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sobre as demonstrações financeiras
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Datora Mobile Telecomunicações S.A. ("Companhia"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, 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 Datora Mobile Telecomunicações S.A. em 31 de
dezembro de 2016, 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 aplicáveis para pequenas e médias empresas.
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 Companhia, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 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 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, 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.
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Datora Mobile Telecomunicações S.A.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para
pequenas e médias empresas 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 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 a 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 de uma 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,
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 Companhia.

•

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 incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
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financeiras 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 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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 as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 24 de julho de 2017

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" MG

Ricardo Novaes de Queiroz
Contador CRC 1DF012332/O-2 "S" MG

4

Datora Mobile Telecomunicações S/A
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos

Não circulante
Imobilizado
Intangível

4
5
8

6
7

2016

2015

3.795
3.367
490
458
106
531

1.822
3.161
716
359
54
421

8.747

6.533

5.663
35.321

271
34.903

Não circulante
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Empréstimos
Provisão para contingências

40.984

49.731

41.707

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2016

2015

9
8
11

10.653
2.190
613
1.283
1.960

1.601
2.610
595
100
344

16.699

5.250

11
8

55

53
8.500

10
12

4.746
3.362

35.174

8.163

8.553

29.954
23.200
(28.285)

793
36.566
(9.455)

Total do patrimônio líquido

24.869

27.904

Total do passivo e patrimônio líquido

49.731

41.707

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados

Total do ativo

Notas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Partes relacionadas
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas
Adiantamento de clientes
Outros passivos
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas

2016

14
15

17.136
(12.782)

8.519
(3.222)

4.354

5.297

(716)
(17.899)
(4.607)

(299)
(6.619)
(7.905)

(18.868)

(9.526)

411
(373)

51
(78)

38

(27)

(18.830)

(9.553)

-

(18)

(18.830)

(9.571)

963

792

(19,55)

(12,08)

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais

16
17
18

Prejuízo operacional

Receitas financeiras
Despesas financeiras

19
19

Resultado financeiro, líquido
Prejuízo antes do imposto de renda e
contribuição social
Impostos de renda e contribuição social
correntes
Prejuízo do exercício
Ações em circulação no final do exercício (mil)
Prejuízo por ação do capital social no fim do
exercício- R$

20

2015

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados, portanto não se apresenta a demonstração do resultado abrangente.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de reais)

Capital
social

Reserva de capital Ágio na subscrição
de ação

Lucros ou prejuízos
acumulados

Total

Em 31 de dezembro de 2014

504

0

116

620

Aumento de capital social
Prejuízo do exercício
Reserva de capital

289
0
0

0
0
36.566

0
(9.571)
0

289
(9.571)
36.566

Em 31 de dezembro de 2015

793

36.566

(9.455)

27.904

124
0
29.037

15.671
0
(29.037)

0
(18.830)
0

15.795
(18.830)
0

29.954

23.200

(28.285)

24.869

Aumento do capital social (Nota 13)
Prejuízo do exercício
Incorporação de reserva de capital (Nota 13)
Em 31 de dezembro de 2016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro 2016 e 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2016

2015

(18.830)

(9.571)

5.934
2.520
52
3.362

562
372
85
105

2.710
(206)
(52)
(99)
(8.694)
9.052
1.203
(110)
(344)
1.960

9.105
(2.225)
(31)
(183)
10.548
592
481
(421)
344

(10.186)

96

(5.487)
(2.895)
(8.382)

(257)
(35.057)
(35.314)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Empréstimos
Integralização de capital
Integralização de reserva de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

4.746
124
15.671
20.541

289
36.566
36.855

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

1.973

1.637

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

1.822
3.795

185
1.822

Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciações e amortizações
Baixa de contas a receber
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Provisão para contingências
Variações no capital circulante:
Contas a receber
Impostos a recuperar
Estoque
Partes relacionadas
Fornecedores
Obrigações tributárias e trabalhistas
Outros ativos
Outros passivos
Adiantamento de clientes
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Informações gerais
Contexto operacional
A Datora Mobile Telecomunicações S/A (“Datora Mobile” ou “Companhia”) foi constituída em junho de 2013,
tendo por objetivo a prestação de serviços de comunicação através da licença SMP (serviços de telefonia
móvel pessoal) expedida pela ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações) através do termo de
autorização 047/2011. Desde sua criação, a Companhia opera com foco no mercado de M2M (Machine to
Machine) e IoT (Internet of Things). Sua sede social está localizada na Alameda Oscar Niemeyer, 119, 15°
andar, conjunto 1502, Vila da Serra, Nova Lima/MG.

`
A Datora Mobile é parte do grupo DATORA (“Grupo Datora”), constituído em 1992 e detentor das licenças
STFC (Serviço de Telefonia Fixa Comutada) e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia). A Datora Mobile
foi constituída em linha com o Plano Estratégico do Grupo, dentro da diretriz de buscar de maneira pioneira
mercados inovadores que surgem como tendência de convergência no setor de comunicações.
A operação da Companhia cobre parte o mercado brasileiro através do frame regulatório chamado MVNO,
Mobile Virtual Network Operator, que garante a este tipo de operadora acesso à rede móvel já instalada no
país pelas operadoras do tipo MNO, Mobile Network Operator. Em outras palavras, as operadoras do tipo
MNO são as detentoras da rede e as operadoras do tipo MVNO podem contratar a rede destas operadoras
para comercializar serviços de telefonia móvel. Neste contexto, a Datora Mobile contratou a TIM como
fornecedora no conceito de full MVNO, isto é, a Companhia possui rede própria fazendo uso apenas das
antenas possuídas pela TIM (operadora MNO) no país. Considerando os contratos de roaming da operadora
MNO, a Datora Mobile pode também atender a América do Sul.
Em 2013, a Companhia firmou um contrato de parceria comercial com a Vodafone Sales & Services Ltd.
(“Grupo Vodafone”). O Grupo Vodafone é mundialmente reconhecido como líder no mercado de M2M e IoT,
além de ser uma marca forte, o que reforçou a entrada no mercado da Datora Mobile, facilitando os trâmites
comerciais junto a grandes empresas e permitindo acesso aos clientes globais Vodafone com operação no
Brasil. Já para a Vodafone, a Datora Mobile representa a possibilidade de atingir o mercado brasileiro,
garantindo a seus clientes globais cobertura não somente no Brasil, mas na América do Sul. O acordo tem
duração de 10 anos.
Em novembro de 2015, a Companhia recebeu aporte de capital da Codemig Participações S/A (“Codepar”)
no montante de R$ 36 milhões. Em agosto de 2016, a Codepar integralizou aporte adicional de R$ 15
milhões, concluindo sua participação de 42,8% do capital subscrito da Companhia. Para a Datora Mobile, a
operação representou a entrada de um parceiro forte e que contribui para o crescimento sustentável do
negócio. Para a Codepar, a operação representa a busca por consolidar Minas Gerais como polo tecnológico
nacional, especialmente no segmento de IoT, e geração de valor nos setores público e privado do Estado.
Adicionalmente, foi constituída em 2016 a VDF Tecnologia da Informação Ltda. (“VDF TI”), empresa
controlada pela Datora Mobile que terá como objetivo o desenvolvimento, licenciamento e comercialização
de programas de computador, além da prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação.
A participação societária da VDF TI está composta da seguinte forma:
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nº Quotas

Valor (R$)

9.800

9.800

Codemig Participações S/A

100

100

Datora Paticipações S/A

100

100

10.000

10.000

Datora Mobile Telecomunicações S/A

Importante ressaltar que não existiram atividades operacionais da VDF TI durante o exercício de 2016, e
nem mesmo o capital social foi integralizado naquele ano. Portanto, não há necessidade ou razão de
apresentar demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2016.

2.

Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC PMEs
(R1), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas
estimativas contábeis. As estimativas contábeis consideram fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações
financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do
ativo imobilizado e intangível e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para
determinação da provisão para crédito de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para
determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
A autorização para apresentação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião de Diretoria do dia
7 de julho de 2017.

3.

Principais políticas contábeis

a)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos em contas bancárias e aplicações financeiras de
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Esses investimentos são avaliados ao custo e acrescidos de juros até a data do balanço,
sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício (Nota 4).
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
b)

Contas a receber, líquidas
Estão avaliadas pelo valor dos serviços prestados de acordo com as condições contratadas, líquidas da
provisão para redução ao valor recuperável (Nota 5).

c)

Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo histórico deduzido das respectivas depreciações e perdas por
desvalorização, se aplicável (Nota 6).
A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas descritas na Nota 6 que levam em consideração a
vida útil estimada dos bens. Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou
reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados
a estes itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item
substituído é baixado.
Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.
O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revistos anualmente no encerramento de cada exercício
e ajustados de forma prospectiva, quando necessário.

d)

Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição e,
posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.
Inclui os direitos de uso de software adquiridos de terceiros (Nota 7). A vida útil dos ativos intangíveis foi
avaliada pela Companhia como definida.
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e são avaliados em
relação à perda de valor recuperável sempre que houver indicação de perda de seu valor econômico. O
período e o método de amortização de um ativo intangível de vida útil definida são revistos anualmente.
Mudanças na vida útil ou no padrão de consumo de benefícios futuros esperados são contabilizadas por
meio da mudança no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças
de estimativas contábeis.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor
líquido obtido na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos na demonstração do resultado no
exercício em que o ativo for baixado.

e)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração
ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o
valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável.
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Datora Mobile Telecomunicações S/A
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital
para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre
que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes
conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há
contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação
mais recente com ativos semelhantes.
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não foram apuradas perdas a serem contabilizadas.
f)

Impostos
Imposto de renda e contribuição social
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social que são calculados com
base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente sendo:
15% acrescido de 10% sobre o que exceder a R$ 240 mil anuais para o imposto de renda e 9% para a
contribuição social.
Imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças geradas entre os
ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e correspondentes valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras. Imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados considerando as taxas
vigentes na data de preparação das demonstrações financeiras e aplicáveis quando o respectivo imposto de
renda e contribuição social forem realizados.
Caso a realização do imposto diferido ativo não seja provável, o saldo não é reconhecido, após avaliação
efetuada anualmente.
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que seja
provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e
prejuízos fiscais possam ser compensados.
A Datora Mobile compensa os ativos fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos se e somente se: (a) a
entidade tem o direito legalmente executável de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos
fiscais correntes; e (b) os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com
tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária: (i) na mesma entidade tributável; ou (ii) nas
entidades tributáveis diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases
líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro no qual se
espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.
Taxas e contribuições
Sobre os serviços de telecomunicações existe o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações – FUST e Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações –
FUNTTEL com alíquotas de 1% e 0,5% respectivamente. Além disso, a Companhia também realiza o
pagamento do FISTEL - Fundo de Fiscalização das Telecomunicações;
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Imposto sobre serviços prestados
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre serviços prestados, exceto:
• Quando os impostos sobre os serviços prestados incorridos na compra de bens ou serviços não forem
recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre os serviços prestados é
reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
• Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre os
serviços prestados; e
• O valor líquido dos impostos sobre os serviços prestados, recuperável ou a pagar, é incluído como
componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.
As receitas de prestação de serviços estão sujeitas à tributação pelo ICMS ou ISS às alíquotas vigentes em
cada região e à tributação pelo PIS e COFINS na modalidade cumulativa para as receitas auferidas com
serviços de telecomunicações, às alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente. As demais receitas
auferidas pela Companhia, na modalidade não cumulativa, são tributadas às alíquotas de 1,65% e 7,60%
para o PIS e a COFINS, respectivamente, e pelo ICMS às alíquotas vigentes em cada Estado.

Apuração do resultado
O resultado é apurado com base no regime de competência.
Receitas de serviços
As receitas compreendem o valor total dos minutos transacionados pela plataforma, serviço de uso de
plataforma e serviço de telecomunicação M2M, e estão sendo apresentadas líquidas dos tributos e
descontos, incidentes sobre as mesmas. Todas as receitas (assinaturas mensais e minutos transacionados)
são contabilizadas pelo regime de competência com base nos valores contratados. A receita não faturada
entre a data do último faturamento até a data do balanço é apurada e reconhecida no mês em que o serviço
é prestado. As receitas correspondentes aos serviços de uso de plataforma são reconhecidas pela utilização
mensal (Nota 14).
Receitas e despesas financeiras
Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, empréstimos
e financiamentos e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime de competência quando
ganhas ou incorridas pela Companhia (Nota 19).
Custos e despesas
Os custos correspondem substancialmente a compras de minutos com operadoras de telecomunicações
fixas e móveis. Os custos e despesas são reconhecidos contabilmente quando incorridos.
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g)

Instrumentos financeiros

I.

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados como empréstimos e recebíveis. A Datora Mobile determina a
classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna
parte das disposições contratuais do instrumento.
Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a
receber e outros recebíveis.
Empréstimos e recebíveis
São ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado,
utilizando o método da taxa de juros efetivos, menos perda por redução ao valor recuperável. O custo
amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou
custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na
demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa
financeira no resultado, se e quando aplicáveis.
Baixa de ativos financeiros
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos
financeiros semelhantes) é baixado quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; e
• A Datora Mobile transfere os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de
pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um
acordo de “repasse”; e (i) a Datora Mobile transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo,
ou (ii) a Datora Mobile não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao
ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.
Quando a Datora Mobile tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver
executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e
benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Datora Mobile
com o ativo. Nesse caso, a Datora Mobile também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o
passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a Datora Mobile manteve.
O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil
original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da Datora Mobile, dos dois o menor.
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II.

Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Datora Mobile avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros não é recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros é considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência
de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do
reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” incorrido) e este evento de perda tenha impacto no
fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser
razoavelmente estimado.

III.

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
A Datora Mobile determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu
reconhecimento inicial. São classificados como passivos financeiros os empréstimos, financiamentos e
demais instrumentos de dívida. Aos passivos financeiros são acrescidos do custo da transação diretamente
relacionado.
Mensuração subsequente - outros passivos financeiros
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma:
Após reconhecimento inicial, outros passivos financeiros sujeitos a juros são mensurados subsequentemente
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos líquidos dos custos de transação
incorridos. 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 de juros efetivos.
Baixa de passivos financeiros
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar.
Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo,
sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.

IV. Instrumentos financeiros - apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um
direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
h)

Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras da Companhia é o Real. As transações
em moeda estrangeira foram convertidas com base na taxa de câmbio da data da transação. Os ativos e
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passivos em moeda estrangeira foram convertidos pela taxa de câmbio na data do balanço. As variações
cambiais decorrentes das operações em moeda estrangeira foram reconhecidas no resultado como receita
ou despesa financeira.
i)

Julgamento, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração faça julgamentos e estimativas e
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como
as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Caso haja uma
mudança significativa nos fatos e circunstâncias sobre os quais estão baseadas as estimativas e premissas
realizadas, poderá ocorrer um impacto material sobre os resultados e a situação financeira da Companhia.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo no valor contábil dos ativos e
passivos no próximo exercício financeiro, se destacam a seguir:
i.

Vida útil do ativo intangível
Os ativos intangíveis decorrentes de propriedade intelectual são depreciados em 15 anos seguindo
estudo elaborado por especialista, conforme mencionado na Nota 7.

ii.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
A Companhia revisa, no mínimo em bases anuais, a existência de eventos ou mudanças que possam
indicar deterioração no valor recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor
recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso.
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

iii.

Impostos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários. A Companhia constitui
provisões, com base em estimativas cabíveis, para eventuais assuntos identificados em fiscalizações
realizadas pelas autoridades tributárias das respectivas jurisdições em que opera e cuja probabilidade de
perda seja avaliada como provável. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência
em fiscalizações anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável
e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade
de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
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j)

Provisões
A Datora Mobile registra provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da administração,
para contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e previdenciárias e respectivos honorários advocatícios que,
como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios
econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante
dessa obrigação.
A Datora Mobile está sujeita a várias reivindicações legais, cíveis e trabalhistas que advém do curso normal
das atividades de negócios. O julgamento sobre a avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação de seus assessores legais.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base
em novos assuntos ou decisões dos tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas da
administração.

k)

Outros ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando tem expectativa suficientemente certa que fluam seus benefícios
econômicos futuros em favor da Companhia e seu custo puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e se tem expectativa suficientemente certa que recursos econômicos
sejam requeridos para liquidá-lo.
Os ativos e passivos são apresentados no balanço patrimonial com base na classificação circulante ou não
circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:

 Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal;
 For mantido principalmente para negociação;
 Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
 For caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua troca ou seja utilizado para
liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:

 Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal;
 For mantido principalmente para negociação;
 Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
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 Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período
de divulgação.
Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.
l)

Outros benefícios a empregados
Os benefícios concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, em adição a
remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social (INSS), férias, 13º salário),
remunerações variáveis como participação nos lucros.
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício com base em regime de competência, à medida
que são incorridos.

4.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Saldo bancário
Aplicações financeiras

2016

2015

2
1
3.792

1
1.255
566

3.795

1.822

As aplicações financeiras realizadas pela Companhia, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e
2015, referem-se a aplicações automáticas e CDB (Certificado de Deposito Bancário) contratados junto ao
Banco Itaú. As aplicações possuem liquidez imediata e rentabilidade próxima ao CDI.
5.

Contas a receber, líquidas
As contas a receber incluem os recebíveis dos clientes em face, sobretudo, da prestação de serviços de M2M.

Contas a receber de clientes

2016

2015

3.367

3.161

3.367

3.161

A administração da Companhia efetua uma análise individual da sua carteira de recebíveis para a
determinação dos valores de realização duvidosa. Parte substancial das contas a receber de clientes em 31
de dezembro de 2016 e 2015 está baseada em recebíveis de operadoras de telecomunicações do Brasil,
para as quais a administração entende que não existe um risco de inadimplência para a Companhia.
As contas a receber de terceiros da Companhia por faixas de vencimento estão demonstradas a seguir:
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A vencer
Vencidos em até 30 dias
Vencidos entre 31 e 90 dias
Vencidos há mais de 90 dias

18

2016

2015

1.493
295
123
1.456

814
373
417
1.557

3.367

3.161
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6. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2016
Movimentação
Móveis e
utensílios

Computadores e
periféricos

Máquinas e
equipamentos

Imobilizado em
andamento

Aparelhos
telefônicos

Total

Custo
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas

28
23
(3)

1
90
(12)

303
387
0

0
4.987
(11)

2
0
0

333
5.487
(26)

Saldos em 31 de dezembro de 2016

48

79

690

4.976

2

5.794

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2016

1
4
5

0
3
3

59
62
121

0
0
0

2
0
2

62
69
131

Imobilizado líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2016

27
19
(3)
43

0
87
(12)
75

244
325
0
569

0
4.987
(11)
4.976

0
0
0
0

271
5.418
(26)
5.663
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Em 31 de dezembro de 2015
Movimentação
Móveis e
utensílios

Computadores e
periféricos

Máquinas e
equipamentos

Aparelhos
telefônicos

Total

0
44
(16)

0
0
0

189
212
(98)

2
0
0

191
256
(114)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

28

0

303

2

333

Depreciação
Em 1º de janeiro de 2015
Adições
Baixas

0
1
0

0
0
0

48
20
(9)

1
1
0

49
22
(9)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

1

0

59

2

62

Imobilizado líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2015

0

0

141

1

142

Saldos em 31 de dezembro de 2015

27

0

244

0

271

Custo
Em 1º de janeiro de 2015
Adições
Baixas
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Taxas de depreciação
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os ativos imobilizados foram depreciados de
forma linear à taxa anual, como segue:

Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Aparelhos telefônicos

2016 e 2015
10%
20%
10% - 25%
20%

7. Intangível
Em 31 de dezembro de 2016:
Movimentação
Software

Propriedade
Intelectual

Projeto
Inovacred

Projeto
SAP

TOTAL

Custo
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2016

408
596
(26)
978

35.000
0
0
35.000

0
2.163
0
2.163

0
136
0
136

35.408
2.895
(26)
38.277

Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2016

310
117
427

195
2.333
2.528

0
0
0

0
0
0

505
2.451
2.956

Intangível líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2016

98
479
(26)
551

34.805
0
0
32.472

0
2.163
0
2.163

0
136
0
136

34.903
2.777
(2.359)
35.321
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Em 31 de dezembro de 2015:
Movimentação
Software

Propriedade
intelectual

Total

Custo
Em 1° de janeiro de 2014 (Não auditado)
Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2015

351
57
408

0
35.000
35.000

351
35.057
35.408

Amortização
Em 1° de janeiro de 2014 (Não auditado)
Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2015

155
155
310

0
195
195

155
350
505

Intangível líquido
Em 1° de janeiro de 2014 (Não auditado)
Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2015

196
(98)
98

0
35.000
34.805

196
34.707
34.903

Taxas de amortização
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os ativos intangíveis foram amortizados de forma
linear à taxa anual, como segue:
2016 e 2015
Software
20%
Propriedade intelectual
7%
Projeto Inovacred
20%
Projeto SAP
20%
Descrição dos ativos intangíveis
1- Software: refere-se às licenças de uso de Software adquiridas, principalmente da Microsoft, e cuja
propriedade é da Companhia;
2- Propriedade intelectual: refere-se ao projeto MVNO (Mobile Virtual Network Operator), o qual foi
preparado e custeado inicialmente pela empresa que detinha a licença SMP, Datora Telecomunicações
Ltda. Esse projeto consiste no atendimento dos clientes do serviço de M2M (Machine to Machine), tendo
sido esse valor mensurado considerando todo o know how do projeto, através de um documento suporte
do contrato o qual detalha todos os itens que compõem o referido ativo. O intangível será amortizado em
15 anos, baseado em estudo elaborado por especialista, observado o previsto no CPC 04 - Intangível.
Abaixo a composição dos valores:
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Projeto
MVNO
Custo de rede
Desenvolvimento de rede
Projeto Vodafone
Custo de aquisição de clientes
Desenvolvimento e gestão de produtos e marca
Consultoria SMP

10.675
9.809
7.033
4.030
2.825
628
35.000

3- Projeto Inovacred: trata-se de produtos (software e aplicações) desenvolvidos dentro do universo da
Internet das Coisas (IoT), bem como da implementação de um laboratório de IoT (Internet of Things) na
sede da empresa em Nova Lima (MG), para atender a crescente demanda do mercado de tecnologia.
Estes ativos desenvolvidos serão amortizados em 5 anos.
4- Projeto SAP: refere-se ao projeto de migração do ERP atual (Microsiga) para o SAP. O ativo intangível
contabilizado refere-se a gastos de consultorias de implantação e parametrização que gerarão benefício
econômico para a Companhia ao longo de vários anos.

8. Partes relacionadas
8.1. Contas a receber intercompany

Datora Tecnologia da Informação Ltda
Datocenter Serv. Loc. Sup. Equip. Inform. e Tecn. Ltda.
Datora Telecomunicações Ltda.
General Soft Ltda.

Em 31 de dezembro de 2016:
Movimentação
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2016

2015

358
72
59
1
490

0
0
691
25
716
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Datora TI
Ltda.

Datocenter
Ltda.

Datora
Telecom Ltda.

0

0

691

General
Software
Ltda.
25

Adições
Aluguel escritório SP
Colocation/Datacenter
Serviços TI
Outros

2.525
0
0
2.525
0

507
0
507
0
0

395
395
0
0
0

1
0
0
0
1

3.428
395
507
2.525
1

Baixas
Aluguel escritório SP
Colocation/Datacenter
Serviços TI
Outros

(2.167)
0
0
(2.167)
0

(435)
0
(435)
0
0

(1.027)
(336)
0
0
(691)

(25)
0
0
0
(25)

(3.654)
(336)
(435)
(2.167)
(716)

358

72

59

1

490

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Saldos em 31 de dezembro de 2016

TOTAL
716

Abaixo indicamos as definições de cada uma das principais transações entre partes relacionadas (contas a
receber) ocorridas no exercício de 2016:




Aluguel escritório SP: trata-se do reembolso de aluguel do imóvel utilizado pela Datora Telecomunicações
Ltda. o qual está contratado pela Companhia;
Colocation/Datacenter: refere-se a receita de Colocation e aluguel de vagas de garagem faturadas pela
Datocenter Ltda., as quais são destinadas à Companhia em compensação aos gastos assumidos pelo
Datacenter;
Serviços TI: referem-se aos serviços de TI fornecidos pela Datora Tecnologia da Informação Ltda. para
cliente da Companhia;

8.2. Contas a pagar intercompany

Datocenter Serv. Loc. Sup. Equip. Inform. e Tecn. Ltda.
Datora Tecnologia da Informação Ltda.
Datora Telecomunicações Ltda.

Circulante
Não circulante
24

2016

2015

926
866
398

0
0
11.110

2.190

11.110

2.190
0

2.610
8.500
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Em 31 de dezembro de 2016:
Movimentação
Datocenter
Ltda.

Datora TI
Ltda.

Datora Telecom
Ltda.

TOTAL

0

0

11.110

11.110

Adições
Pessoal
Infraestrutura/Datacenter
Rede e colocation
Projeto MVNO
Outros

4.181
948
3.129
0
0
104

2.585
2.381
188
0
0
16

7.032
2.373
248
2.601
1.445
365

13.798
5.702
3.565
2.601
1.445
485

Baixas
Pessoal
Infraestrutura/Datacenter
Rede e colocation
Projeto MVNO
Outros

(3.255)
(658)
(2.559)
0
0
(38)

(1.719)
(1.690)
(29)
0
0
0

(17.744)
(2.236)
(205)
(2.455)
(12.555)
(293)

(22.718)
(4.584)
(2.793)
(2.455)
(12.555)
(331)

926

866

Custo
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Saldos em 31 de dezembro de 2016

398

2.190

Abaixo indicamos as definições de cada uma das principais transações entre partes relacionadas (contas a pagar)
ocorridas no exercício de 2016:
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Pessoal: trata-se de colaboradores e dirigentes que trabalham para a Companhia, porém estão alocados
na folha de pagamento de outras empresas do Grupo Datora. Estes profissionais serão migrados para
folha de pagamento da Datora Mobile ao longo de 2017;
Infraestrutura/Datacenter: refere-se aos gastos de aluguel, condomínio, utilidades e outros gastos de
infraestrutura do Datacenter repassados à Companhia. Além dos gastos do Datacenter cobrados pela
empresa Datocenter Ltda., existem também cobranças de licença de software e/ou manutenção de
hardware incorridos por outras empresas do Grupo Datora, porém de competência da Companhia;
Rede/Colocation: refere-se aos custos com rede e colocation contratados e geridos pela Datora Telecom
Ltda. para a Companhia;
Projeto MVNO: conforme mencionado no Nota 7, trata-se de propriedade intelectual do projeto MVNO
(Mobile Virtual Network Operator), o qual foi preparado e custeado inicialmente pela empresa que detinha
a licença SMP, Datora Telecomunicações Ltda. Esse projeto consiste no atendimento dos clientes do
serviço de M2M (Machine to Machine), tendo sido esse valor mensurado considerando todo o know how
do projeto, através de um laudo o qual detalha todos os itens que compõem o referido ativo.
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9. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores, são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos.

Contas a pagar

2016

2015

10.653

1.601

10.653

1.601

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de contas a pagar incluía valor expressivo em aberto com o fornecedor
ZTE (R$ 6,5 milhões), decorrente da aquisição de uma plataforma de telefonia móvel. Trata-se de um importante
investimento de longo prazo realizado pela Companhia, que consiste na aquisição do hardware, software,
serviços de implantação, suporte e manutenção. O pagamento ao fornecedor ocorreu em maio de 2017.

10. Empréstimos
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia era a
seguinte:

BDMG

2016

2015

4.746
4.746

0
0

Em 6 de setembro de 2016, a Companhia contraiu junto ao BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais) uma linha de crédito para inovação tecnológica proveniente de recursos da FINEP (Financiadora de
Estudos e Projetos). O recurso captado será destinado ao desenvolvimento de soluções, aplicações e a
criação de um laboratório de IoT (Internet of Things). Abaixo indicamos as principais características do
empréstimo:








Valor do crédito (Valor da cédula): R$ 6,4 milhões
Recursos próprios (contrapartida da emitente): R$ 1,6 milhões
Número de parcelas: 72
Data vencimento da primeira parcela: 15/09/2018
Data vencimento da última parcela: 15/08/2024
Sistema de amortização: SAC
Encargos Financeiros: TJLP + 1% ao ano;

Vale ressaltar que a liberação do crédito de R$ 6,4 milhões está prevista em duas tranches. A primeira, de
R$ 4,7 milhões, foi liberada pelo BDMG em 13 de dezembro de 2016. A segunda e última tranche, de R$ 1,7
milhões, será liberada após comprovação da utilização dos recursos tomados e dos recursos próprios
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conforme cronograma previsto em contrato. Não existem cláusulas específicas para penalidade em caso de
quebra do contrato (covenants).

11. Obrigações tributárias
2016

2015

ICMS a recolher
IRRF, IOF e outras taxas a recolher (i)
PIS e COFINS a recolher
FUST e FUNTTEL a recolher
Outros

260
240
135
18
15
668

269
194
165
14
6
648

Circulante
Não circulante

613
55

595
53

(i) refere-se, fundamentalmente, ao IRRF e IOF relacionados ao pagamento do fee anual para Vodafone
UK.
12. Provisão para contingências

Prov. sobre contingência tributária

2016

2015

3.362
3.362

0
0

Correspondem a contingências de natureza fiscal. A constituição do saldo ocorreu considerando a estimativa
feita pela administração e pelos seus assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda
nos respectivos desfechos foi avaliada como provável.

13. Patrimônio líquido

Capital social
Em 31 de dezembro de 2016 o capital social integralizado era de R$ 29,9 milhões, o qual está representado
por ações subscritas como segue:
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Ações
ordinárias

Participação
(%)

Datora Participações S/A

549.965

57,11%

Codemig Participações S/A

412.236

42,80%

857

0,09%

963.058

100%

Chaicomm Group LLC

Na data de 8 de agosto de 2016, a Codemig Participações S/A (Codepar) exerceu seu bônus de subscrição
de ações da Companhia, conforme Certificado de Bônus de Subscrição no. 1 emitido em 27 de novembro
de 2015. Com isso, a Companhia emitiu 123.671 ações ordinárias, pelo preço de R$ 127,7179 por ação, as
quais foram subscritas e integralizadas pela Codepar naquela data. O investimento totalizou R$ 15,8 milhões,
sendo que R$ 124 mil formam destinados a conta de capital social e R$ 15,7 milhões destinados à conta de
reserva de capital.
Em 21 de dezembro de 2016, a Companhia efetuou nova emissão de 46.979 ações ordinárias, pelo preço
de R$ 127,7179 por ação, as quais foram subscritas pela Datora Participações S/A. O total do capital
subscrito, que soma R$ 6,0 milhões, será integralizado ao longo de 2017.
Também na data de 21 de dezembro de 2016, foi emitido em benefício da Codepar um bônus de subscrição
pelo qual tem o direito a subscrever 38.437 ações ordinárias, pelo preço de R$ 127,7179 por ação,
representando um potencial investimento no momento da subscrição de R$ 4,9 milhões. O prazo de exercício
deste bônus de subscrição é 31 de março de 2022.

14. Receita operacional líquida

M2M
DETRAF
SMS
Colocation
Outras

2016

2015

13.063
4.372
643
799
549
19.426

3.758
4.605
1.308
0
372
10.043

As receitas de vendas da Companhia são provenientes de contratos celebrados com clientes corporativos
(Business to Business). Abaixo apresentamos a definição de cada uma das principais linhas de produto:
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M2M: receita decorrente da venda de planos de dados para comunicação máquina a máquina
(Machine-to-Machine). Exemplo deste tipo de conectividade são as máquinas de cartão de crédito
e/ou rastreadores de veículos automotores;
DETRAF: receita decorrente da venda de tráfego de minutos (voz) para clientes que precisam
efetuar chamadas de telefone móvel para telefone móvel (ex. operadores de call center,
empresas de cobrança);
SMS: refere-se à venda de planos de mensagens curtas de texto. Exemplos de clientes são
aqueles que enviam mensagens para confirmação de transações ou código para certificação de
usuário;
Colocation: trata-se das receitas de locação de espaços para armazenagem de equipamentos e
plataforma;
Outras: referem-se, basicamente, a receitas de clientes banda larga e vendas do chip telefônico.

As deduções das receitas são representadas, substancialmente, por impostos sobre a receita.

ICMS
COFINS
PIS
FUST
FUNTTEL
Outros

Receita operacional líquida

2016

2015

(1.587)
(492)
(106)
(68)
(33)
(4)
(2.290)

(1.086)
(315)
(68)
(37)
(18)
0
(1.524)

17.136

8.519

15. Custos dos serviços prestados

Minutos trafegados
Interconexão e acessos
Plataforma de telefonia móvel
Dados de telefonia móvel
Ativações
Comissão e intermediação
Outros
Depreciação e amortização
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2016

2015

(2.357)
(2.324)
(2.097)
(1.737)
(810)
(638)
(299)
(2.520)
(12.782)

(632)
(0)
(12)
(1.040)
(627)
(447)
(92)
(372)
(3.222)
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No exercício de 2015, parte dos custos com minutos trafegados, interconexão e acessos, plataforma
telefonia móvel, eram alocados em outras empresas do Grupo Datora. Abaixo indicamos a definição de
cada um dos tipos de custo:








Minutos trafegados: trata-se de minutos (voz) relativo a terminação de chamadas telefônicas
cobrados pelas operadoras de telefonia móvel;
Interconexão e acessos: refere-se aos custos de rede, links e colocation nos diversos POPs (point
of presence) os quais permitem as interconexões de chamadas telefônicas;
Plataforma de telefonia móvel: refere-se aos gastos com a terceirização da plataforma de telefonia
móvel (Core de rede). Com a aquisição da plataforma própria este gasto em 2017 será
significativamente inferior;
Dados de telefonia móvel: gastos relacionados ao provedor (TIM) da rede e antenas para MVNO;
Ativações: referem-se aos custos com ativações e chip telefônico;
Comissão e intermediação: gastos com comissão e intermediação de vendas;
Outros: refere-se a gastos com provedores de SMS, roaming (Vodafone+) e portabilidade;

16. Despesas comerciais

Comunicação externa (i)
Viagens
Veículos

2016

2015

(396)
(278)
(42)
(716)

(238)
(41)
(20)
(299)

(i) Comunicação externa inclui os gastos com feiras, eventos externos e publicidade.

17. Despesas administrativas

Pessoal
Impostos e taxas
Infraestrutura
Software e hardware
Assessoria jurídica e regulatória
Outros

2016

2015

(7.867)
(4.456)
(2.874)
(1.522)
(658)
(522)
(17.899)

(3.438)
(414)
(2.462)
(272)
(16)
(17)
(6.619)

No exercício de 2015, parte das despesas administrativas eram alocados em outras empresas do Grupo Datora.
Abaixo indicamos a definição de cada uma das despesas administrativas:
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Pessoal: refere-se aos gastos com salários, encargos e benefícios dos colaboradores e diretores da
Companhia;
Impostos e taxas: trata-se dos tributos tais como IRRF/IOF sobre operações cambiais, FISTEL e IPTU;
Infraestrutura: refere-se, basicamente, aos gastos com aluguel, condomínio e utilidades dos escritórios
de São Paulo, Belo Horizonte e Datacenter;
Software e hardware: despesas com licença de uso de software (ex. ERP, Billing, etc), além da
manutenção e aluguel de hardware;
Assessoria jurídica e regulatória: gastos com escritórios de advocacia;
Outros: despesas com correios, frete, associação de classe, seguros, gastos com auditores e consultores
externos, etc.

18. Outras receitas e (despesas) operacionais

Vodafone fee (i)
Perda na baixa do imobilizado
Perda de recebimento de cliente
Outras (despesas) receitas

2016

2015

(4.194)
(52)
(0)
(361)
(4.607)

(8.500)
(105)
(85)
785
(7.905)

(i) refere-se ao contrato de coparticipação com a Vodafone (UK).

19. Resultado financeiro, líquido
2016

2015

226
181
4
411

46
5
51

Multa
Juros
Outras despesas financeiras
Despesas financeiras

(167)
(147)
(59)
(373)

(40)
(27)
(11)
(78)

Resultado financeiro, líquido

38

(27)

Desconto obtido
Juros e multa recebida
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras
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20. Despesa de imposto corrente e diferido
O Imposto de Renda (IRPJ) foi calculado à alíquota básica de 15% sobre o lucro tributável acrescido do adicional
de 10%, consoante legislação específica, e a Contribuição Social sobre o lucro (CSLL) foi calculada à alíquota
de 9% sobre o lucro tributável. O imposto sobre o lucro antes do imposto, difere do valor teórico que seria obtido
com o uso da alíquota de imposto média ponderada, aplicável aos lucros da Companhia como segue:

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social - das operações continuadas
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e
contribuição social - %
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
Reconciliação para a alíquota efetiva
Adições permanentes
Diferenças permanentes
Diferencias temporárias
Créditos tributários diferidos não reconhecidos contabilmente
Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social

2016

2015

(17.262)

(9.553)

34%

34%

(5.869)

(3.248)

(3)
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(819)
6.691

3.215
(18)
(18)

21. Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os estoques, bens do imobilizado, assim
como sobre responsabilidade civil.
As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza da sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações.

22. Eventos Subsequentes
Em janeiro de 2017, houve o pagamento do fee para a Vodafone UK, no valor de R$ 1,7 milhões, correspondente
ao período julho de 2016 a dezembro de 2016, conforme contrato de coparticipação. Em março 2017, foi feito o
pagamento de R$ 1,7 milhões, referente ao período de janeiro 2017 a junho de 2017.
Em relação ao capital subscrito, houve em janeiro a primeira parte da integralização de capital por parte da Datora
Participações Ltda. no valor R$ 1,3 milhões, o qual conforme mencionado na nota 13, foram para reserva de
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capital. Já em março de 2017, houve a segunda parte da integralização por parte da Datora Participações Ltda.
no valor de R$ 2,5 milhões, o qual conforme mencionado na nota 13, foram para reserva de capital.
Adicionalmente, em 21 de dezembro de 2016 o Conselho de Administração da Companhia deliberou uma
operação de captação de recursos financeiros através da emissão de debentures para financiar o plano estratégico
da Companhia nos próximos anos. O montante deliberado para a captação foi de R$ 20 milhões. A operação de
emissão das debentures foi concluída com sucesso em 12 de maio de 2017.
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A receita líquida de vendas da Companhia em 2016 atingiu R$ 17,1 milhões, representando um crescimento
de 101,15% em relação à receita líquida de vendas do ano anterior. A linha de produto M2M (Machine-toMachine), principal foco de atuação no mercado da Companhia, representou 67% das vendas em 2016,
seguido dos serviços DETRAF (Trafego de minutos voz) e SMS (Mensagens de texto) que representaram,
respectivamente, 22% e 3% das vendas no exercício.
Embora o aumento significativo das receitas em 2016, a Companhia fechou o exercício com um prejuízo de
R$ 18,8 milhões, impactado principalmente pelas despesas gerais e administrativas.
O aumento no ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2016 deve-se à aquisição da plataforma de telefonia
móvel (Core). Este foi um importante investimento realizado pela Companhia, com capacidade operacional
de até 2 milhões de chips eletrônicos (Sim Cards), e que garantirá sustentabilidade de rede e independência
nas operações. O pagamento relativo a esta aquisição foi realizado somente em maio de 2017, o que
acarretou no aumento significativo da conta de Fornecedores em 31 de dezembro de 2016, fazendo com
que o passivo circulante excedesse o total do ativo circulante em R$ 7,9 milhões. A plataforma entrou em
funcionamento em fevereiro de 2017.
Como parte do processo de captação dos recursos necessários para alavancagem do negócio, a Companhia
contratou em 2016 empréstimo no montante de R$ 6,4 milhões do BDMG (Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais). Do total contratado, o BDMG havia liberado até 31 de dezembro de 2016, o montante de R$
4,7 milhões referente à primeira tranche da operação.
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