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

Trimestre Atual
31/03/2014

Do Capital Integralizado
Ordinárias

400.000

Preferenciais

147.945

Total

547.945

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2014

Exercício Anterior
31/12/2013

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

13.664.876

14.238.995

7.909.279

8.728.689

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.521.947

2.286.443

1.01.03

Contas a Receber

4.074.992

4.142.932

1.01.03.01

Clientes

4.071.701

4.138.864

1.01.03.01.01 Clientes

4.140.024

4.207.187

-68.323

-68.323

1.01.03.01.02 (-) Provisão para créditos incobráveis
1.01.03.02

Outras Contas a Receber

3.291

4.068

1.01.06

Tributos a Recuperar

2.032.923

2.038.796

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

2.032.923

2.038.796

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

279.417

260.518

1.01.08.03

Outros

279.417

260.518

279.417

260.518

1.01.08.03.02 Crédito Tributário
1.02

Ativo Não Circulante

5.755.597

5.510.306

1.02.03

Imobilizado

1.334.066

1.362.481

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

1.334.066

1.362.481

1.02.04

Intangível

4.421.531

4.147.825

1.02.04.01

Intangíveis

4.421.531

4.147.825

4.421.531

4.147.825

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

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2014

Exercício Anterior
31/12/2013

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

13.664.876

14.238.995

3.297.586

3.599.987

2.01.01

Obrigações Sociais e Trabalhistas

1.980.790

1.784.069

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

1.980.790

1.784.069

927.478

965.556

2.01.01.02.01 Salários e encargos
2.01.01.02.02 Provisões para férias e encargos

1.053.312

818.513

2.01.02

Fornecedores

849.172

1.065.122

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

849.172

1.065.122

2.01.03

Obrigações Fiscais

358.035

642.071

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

234.616

513.793

0

257.955

2.01.03.01.02 PIS/COFINS/CSLL - Lei no. 10.833

13.838

25.260

2.01.03.01.03 IRRF sobre salários

71.377

98.750

2.01.03.01.04 IRRF sobre terceiros

8.712

13.124

115.635

97.565

25.054

21.139

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar

2.01.03.01.05 COFINS
2.01.03.01.06 PIS
2.01.03.03

123.419

128.278

2.01.03.03.01 ISS - RJ e SP

Obrigações Fiscais Municipais

123.419

128.278

2.01.05

Outras Obrigações

109.589

108.725

2.01.05.02

Outros

109.589

108.725

2.01.05.02.05 ISS Parcelado

16.478

17.194

2.01.05.02.06 Tributos Federais parcelados - REFIS

93.111

91.531

2.02

Passivo Não Circulante

7.560.449

7.525.039

2.02.02

Outras Obrigações

7.560.449

7.525.039

2.02.02.02

Outros

7.560.449

7.525.039

2.02.02.02.03 ISS Parcelado
2.02.02.02.04 Tributos Federais parcelados - REFIS
2.02.02.02.05 Dividendos a pagar

16.477

17.910

244.075

262.815

44.127

44.127

2.02.02.02.09 Partes Relacionadas

7.255.770

7.200.187

2.03

Patrimônio Líquido

2.806.841

3.113.969

2.03.01

Capital Social Realizado

1.000.000

1.000.000

2.03.04

Reservas de Lucros

1.931.886

1.934.289

2.03.04.02

Reserva Estatutária

854.423

854.423

2.03.04.05

Reserva de Retenção de Lucros

1.077.463

1.079.866

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-304.725

0

2.03.06

Ajustes de Avaliação Patrimonial

179.680

179.680
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2014 à 31/03/2014

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2013 à 31/03/2013

3.01
3.01.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

8.239.456

6.582.479

Receita Bruta de serviços prestados

9.130.359

7.278.440

3.01.02

(-) Impostos e contribuições sobre serviços prestados

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

3.03

Resultado Bruto

2.183.599

1.488.586

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-2.531.514

-1.380.226

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-2.482.974

-1.309.379

3.04.02.01

Despesas com pessoal

-695.679

-438.738

3.04.02.02

Despesas gerais e administrativas

3.04.02.03

Despesas de serviços prestados

3.04.03

-890.903

-695.961

-6.055.856

-5.093.893

-504.425

-344.185

-1.282.870

-526.456

Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos

-49.743

-46.389

3.04.03.01

Depreciação e amortização

-49.743

-46.389

3.04.04

Outras Receitas Operacionais

1.203

0

3.04.05

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

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

3.08.01

Corrente

3.08.02

Diferido

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

-304.725

-9.458

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

-0,01726

-0,01726

3.99.01.02

PN

-0,01726

-0,01726

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

0,02000

0,02000

3.99.02.02

PN

0,02000

0,02000

0

-24.458

-347.915

108.360

Resultado Financeiro

24.291

-134.458

Receitas Financeiras

110.569

0

-86.278

-134.458

-323.624

-26.098

18.898

16.640

0

-3.610

18.898

20.250

-304.725

-9.458
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2014 à 31/03/2014

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2013 à 31/03/2013

4.01
4.03

Lucro Líquido do Período

-304.725

-9.458

Resultado Abrangente do Período

-304.725

-9.458
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2014 à 31/03/2014

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2013 à 31/03/2013

6.01
6.01.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

-525.044

277.808

Caixa Gerado nas Operações

-257.386

354.021

6.01.01.01

Lucro líquido (prejuízo) do trimestre

-304.725

29.851

6.01.01.02

Ajustes de exercícios anteriores

-2.403

-36.336

6.01.01.03

Depreciações e amortizações

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01
6.01.02.02
6.01.02.03

Redução dos impostos e contribuições a recuperar

6.01.02.04

Aumento dos fornecedores

6.01.02.05

Aumento dos salários e encargos

6.01.02.06

Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher

6.01.02.07

Redução dos impostos e contribuições parcelados

6.01.02.08

Aumento das provisões de férias e encargos

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.01

Aquisição de imobilizado

-295.035

-9.444

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

55.583

-61.793

6.03.01

Redução dos empréstimos e financiamentos

55.583

-61.793

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-764.495

206.571

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

2.286.443

3.797.031

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

1.521.947

4.003.602

49.743

360.506

-267.658

-76.213

Aumento do contas a receber

70.422

-277.767

Aumento dos adiantamentos a fornecedores

-2.481

-3.015

-13.026

114.110

-215.950

162.286

-38.078

77.763

-284.035

-352.136

-19.310

-25.378

234.799

227.924

-295.035

-9.444
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/03/2014
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.05
5.05.01
5.07

Saldos Finais

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

1.000.000

854.423

1.079.866

0

179.680

3.113.969

0

0

-2.403

0

0

-2.403

1.000.000

854.423

1.077.463

0

179.680

3.111.566

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-304.725

0

-304.725

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-304.725

0

-304.725

1.000.000

854.423

1.077.463

-304.725

179.680

2.806.841

PÁGINA: 7 de 27

ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2014 - QUALITY SOFTWARE S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/03/2013
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

5.01

Saldos Iniciais

5.02

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

5.05
5.05.01
5.07

Saldos Finais

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

1.000.000

722.042

1.194.101

0

187.492

3.103.635

0

0

-36.336

0

0

-36.336

1.000.000

722.042

1.157.765

0

187.492

3.067.299

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-9.458

0

-9.458

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-9.458

0

-9.458

1.000.000

722.042

1.157.765

-9.458

187.492

3.057.841
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2014 à 31/03/2014

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2013 à 31/03/2013

7.01
7.01.01

Receitas

9.130.359

7.278.440

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

9.130.359

7.278.440

7.02
7.02.01

Insumos Adquiridos de Terceiros

-7.841.948

-5.709.361

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-6.055.856

-4.779.776

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-1.786.092

-929.585

7.03

Valor Adicionado Bruto

1.288.410

1.569.079

7.04

Retenções

-49.743

-360.506

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-49.743

-360.506

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

1.238.667

1.208.573

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

129.467

54.643

7.06.02

Receitas Financeiras

129.467

54.643

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

1.368.134

1.263.216

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

1.368.134

1.263.216

7.08.01

Pessoal

695.679

438.738

7.08.01.01

Remuneração Direta

695.679

438.738

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

890.903

699.570

7.08.02.01

Federais

890.903

699.570

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

86.278

134.366

7.08.03.01

Juros

86.278

134.366

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-304.725

-9.458

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-304.725

-9.458
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Comentário do Desempenho

No primeiro trimestre deste ano de 2014 a companhia cresceu
25,44% em relação a sua receita bruta comparada ao mesmo período
do ano anterior, sendo sua maior fonte a Unidade de Negócio BPO,
correspondendo a 62% da receita total do ano. A Unidade SISEG
(Sistema Integrado de Seguros), segunda maior receita, acumulou o
total de 29%. As demais unidades de negócio juntas foram
responsáveis por 9% do faturamento do ano.
Mesmo por força do período de férias e carnaval, que é sempre mais
tímido, o primeiro trimestre teve um aumento expressivo do
faturamento que é decorrente do aumento do portfólio, com a
obtenção de 5 novos clientes com características de receita
recorrente.

Rio de Janeiro – Av.Rio Branco, 114 – 4ºandar e 6º andar - parte - CEP 20040-001 - Tel.: (21) 3147-3000 / Fax: 3147-3049
São Paulo - Av. Engº Luis Carlos Berrini, 801- 11º andar/ Conj. 111 - CEP: 04571-010 - Tel.: (11) 3103-4700
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Comentário do Desempenho
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QUALITY SOFTWARE S/A
Notas Explicativas as Demonstração Financeiras
31 de Março de, 2014 e 2013
(Em Reais - R$)

1 – Contexto Operacional
A Quality Software S.A. é uma companhia brasileira de Tecnologia da Informação, fundada em
1989 na cidade do Rio de Janeiro, sob a forma de sociedade limitada, pelos senhores Júlio Cesar
Estevam de Britto e David Estevam de Britto, hoje Vice-Presidente e Presidente do Conselho de
Administração, respectivamente.
Atualmente, a expertise da Quality engloba a 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.
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 primeiro trimestre deste ano de 2014 a companhia cresceu 25,44% em relação a sua receita
bruta comparada ao mesmo período do ano anterior, sendo sua maior fonte a Unidade de
Negócio BPO, correspondendo a 62% da receita total do ano. A Unidade SISEG (Sistema
Integrado de Seguros), segunda maior receita, acumulou o total de 29%. As demais unidades de
negócio juntas foram responsáveis por 9% do faturamento do ano.
Mesmo por força do período de férias e carnaval, que é sempre mais tímido, o primeiro trimestre
teve um aumento expressivo do faturamento que é decorrente do aumento do portfólio, com a
obtenção de 5 novos clientes com características de receita recorrente.
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Notas Explicativas

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras
As presentes demonstrações Financeiras anuais foram aprovadas pela diretoria em 08 de maio de
2014.
As demonstrações Financeiras foram elaboradas 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 março de 2013 e 2012, juntamente com composição dos saldos das principais rubricas, estão
descritas nas notas seguintes.

3 - Descrição das Principais Práticas Contábeis
a. 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.
b. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercício.
c. 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 afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de forma contínua.
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;
b) revisão da vida útil econômica do ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações;
c) imposto de renda e contribuição social diferidos; e
d) provisões para contingências.
e) provisões para remuneração variável da diretoria

12
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d. Contas a receber
Os valores justos de contas a receber e outros recebíveis, excluindo construção em andamento,
são estimados como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de
mercado dos juros apurados na data de mensuração. Contas a receber de curto prazo que não são
sujeitos a correção de juros são mensurados ao valor original da fatura se o efeito de desconto a
valor presente não é material. O valor justo é determinado na data de reconhecimento e, para fins
de divulgação, na data base das demonstrações financeiras.
e. 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.
f. 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.
g. Intangível
Demonstrado ao custo de aquisição e formação, e deduzido da amortização.
h. 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, 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.
i.

Empréstimos e financiamentos

Registrados pelo valor do principal acrescido dos encargos financeiros incorridos “pro-ratatemporis” até a data do balanço, conforme os termos definidos contratualmente.
j. Operações com partes relacionadas
Registradas pelo valor original da transação e atualizada monetariamente.
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l.

Provisão para férias

Demonstrada com base de proporcionalidade do período aquisitivo e acrescida dos encargos
sociais até a data do balanço.
m.

Provisão para Contingências

As provisões são reconhecidas quando a Companhia têm 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
n.

Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que é provável que benefícios econômicos serão gerados
a favor da Companhia. É mensurada a valor justo da contraprestação recebida, excluindo
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.
o.

Instrumentos financeiros não 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 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 quando tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquida-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
p.

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
14
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terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte representada pela distribuição
da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e
remuneração de capitais próprios.

q.

Impactos da Medida Provisória n° 627/2013 e IN 1.397

Em 17 de setembro de 2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB 1.397 (“IN 1.397”) e em
12 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória 627 (“MP 627”) que: revoga o
Regime Tributário de Transição (“RTT”) a partir de 2015, com a introdução de novo regime
tributário; (ii) altera o Decreto-Lei nº 1.598/77 pertinente ao cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica e a legislação sobre a contribuição social sobre o lucro líquido.
O novo regime tributário previsto na MP 627 passa a vigorar a partir de 2014, caso a entidade
exerça tal opção. Dentre os dispositivos da MP 627, destacam-se alguns que dão tratamento à
distribuição de lucros e dividendos, base de cálculo dos juros sobre o capital próprio e critério de
cálculo da equivalência patrimonial durante a vigência do RTT.
A Companhia preparou um estudo dos efeitos da aplicação da MP 627 e IN 1.397 e concluiu que
não resultam em efeitos relevantes em suas operações e em suas demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de março de 2014, baseada na nossa melhor interpretação do texto corrente
da MP. A possível conversão da MP 627 em Lei pode resultar em alteração na nossa conclusão.
A Companhia aguarda a definição das emendas à MP 627 para que possa optar ou não pela sua
adoção antecipada no exercício fiscal 2014.

4 – Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras

31/03/2014 31/12/2013
2.635
3.806
981.608
1.181.242
338.070 1.301.028
1.521.947 2.286.443

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 único e exclusivamente a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDB)
em instituições tradicionais e de baixo grau de risco. Atualmente a companhia tem valores
aplicados somente na instituição BRADESCO.
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5 – Contas a receber
Contas a Receber
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa
Total

31/03/2014

31/12/2013

4.140.024

4.207.187

(68.323)
4.071.701

(68.323)
4.138.864

As contas a receber são 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.
As perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa são constituídas tendo como política a
análise individual das notas fiscais pendentes de recebimento, levando em consideração a data de
vencimento, sendo registrada provisão para os casos em que a probabilidade de não recebimento
é considerada provável pela Administração.

6 – Créditos tributários
31/03/2014 31/12/2013
Atualização monetária sobre as operações com partes
relacionadas (BNDES Participações S.A.) – nota 11
Alíquotas de imposto de renda (25%) e contribuição social
(9%)
Crédito tributário (resultado)
Crédito tributário dos anos anteriores
Crédito tributário do período corrente

55.584

172.259

34%

34%

18.899
260.518
279.417

58.568
201.950
260.518

16
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20%
10%
4%
20%
10%
20%
10%
10%
10%

Taxa anual de
Depreciação
21.329
-

488.216
1.381.574
164.305
126.880
47.380
65.098
59.104
5.429

Adições

902.704

2013

-

-

Transferências

(410.293)
(232.893)
(164.305)
(126.880)
(47.380)
(48.765)
(41.601)
-

(855.836)

Depreciação
acumulada

68.197
77.923
1.148.681
16.333
17.503
5.429
1.334.066

2014

Líquido

68.113
90.129
1.162.497
17.333
18.981
5.429
1.362.481

2013
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No entendimento da Administração as taxas de depreciação refletem adequadamente a vida útil dos bens.

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.

Equipamentos de processamento de
dados
Moveis e utensílios
Edifícios
Sistemas e aplicativos de Software
Instalações
Veículos
Equipamentos de comunicação
Máquinas, aparelhos e equipamentos
Direito de uso telefone

7 – Imobilizado

Notas Explicativas

QUALITY SOFTWARE S/A
Notas Explicativas as Demonstração Financeiras
31 de Março de, 2014 e 2013
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Desenvolvimento - Produto Aprendizado Ferramenta BEA
Desenvolvimento - Produto TV Digital, Astro e Astronav
Desenvolvimento - Produto Portifólio Quality/Site
Projeto - CMMI ISO9001, MPS, BR
Projeto - Teste de Software/Rational
Projeto - Controle de Resultado dos Projetos
Projeto - Hqzine
Marcas e patente
Projeto COE

Acumulada até
2013
(230.122)
(1.504.786)
(143.827)
(1.164.995)
(64.722)
(64.722)
(804.992)
(3.978.166)

575.306
1.941.659
359.568
2.912.489
161.805
161.805
2.012.482
878
273.706
8.399.698

Custo

4.421.531

345.184
436.874
215.741
1.747.493
97.083
97.083
1.207.489
878
273.706

2014

4.147.825

345.184
436.874
215.741
1.747.493
97.083
97.083
1.207.489
878
-

2013
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A companhia avançou no aprofundamento das características de seu intangível e suas relações internas com as atividades da companhia passando a
tratar prospectivamente seu intangível como sem via útil definida. E será reavaliado periodicamente sua expectativa de recuperabilidade em linha
com os CPC 04.

8 – Intangível
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9 – Salários e encargos
As atividades operacionais da companhia se manteve estável em relação a dezembro.
10 - Impostos e Contribuições a Recolher

31/03/2014
5.151
13.838
71.377
3.561
25.054
115.635
123.419
0
0

IRRF PJ
PIS/COFINS/CSLL – Lei n.º 10.833
IRRF sobre salário
IRRF sobre alugueis
PIS a recolher
COFINS a recolher
ISS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ a recolher

358.036

31/12/2013
9.563
25.260
98.750
3.561
21.139
97.565
128.278
74.635
183.320
642.071

11- Impostos e Contribuições Parcelados

ISS
REFIS

31/03/2014
Curto
Longo
Prazo
Prazo
16.478
16.477
93.111
244.075
109.589
260.552

31/12/2013
Curto
Longo
Prazo
Prazo
17.194
17.910
91.531
262.815
108.725
280.725

Em 28 de agosto de 2009, a Companhia aderiu ao parcelamento de débitos junto à Receita
Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (INSS, imposto de renda e contribuição
social), no chamado “Novo REFIS”. Entre uma das vantagens previstas na adesão ao “Novo
REFIS” está a redução de multas e encargos devidos pelo atraso no pagamento dos tributos
objetos do parcelamento, sendo tal redução proporcional a quantidade de meses ao qual o
contribuinte se enquadre para quitação do parcelamento. Em 2011, a Receita Federal do Brasil e
a Procuradoria homologaram a fase final do Refis, aglutinando todos os tributos federais no
montante de R$549.177.
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12 – Partes Relacionadas
(a) Ações preferenciais resgatáveis
31/03/2014
BNDES Participações S.A.
Saldo em 31 de março
Atualização monetária (ano anterior)
Atualização monetária (ano corrente)
Dividendos pagos
Saldo final

7.200.187
55.583
7.255.770

31/12/2013
7.070.905
172.259
(42.977)
7.200.187

Em 2008 o BNDESPAR tomou a decisão de investir na companhia adquirindo ações
preferenciais, no acordo de investimento o mesmo tem direito de converter suas ações em
debêntures ao final do contrato. Segundo a norma para que possa ser classificado como
instrumento patrimonial e, não, como passivo, é necessário que ele não obrigue a entidade a
entregar caixa ou outro ativo financeiro nem a trocar ativos ou passivos financeiros em
condições. Sendo assim para efeitos de apresentação das demonstrações ocorreu a reclassificação
do “equity” do capital social no patrimônio liquido para Partes relacionadas, no passivo.
Este é atualizado monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M),
divulgado pela FGV-RJ.
(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 3 (três) meses
encerrados em 30 de março de 2014 e 2013, a remuneração paga ao pessoal-chave da
administração pelos serviços prestados foi de R$ 397.195,65 e R$ 131.122,28, 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.

13 - Patrimônio Líquido
13.1 - Capital social
O capital social, subscrito e integralizado, é de R$7.433.959 está representado por 400.000
(quatrocentas mil) ações ordinárias e 147.945 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta
e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
No entanto por força de norma conforme o exposto na nota 14 a participação do BNDES
Participações SA foi apresentada no passivo.
22
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Patrimônio líquido:
Capital social
Reservas estatutária
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

31/03/2014 31/12/2013
7.433.959 7.433.959
854.423
722.042
1.077.463 1.194.101
179.680
187.492
9.545.525 9.537.594

13.2 - Reserva estatutária
Foi constituído como reserva estatutária o saldo remanescente do lucro líquido ajustado,
deduzido da reserva legal e a da destinação dos dividendos mínimos obrigatórios.

13.3 - 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 conforma 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

13.4 - 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.
14 – Custos dos Produtos e Serviços
Custos com honorários e salários
Custos com encargos sociais
Custos com serviços de terceiros
Custos com prestadores de serviços especializados
Custos com amortização do intangível
Custos de pessoal – benefícios
Outros custos com produtos e serviços
Total
Custo com Amortização de Intangível
Custo dos serviços prestados
Total

31/03/2014 31/03/2013
2.460.195 1.657.850
300.414
192.052
1.161.636 1.436.337
1.555.267 1.142.428
314.117
534.701
351.979
43.643
37.227
6.055.856 5.131.990
- (314.117)
(6.055.856) (4.817.873)
6.055.856 5.131.990
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Os Custos com honorários e salários e Custos com encargos sociais estão elucidados na Nota
Explicativa nº 10.
Os demais custos seguiram sem variações relevantes de um ano para o outro.
15 - Despesas Gerais e Administrativas
Referem-se, principalmente, às despesas de aluguéis e condomínios, datacenter, energia elétrica,
voz e dados e despesas de viagem.

16 – Despesas com Serviços Prestados
Referem-se, basicamente, às despesas comerciais, advocatícias, de gestão da qualidade, de
controle e resultado operacional, contabilidade, auditoria externa e de marketing determinadas
pela administração para o desenvolvimento e aprimoramento da Companhia.

17 - Resultado Financeiro Líquido
Referem-se a juros e variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos.
18 - Contingências
A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza
tributária, cível e trabalhista. Em 31 de março de 2014 a companhia possuía em ações
trabalhistas o seguinte montante:
Possíveis
Trabalhistas

2014
408.722

2013
220.000

19 - Seguros
Em 31 de março de 2014 e 2013, 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.

20 - 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;
24
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- Empréstimos e Financiamentos;
- 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 o 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 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 ela:
BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ e BANCO SANTANDER.
25
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR
Aos Administradores e Acionistas da
Quality Software S/A
Rio de Janeiro – RJ.
Examinamos as Demonstrações Financeiras intermediárias da Quality Software S.A., referente ao trimestre findo em 31 de março de
2014 que compreendendo o balanço patrimonial em 31 de março de 2014 e as respectivas demonstrações de resultados, dos
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as
notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras
intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação
dessas informações de forma condizente coma as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração
das Informações Trimestrais- ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias
com base em nossa revisão
Alcance da Revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410 – Revisão de Informações Intermediárias). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de
outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de
acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos
os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis
intermediárias consolidadas, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1)
aplicável à elaboração das Informações Trimestrais- ITR, de forma condizente coma as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários

Outros Assuntos
Revisamos, também, a demonstração intermediária do valor adicionado (DVA), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2014,
elaborada sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM –
Comissão de
Valores Mobiliários. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos
relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias consolidadas tomadas em conjunto.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014
RSM ACAL Auditores Independentes SS
Código CVM 11.444 - CRC- RJ 4.080/O-9
Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff
Contador CRC/RJ 028.998/O
Registro CNAI 209
Sócio Responsável
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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 30/03/2014, bem como com as opiniões expressas no respectivo relatório dos auditores independentes.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014.
Quality Software S.A.
CNPJ: 35.791.391/0001-94
Júlio Cesar Estevam de Britto Junior

Caio Seródio Nogueira

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Diretor de Relações com Investidores

Diretor Tecnológico
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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 30/03/2014, bem como com as opiniões expressas no respectivo relatório dos auditores independentes.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014.
Quality Software S.A.
CNPJ: 35.791.391/0001-94
Júlio Cesar Estevam de Britto Junior

Caio Seródio Nogueira

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Diretor de Relações com Investidores

Diretor Tecnológico
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