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Em Tesouraria

Total 61.815.796

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 61.815.796

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
30/09/2017
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1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 3.969 5.938

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 47.393 33.039

1.01.06 Tributos a Recuperar 3.969 5.938

1.01 Ativo Circulante 51.362 38.977

1 Ativo Total 51.362 38.977

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 

(Reais)

Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2017

Exercício Anterior 
31/12/2016
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2.01.03.01.02 Impostos e Contribuições Retidos a Recolher 18 167

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 18 167

2.03.01 Capital Social Realizado 5.028.214 4.928.214

2.03 Patrimônio Líquido 51.344 38.810

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -4.976.870 -4.889.404

2.01.03 Obrigações Fiscais 18 167

2 Passivo Total 51.362 38.977

2.01 Passivo Circulante 18 167

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 

(Reais)

Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2017

Exercício Anterior 
31/12/2016
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3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -31.271 -87.466 -11.111 -84.825

3.06.01 Receitas Financeiras 1.405 2.931 2.174 4.832

3.99.01.01 ON -0,00050 -0,00155 -0,00021 -0,00181

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -31.271 -87.466 -11.111 -84.825

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.11 Lucro/Prejuízo do Período -31.271 -87.466 -11.111 -84.825

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -26.788 -74.208 -8.935 -74.633

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -32.676 -90.397 -13.285 -89.657

3.06 Resultado Financeiro 1.405 2.931 2.174 4.832

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -32.676 -90.397 -13.285 -89.657

3.04.05.01 Despesas Tributárias -5.888 -16.189 -4.350 -15.024

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -5.888 -16.189 -4.350 -15.024

DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2017 à 30/09/2017

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2017 à 30/09/2017

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2016 à 30/09/2016
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4.01 Lucro Líquido do Período -31.271 -87.466 -11.111 -84.825

4.03 Resultado Abrangente do Período -31.271 -87.466 -11.111 -84.825

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2017 à 30/09/2017

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2017 à 30/09/2017

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2016 à 30/09/2016

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2016 à 30/09/2016
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6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 100.000 112.000

6.01.02.05 Aumento de Impostos a Recuperar 2.153 151

6.01.02.03 Obrigações Fiscais -149 -3

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 33.039 27.792

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 14.354 27.060

6.03.01 Aumento do capital 100.000 112.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 47.393 54.852

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -85.646 -84.940

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 2.004 148

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -87.650 -85.088

6.01.01.02 Variações Monetárias de Impostos e Contribuições a
recuperar

-184 -263

6.01.01.01 Prejuizo do Exercicio -87.466 -84.825

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Reais)

Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2017 à 30/09/2017

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2016 à 30/09/2016
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5.04.01 Aumentos de Capital 100.000 0 0 0 0 100.000

5.07 Saldos Finais 5.028.214 0 0 -4.976.870 0 51.344

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -87.466 0 -87.466

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -87.466 0 -87.466

5.04 Transações de Capital com os Sócios 100.000 0 0 0 0 100.000

5.01 Saldos Iniciais 4.928.214 0 0 -4.889.404 0 38.810

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.928.214 0 0 -4.889.404 0 38.810

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 30/09/2017

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.04.01 Aumentos de Capital 112.000 0 0 0 0 112.000

5.07 Saldos Finais 4.928.214 0 0 -4.868.306 0 59.908

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -84.825 0 -84.825

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -84.825 0 -84.825

5.04 Transações de Capital com os Sócios 112.000 0 0 0 0 112.000

5.01 Saldos Iniciais 4.816.214 0 0 -4.783.481 0 32.733

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.816.214 0 0 -4.783.481 0 32.733

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 30/09/2016

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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7.08 Distribuição do Valor Adicionado -71.277 -69.801

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir -71.277 -69.801

7.06.02 Receitas Financeiras 2.931 4.832

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -87.466 -84.825

7.08.02.01 Federais 16.189 15.024

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 16.189 15.024

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -87.466 -84.825

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -74.208 -74.633

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 2.931 4.832

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -74.208 -74.633

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -74.208 -74.633

7.03 Valor Adicionado Bruto -74.208 -74.633

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 

(Reais)

Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2017 à 30/09/2017

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2016 à 30/09/2016
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Comentário do Desempenho
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Revisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 
2017, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é 
requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) aplicáveis à elaboração de Informações 
Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstração 
foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento 
de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as 
informações contábeis intermediárias  tomadas em conjunto.

Auditoria e revisão dos valores correspondentes

Demonstração do valor adicionado

As informações trimestrais mencionadas no primeiro parágrafo foram preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios 
da Companhia. Conforme evidenciado nas informações trimestrais a Companhia não vem exercendo, na sua plenitude, atividades 
operacionais e vêm apurando prejuízos de forma recorrente. Essa situação indica a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. A continuidade das atividades 
operacionais da Companhia dependem do sucesso de novos projetos, bem como do suporte financeiro por parte dos seus acionistas. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.

Outros Assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e ao período de três e nove meses findo em 30 de 
setembro de 2016, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente examinados e revisados por outros auditores 
independentes que emitiram relatórios datados, respectivamente, em 15 de fevereiro de 2017e 31 de outubro de 2016, ambos, com 
uma opinião sem modificação, contendo parágrafo de incerteza relacionada com a continuidade operacional.

CT CRC RJ- 076774-O - 7

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017.

Marcio Romulo Pereira

Rio de Janeiro - RJ

Introdução

Prompt Participações S.A.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Aos Administradores e Acionistas da

Revisamos as informações contábeis intermediárias da Prompt Participações S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de 
Informações Trimestrais – ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de setembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove 
meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis 
intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente 
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 
2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial 
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste 
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não 
expressamos uma opinião de auditoria.

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária e com a norma internacional “IAS 34 – Interim Financial 
Reporting”, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de 
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações 
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com 
base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
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CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

Grant Thornton Auditores Independentes

PÁGINA: 17 de 19

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2017 - PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



Maria Amália Delfim de Melo Coutrim                      Eduardo de Britto Pereira Azevedo

Diretora de Relações com Investidores                      Diretor Econômico Financeiro

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de diretores da Prompt Participações S.A. (“Companhia”), sociedade por ação, com sede na Av. Presidente 
Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.318.346/0001-68, nos termos do inciso VI 
do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as 
demonstrações contábeis da Companhia para o trimestre findo em 30 de setembro de 2017.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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Maria Amália Delfim de Melo Coutrim                      Eduardo de Britto Pereira Azevedo

Diretora de Relações com Investidores                      Diretor Econômico Financeiro

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de diretores da Prompt Participações S.A. (“Companhia”), sociedade por ação, com sede na Av. Presidente 
Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.318.346/0001-68, nos termos do inciso V 
do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia (Grant Thorton Auditores Independentes) referentes as 
demonstrações contábeis da Companhia para o trimestre findo em 30 de setembro de 2017.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores 
Independentes
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