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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores da
Remon Resende Montadora Ltda.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Remon Resende Montadora Ltda. (“Sociedade”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Remon Resende
Montadora Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, 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 - CFC, 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.
Ênfase
Chamamos a atenção para o fato divulgado nas notas explicativas nº 1 e nº 16.d), que
afirmam que as operações da Sociedade estão substancialmente concentradas em um único
cliente e sua continuidade depende substancialmente da manutenção desse contrato. Nosso
relatório não contém ressalvas relacionadas a esse assunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Sociedade continuar operando e 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 Sociedade
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO

Nota
explicativa

2018

2017

CIRCULANTE

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4

865

458

Fornecedores

Contas a receber

5

178

203

Obrigações tributárias

Impostos a recuperar

6

17
47

5
37

1.107

703

Adiantamentos de salários
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

2018

2017

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo não circulante

Nota
explicativa

7

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

47

9

155

119

10

-

9

Adiantamentos de clientes

11

Outras obrigações

501
11

466
3

Total do passivo circulante

736

683

Lucros (Prejuízos) acumulados

90
305

90
(30)

Total do patrimônio líquido

395

60

1.131

743

40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24

40

Capital social

743

39

47

Imposto de renda e contribuição social a pagar

24

1.131

22
8

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

2018

2017
1.565

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS

14

2.118

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

15

(1.206)

LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas

15

LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Despesas financeiras

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

912

684

(470)

(406)

442

278

30
-

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

472
10

LUCRO DO EXERCÍCIO

(881)

(137)
335

5
(3)

280
(71)
209

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

2018

2017

335

209

-

-

335

209

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

Capital
social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Lucros
(prejuízos)
acumulados

90
90

Total

(239)

(149)

209

209

(30)

60

-

335

335

90

305

395

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outras obrigações e demais contas
Adiantamento de clientes

2018

2017

335

209

15

16

14

5
6

25
(12)
(10)

(156)

(17)
(9)
44
35
407

20
23
(22)
27
142

10
11

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Resgate de aplicações financeiras
Caixa gerado pelas atividades de investimento

4
23

-

5
5

AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

407

147

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

458
865

311
458

AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

407

147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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REMON RESENDE MONTADORA LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Remon Resende Montadora Ltda. (“Sociedade”) é uma Sociedade limitada com sede na
Rua Volkswagen, 100, na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, e tem como
controladora final a Iochpe-Maxion S.A., cujas ações estão listadas na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”).
A Sociedade tem como objetivo a prestação de serviços a terceiros na montagem e no
balanceamento de conjuntos de pneus, rodas e aros. A Sociedade é responsável por uma
das etapas do processo da produção industrial da MAN Latin América Indústria e Comércio
de Veículos Ltda. uma Sociedade do Grupo Volkswagen na unidade de Resende, Estado do
Rio de Janeiro, denominada “Módulo Pneus e Rodas”, e está sujeita a certos termos
contratuais que vedam a utilização de suas atuais instalações (imobilizado) para outros
fins que não a consecução da citada etapa do processo produtivo da MAN Latin América
Indústria e Comercio de Veículos Ltda.
Também por força contratual, a remuneração pelos serviços da Sociedade pode oscilar,
positiva ou negativamente, em virtude do volume efetivo de produção da referida
unidade. O contrato de prestação de serviços entre as partes tem prazo indeterminado e
pode ser rescindido com a manifestação de uma das partes com antecedência mínima de
seis meses.
Em 2018, a Sociedade continuou com o regime de tributação do lucro real.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃODASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

2.2.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são mensurados com
base na moeda funcional, que representa a moeda do principal ambiente econômico
no qual a Sociedade opera. Com base nisso, elas estão apresentadas em reais (R$),
sendo esta a moeda funcional da Sociedade.

2.3.

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto
pelos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
mencionados na nota explicativa nº 3.2.
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3.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1.

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir e foram
aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados:
a) Princípios gerais e critério de reconhecimento da receita
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 30 Receitas (equivalente à norma internacional IAS 18) e interpretações
relacionadas e se aplica, com exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes
de contrato com cliente. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para
contabilizar a receita proveniente de contrato com cliente e exige que a receita
seja reconhecida em um valor que reflita a contraprestação que a entidade
espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente.
O CPC 47 exige que a Sociedade exerça julgamento, levando em consideração
todos os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a
contratos com seus clientes.
Receita de venda de produtos
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Sociedade e quando possa ser mensurada de
forma confiável, independentemente de quando o pagamento for recebido. A
receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida,
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A
Sociedade avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos
para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu
que está atuando como principal em seu contrato de receita junto à MAN Latin
América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
A receita é apresentada na demonstração do resultado do exercício líquida de
deduções, incluindo os impostos incidentes, quando aplicável.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos
temporários com prazos para resgate de até 90 dias contados da data da
aplicação, considerados de liquidez imediata e conversíveis em montante de
caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são
registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até o
encerramento de cada exercício, que não excedem o seu valor de mercado ou de
realização.
c) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor
nominal dos títulos representativos desses créditos e deduzidas da provisão para
créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída com base na análise de
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual do
cliente e a situação do grupo econômico ao qual pertence. Devido a Sociedade
possuir apenas um cliente, a administração entende que o risco de crédito é
nulo, considerando o histórico de perdas e a função da Sociedade dentro da
operação do cliente, o qual é crucial para que a atividade econômica do mesmo
seja desenvolvido.
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d) Ativo imobilizado
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzido de depreciação acumulada e de perdas por redução ao
valor recuperável (“impairment”) acumuladas, quando necessário.
O custo dos ativos imobilizados inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição dos ativos. O custo de ativos construídos pela Sociedade inclui o custo
de materiais e mão de obra direta, assim como quaisquer outros custos para
colocar os ativos no local e na condição necessários para que eles possam operar
da forma pretendida pela Administração.
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor
contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados
no componente fluam para a Sociedade e que seu custo possa ser medido de
forma confiável. O valor contábil de componente reposto por outro é baixado. Os
custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado
conforme incorridos.
A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear, na abordagem por
componentes, às taxas consideradas compatíveis com a vida útil. A vida útil
estimada para os exercícios corrente e comparativo está demonstrada na nota
explicativa nº 7.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revisados
no encerramento de cada exercício, e eventuais ajustes são reconhecidos como
mudanças de estimativas contábeis.
e) Demais ativos circulantes
Estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor de
realização.
f) Provisões
Reconhecidas nas demonstrações financeiras como resultado de um evento
passado que originou um passivo e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldá-lo. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
g) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda e contribuição social correntes está baseada
no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na
demonstração do resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou
dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não
dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e
contribuição social é calculada pela Sociedade com base nas alíquotas vigentes
nas datas dos balanços.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são
reconhecidos sobre os prejuízos fiscais e a base negativa da contribuição social e
sobre as diferenças temporárias existentes nas datas dos balanços entre os
saldos ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos apenas quando for provável que a
Sociedade apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que
tais prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizados.
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A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas dos
balanços, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo
do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis
no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja
realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente nas
datas dos balanços, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as
consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Sociedade espera, nas
datas dos balanços, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e
passivos.
h) Receitas financeiras e despesas financeiras
A receita de juros é reconhecida no resultado pelo método de juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros, líquidas do desconto a
valor presente das provisões e variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
Os ganhos e as perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
i) Instrumentos Financeiros
O CPC 48, equivalente à norma internacional IFRS 9, estabelece uma nova
metodologia para classificação, mensuração e perda ao valor recuperável de
ativos e passivos financeiros.
Ativo Financeiro
Classificação e mensuração de ativos financeiros
A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em
suas características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos
outros resultados abrangentes (“VJORA”) instrumento de dívida; VJORA –
instrumento patrimonial; ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos
ativos financeiros:
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Ativos financeiros
mensurados a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros
mensurados a
custo amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo
amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor
recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e
perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido também no
resultado.

Remon Resende Montadora Ltda.

Instrumentos de
dívida ao VJORA

São mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os
rendimentos de juros calculados utilizando o método de juros
efetivos, ganhos e perdas cambiais e perdas por redução ao
valor recuperável são reconhecidos no resultado. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é
reclassificado para o resultado.

Instrumentos
patrimoniais ao
VJORA

São mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado a menos
que os dividendos representem claramente uma recuperação
de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos
são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o
resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a
VJR:


É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais.



Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são
relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado a VJR:


É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos
financeiros.



Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são
apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial
que não seja mantido para negociação, a Sociedade pode optar
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do
investimento em outros resultados abrangentes (ORA). Esta escolha é feita
investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso
inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a
Sociedade pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra
forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou
como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um
descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo
disponível no CPC 48/IFRS 9).
Um ativo financeiro é inicialmente mensurado ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de ativo financeiro que não seja ao valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição
ou à emissão do ativo financeiro.
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Passivos financeiros
Classificação
Os passivos financeiros da Sociedade são classificados apenas como custo
amortizado.
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo,
acrescidos do custo da transação. A Sociedade possui como passivos financeiros:
fornecedores. A Sociedade não possui instrumentos financeiros derivativos.
Observando a classificação dos passivos a mensuração subsequente será:
(i)

Custo amortizado
Os passivos classificados como custo amortizado são contabilizados
utilizando o método da taxa de juros efetivos, onde ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado no momento da baixa dos passivos e no
reconhecimento da amortização.

(ii) Valor justo por meio do resultado
Os passivos classificados a valor justo por meio do resultado são
contabilizados por meio do reconhecimento do ganho e perda no resultado
do período. A Sociedade não possui nenhum instrumento financeiro que se
enquadre nesta categoria.
3.2.

Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis) no exercício corrente
CPC 47 (IFRS 15) – Receita de Contrato com Clientes
No exercício corrente, a Sociedade adotou o CPC 47 – Receita de Contratos com
Clientes, equivalente à norma internacional IFRS 15, em vigor para períodos anuais
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. O CPC 47/IFRS 15 introduziu uma
abordagem de reconhecimento de receitas composta por cinco passos. Orientações
muito mais rígidas foram acrescentadas no CPC 47/IFRS 15 para abordar cenários
específicos. Os detalhes dessas novas exigências, bem como seu impacto sobre as
demonstrações financeiras da Sociedade, estão descritos a seguir.
A Sociedade adotou o CPC 47/IFRS 15 utilizando o método de adoção prospectivo
modificado, e identificou que os critérios de reconhecimento e mensuração não
sofreram alterações, e as receitas sobre serviços divulgadas na nota explicativa nº
14 não apresentaram impactos relevantes na adoção dessa norma a partir de 1° de
janeiro de 2018.
As políticas contábeis da Sociedade para suas categorias de receita estão detalhadas
na nota explicativa nº 3.1.a). A Sociedade reavaliou suas operações e concluiu que
a mensuração da receita já estava aderente a este novo pronunciamento, com isso
a adoção do CPC 47/IFRS 15 não teve impacto sobre a posição financeira e/ou
desempenho financeiro da Sociedade.
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CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros
A Sociedade adotou o CPC 48- Instrumentos Financeiros, equivalente à norma
internacional IFRS 9, e as correspondentes alterações relevantes aos outros
CPC/IFRS no exercício corrente, em vigor para períodos anuais iniciados em ou após
1º de janeiro de 2018. A Sociedade decidiu pela adoção da norma de maneira
prospectiva, ou seja, com adoção inicial da norma em 1º de janeiro de 2018, sem
reapresentação dos períodos anteriores. Dessa forma, as informações apresentadas
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão de acordo com a
IAS 39.
O CPC 48/IFRS 9 introduziu novas exigências para: (1) a classificação e mensuração
de ativos e passivos financeiro; (2) A redução ao valor recuperável de ativos
financeiros; e (3) A contabilização geral de hedge. A Sociedade adotou a CPC
48/IFRS 9 de acordo com as disposições de transição descritas no CPC 48/IFRS 9.
Os detalhes dessas novas exigências, bem como seu impacto sobre as
demonstrações financeiras da Sociedade, estão descritos a seguir.
A Sociedade adotou a norma a partir de 1º de janeiro de 2018 e, considerando as
suas transações atuais, não identificou mudanças que tivessem impacto relevante
nas demonstrações financeiras da Sociedade, haja visto que os instrumentos
financeiros que mantém não são complexos e não apresentam risco de impacto em
sua remensuração, assim como não apresentam risco de “impairment”, ou de
redução de valor de forma significativa em função de expectativa de perdas futuras,
sendo aplicada somente a classificação dos ativos financeiros nas categorias
previstas.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS
39 e as novas categorias de mensuração da CPC 48/IFRS 9 para cada classe de
ativos financeiros da Sociedade.
Ativos

Nota

Categoria anterior

Categoria conforme
CPC 48/IFRS 9

4
5

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

Valor justo por
meio do resultado
Custo amortizado

-

Outros passivos financeiros

Custo amortizado

Ativos financeiros:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros:
Fornecedores

3.3.

Normas e interpretações novas e/ou revisadas emitidas e ainda não aplicáveis a
Sociedade
CPC 06 (R2) (IFRS 16) – Operações de Arrendamentos Mercantil
O CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, equivalente à norma
internacional IFRS 16, introduz um modelo abrangente para a identificação de
acordos de arrendamento e seu tratamento nas demonstrações financeiras para
arrendadores e arrendatários. O CPC 06 (R2)/IFRS 16 substituirá as orientações
atuais de arrendamento, incluindo o CPC 06 (R1)/IAS 17 - Arrendamento Mercantil
e as correspondentes interpretações a partir da sua data de vigência para períodos
contábeis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A data de adoção inicial do
CPC 06 (R2)/IFRS 16 para a Sociedade será 1º de janeiro de 2019.
Até a data da divulgação dessas demonstrações financeiras, os efeitos referentes à
aplicação deste pronunciamento não foram estimados e por esse motivo os
impactos não estão sendo divulgados.

14

Remon Resende Montadora Ltda.

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que
possam, na opinião da Administração, ter impacto relevante no resultado ou no
patrimônio líquido divulgado pela Sociedade.
IFRIC 23 – Incerteza sobre o Tratamento do Imposto de Renda
A IFRIC 23 descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver
incerteza sobre o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer que a
Sociedade:
 Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um
grupo.
 Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento
fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações
de imposto de renda:
 Em caso positivo, a Sociedade deve determinar sua posição fiscal e contábil
em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas
declarações de imposto de renda.
 Em caso negativo, a Sociedade deve refletir o efeito da incerteza na
determinação da sua posição fiscal e contábil.
A interpretação é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro
de 2019. As entidades podem aplicar a interpretação com base na aplicação
retrospectiva integral ou na aplicação retrospectiva modificada sem reapresentação
de informações comparativas retrospectiva ou prospectivamente.
A Administração da Sociedade não espera que a adoção dessas alterações no futuro
tenha um impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Sociedade.
4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2018
Aplicações financeiras(*)
Total

865
865

2017
458
458

(*) Refere-se a aplicações pós-fixadas em Certificados de Depósito Bancário - CDBs,
remunerados com base em um percentual da variação do Certificado de Depósito
Interbancário – CDI (entre 75% e 100%), as quais possuem liquidez imediata, por
força de compromissos de recompra das instituições emissoras, sem risco de
mudanças significativas do valor contábil.
5.

CONTAS A RECEBER
2018
Cliente nacional - Volkswagen do Brasil Ltda.

178

2017
203

Todos os títulos a receber têm vencimento inferior a 30 dias. A Administração não
identificou a necessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
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6.

IMPOSTOS A RECUPERAR
2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS a recuperar
IRPJ / CSLL a Recuperar
INSS a Recuperar
ISS a Recuperar
Total

7.

2017

1
13
2
1
17

3
2
5

IMOBILIZADO
Taxa média
anual de
depreciação - %
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Computadores e periféricos
Total

10
10
20

Custo

2018
Depreciação
acumulada

33
1.477
33
1.543

2017
Líquido

Líquido

1
23
24

2
37
1
40

(32)
(1.454)
(33)
(1.519)

Para o exercício de 2018, foi registrada depreciação no montante de R$16 (R$14 em
2017). Não houve adições e baixas no decorrer dos anos de 2018 e de 2017.
8.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Programa de Integração Social – PIS
Outros
Total

9.

22
7
3
10
2
3
47

2017
16
5
3
14
3
6
47

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
2018
Provisão e encargos sobre férias
Provisão para Participação nos Lucros e Resultados – PLR
Total

72
83
155

2017
57
62
119

10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Em 2017 e 2018, a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro real.
Abaixo demonstramos a alíquota efetiva para os exercícios:
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2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada (15% de IR e 9% de CS)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota combinada
Alíquota adicional de imposto de renda – 10%
Imposto de renda e contribuição social registrados no resultado

472
24%
113
24
137

2017
280
24%
67
4
71

O montante pago antecipadamente a título de Imposto de Renda e Contribuição Social no
exercício de 2018 foi R$149 (R$71 em 2017).
11. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Refere-se a adiantamentos concedidos pela MAN LatinAmerica Ltda. para a liquidação de
obrigações associadas ao serviço de montagem e balanceamento de conjuntos de pneus,
rodas e aros.
12. CONTINGÊNCIAS
A Sociedade é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias e trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
Esses processos foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco remoto,
para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis
adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
13. CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social, subscrito e integralizado, está representado
por 90 cotas nominativas, com valor de R$1 cada uma, assim distribuídas:
Sócios-cotistas
Iochpe-Maxion S.A.
Maxion Wheels do Brasil Ltda.

Número
de cotas
60
30

%
66,7
33,3

14. RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
A seguir, a conciliação entre a receita bruta e as receitas apresentadas na demonstração
do resultado do exercício:
2018

17

2017

Receita bruta:
Serviços de industrialização

2.381

1.793

Menos:
Impostos sobre vendas
Total

(263)
2.118

(228)
1.565
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15. DESPESA POR NATUREZA
2018

2017

Custo com pessoal
Serviços de terceiros
Despesas com participação nos resultados
Outras despesas gerais - Administração
Depreciação
Total

(1.035)
(492)
(82)
(51)
(16)
(1.676)

(763)
(410)
(41)
(59)
(14)
(1.287)

Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos
Despesas gerais e administrativas
Total

(1.206)
(470)
(1.676)

(881)
(406)
(1.287)

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Sociedade
foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e de
metodologias apropriadas de avaliações. Como consequência, os montantes a seguir
não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado
de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A
Sociedade não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos nem em outros
ativos de risco.
b) Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Sociedade não possuía nenhuma operação
em aberto envolvendo instrumentos financeiros derivativos, tampouco foram
contratadas operações dessa natureza durante o exercício findo naquela data.
c) Categoria dos instrumentos financeiros
2018
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado (VJR):
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Total
Passivos financeiros
Mensurados ao custo amortizado (*):
Fornecedores
Outras obrigações
Total

865
178
1.043

(22)
(11)
(33)

2017

458
203
661

(39)
(3)
(42)
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(*) Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a 90 dias. Considerando o prazo
e as características desses instrumentos, a Sociedade estima que seus valores
justos aproximam-se aos valores contábeis em função de que estão indexados por
taxas flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado.
d) Concentração e risco de crédito
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Sociedade
prestou serviços para um único cliente, e o saldo remanescente na rubrica “Contas a
receber” corresponde à totalidade dos saldos em aberto desse cliente.
e) Gestão de capital
Os objetivos da Sociedade na administração de seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade de suas operações para oferecer retorno aos sócioscotistas e benefícios a outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de
capital ideal para reduzir esse custo.
Condizente com outras Sociedades do setor, a Sociedade monitora o capital com base
no índice de capital circulante líquido, que corresponde à capacidade que a Sociedade
tem de honrar suas dívidas no curto prazo, subtraindo-se o passivo circulante do ativo
circulante.
17. PARTES RELACIONADAS
Não houve transações da Sociedade com partes relacionadas nos exercícios de 2018 e de
2017. O valor total da remuneração da Administração nos exercícios foi como segue:
2018
Benefícios de curto prazo

2017

137

125

18. AVAIS, FIANÇAS E GARANTIAS
A Sociedade não prestou garantias nem participou de nenhuma transação como
interveniente garantidora durante os exercícios de 2018 e de 2017.
19. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO E DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão e divulgação em
reunião da Diretoria da Sociedade realizada em 14 de agosto de 2019.
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