de competência com base em estimativas e
levando em conta as especificidades dos contratos e foi considerada uma área de julgamento durante nossos trabalhos de auditoria
face aos potenciais impactos que podem trazer sobre as demonstrações financeiras em caso de distorções no reconhecimento da
receita.
Nossos procedimentos de auditoria relacionados ao reconhecimento da receita incluíram, entre outros:
• Análise detalhada da receita faturada e não faturada e a época de seu reconhecimento com base nos termos contratuais e as
expectativas derivadas do nosso conhecimento da indústria e dados externos de mercado e discussões sobre possíveis variações nas
expectativas;
• Teste dos controles implementados pela Companhia para reconhecimento na competência correta das receitas faturadas e não
faturada provenientes dos contratos de prestação de serviços e comunicação com os clientes para aceite das medições dos serviços
prestados;
• Teste documental dos principais contratos, notas fiscais da Companhia firmados no exercício, sua contabilização e recebimentos
subsequentes; e
• Envio de cartas de confirmação de saldos de contas a receber de clientes selecionados estatisticamente.
Adicionalmente avaliamos as divulgações da Companhia sobre os critérios de reconhecimento da receita e montantes envolvidos, as
quais estão incluídas nas Notas Explicativas 3.14 b) e 5.
O resultado de nossos procedimentos foi que alcançamos razoável segurança nos valores apresentados no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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2. Reconhecimento e capitalização de desembolsos no ativo intangível e sua realização
A Sociedade realiza desembolsos significativos no desenvolvimento de softwares e know-how aplicados na prestação de serviços para
seus clientes que provavelmente gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como
ativo intangível.
Estes desembolsos incluem materialmente a remuneração dos funcionários da equipe de desenvolvimento e outros que sejam
diretamente identificáveis.
Consideramos este assunto relevante em nossa auditoria devido à magnitude dos montantes envolvidos, ao complexo julgamento na
identificação de gastos que sejam passíveis de capitalização, como por exemplo com pessoal além da existência de subjetividade e
uso de premissas por parte da Administração para elaborar projeções de receitas relacionadas a este ativo. Adicionalmente há riscos
sobre o mesmo em razão da potencial não realização destes ativos (impairment).
Dentre os procedimentos de auditoria aplicados, destacamos:
• Revisão dos controles internos e políticas da Companhia quanto aos critérios adotados para reconhecimento dos desembolsos
realizados e tratamento dos mesmos como ativo intangível sua amortização e/ou baixas;
• Testes documentais sobre uma amostra de desembolsos e gastos utilizados para o desenvolvimentos desses;
• Avaliamos e revisamos as projeções financeiras elaboradas pela Administração para teste anual de recuperabilidade de ativos de
vida útil indefinida conforme previsto na norma contábil vigente;
Adicionalmente, avaliamos as divulgações da Companhia sobre seus ativos intangíveis, incluídas na nota explicativa 3.9 e 10.
O resultado de nossos procedimentos foi que alcançamos razoável segurança nos valores apresentados no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Ágio fundamentado em rentabilidade futura
Conforme divulgado na nota explicativa 19, a Companhia possui contabilizado ágio por expectativa de rentabilidade futura em 31 de
dezembro de 2016. Nos termos das práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia deve testar anualmente o valor do ágio para
determinar se houve perda do valor recuperável. Esse teste anual foi avaliado como um assunto relevante em nossa auditoria devido à
magnitude dos montantes envolvidos, além do fato de ser realizado com base em diversas premissas e projeções de mercado como
taxas de crescimento e de desconto e projeções de margem para determinar o valor em uso, que são complexas e subjetivas e
requerem o uso de julgamento por parte da administração da Companhia.
Em relação à mensuração e apresentação do ágio, no contexto da auditoria, realizamos os seguintes procedimentos:
• Obtenção de entendimento e testes sobre a efetividade dos principais controles associados;
• Inspeção do plano de negócios elaborado pela administração, e aprovado pela Administração referente a entidade adquirida, objeto
da geração do ágio, e comparamos com as premissas utilizadas na avaliação;
• Conferência dos saldos do ano base utilizados para a projeção com as informações contábeis históricas;
• Indagação sobre a razoabilidade da metodologia e das principais premissas financeiras e econômicas utilizadas, tais como taxas de
desconto, inflação, crescimento de receita e despesas, investimento, dentre outras;
• Testes de recálculo das projeções elaboradas pela administração da Companhia.
Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que as premissas utilizadas pela administração são razoáveis e consistentes com
dados e informações observáveis.
Adicionalmente, avaliamos as divulgações da Companhia sobre seu ágio, incluídas na nota explicativa 3.7.1 e 9.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS,
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e
são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compnhia e suas
controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa maneira
constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2017.
ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-RJ - 04.080/O-9
Gelson José Amaro
Contador - CRC-RJ - 049.669/O-4
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Servimo-nos da presente para, em atenção ao disposto no Art. 25, inciso V da Instrução
CVM nº 480/2009, declarar que, na qualidade de diretores da Quality Software S.A.,
revisamos, discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2016, bem como com as opiniões expressas no respectivo
relatório dos auditores independentes.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2017
Quality Software S.A.
CNPJ: 35.791.391/0001-94
Júlio Cesar Estevam de Britto Junior

Tolga Ergul

Diretor Presidente

Diretor Financeiro / RI
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores
Independentes
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Servimo-nos da presente para, em atenção ao disposto no Art. 25, inciso V da Instrução
CVM nº 480/2009, declarar que, na qualidade de diretores da Quality Software S.A.,
revisamos, discutimos e concordamos com as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2016, bem como com as opiniões expressas no respectivo
relatório dos auditores independentes.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2017
Quality Software S.A.
CNPJ: 35.791.391/0001-94
Júlio Cesar Estevam de Britto Junior

Tolga Ergul

Diretor Presidente

Diretor Financeiro / RI
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