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Ativo 2017 2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 349 1.106
Contas a receber de clientes 27.713 25.984
Estoque 6.693 6.914
Impostos a recuperar 2.106 1.575
Despesas antecipadas 581 1.043
Adiantamentos 6.117 5.398
Total do ativo circulante 43.559 42.020
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Cauções contratuais 1.186 959
Contas a receber de clientes 15.688 8.614
Créditos com partes relacionadas 2.423 2.820
Créditos tributários diferidos 6.764 5.421
Depósitos judiciais 1.451 1.321
Créditos diversos - -

27.512 19.135
Imobilizado líquido 15.866 18.426
Intangível líquido 246 228
Total do ativo não circulante 43.624 37.789
Total do ativo 87.183 79.809

Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016
Passivo circulante
Fornecedores 4.674 2.062
Obrigações trabalhistas e tributárias - correntes 8.826 8.785
Obrigações tributárias - parceladas 1.344 782
Adiantamento de clientes 561 451
Outras contas a pagar 972 452
Total do passivo circulante 16.377 12.532
Passivo não circulante
Recuperação judicial 19.140 19.140
Débitos com partes relacionadas 40 40
Obrigações tributárias - parceladas 8.199 3.376
Obrigações tributárias diferidas 3.578 2.264
Total do passivo circulante 30.957 24.820
Patrimônio líquido
Capital social 14.077 11.253
Reserva legal 1.149 1.149
Reserva de lucros 24.623 27.231
Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.824

39.849 42.457

Total do passivo e patrimônio líquido 87.183 79.809

Demonstrações do resultado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

2017 2016
Receita bruta de vendas 57.312 62.484
(-) Impostos sobre a venda (4.053) (4.482)
Receita líquida de vendas 53.259 58.002
Custo dos serviços prestados (48.132) (46.398)
Lucro bruto operacional 5.127 11.604
Receitas/ (despesas) operacionais:
Administrativas (9.426) (11.552)
Tributárias (1.439) (357)
Ganho na alienação de ativo imobilizado - 262
Outras receitas operacionais 206 242

(10.659) (11.405)
Receitas financeiras 1.915 95
Despesas financeiras (334) (5.634)

1.581 (5.539)
Prejuízo antes da provisão para o imposto
de renda e a contribuição social (3.951) (5.340)

Imposto de renda e contribuição social - correntes - -
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 1.343 988
Prejuízo do exercício (2.608) (4.352)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

Das atividades operacionais 2017 2016
Lucro líquido antes do imposto de renda
e da contribuição social (3.951) (5.340)

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 2.735 2.944
Baixas líquidas - 1.039
Provisões para contingência - (1.329)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes (8.803) (1.241)
Impostos a recuperar (531) 997
Estoque 221 (2.489)
Despesas Antecipadas 462 (408)
Adiantamentos (719) (3.085)
Cauções contratuais (227) 28
Depósitos judiciais (130) (27)
Créditos diversos - 300
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Fornecedores 2.612 5.603
Obrigações trabalhistas e tributárias 41 6.329
Obrigações tributárias - parceladas 6.699 (578)
Adiantamento de clientes 110 428
Outras contas a pagar 520 (196)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) operações (961) 2.975
Imposto de renda e contribuição social - pagos - -
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (961) 2.975
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição do ativo imobilizado (146) (247)
Aquisição do ativo intangível (48) (87)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (194) (334)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Contratação de empréstimos e financiamentos - 1.672
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de financiamento - 1.672

Das atividades de financiamento com acionistas
Distribuições de dividendos - (99)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.824
Transações com partes relacionadas, líquidas 398 (9.503)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento com acionistas 398 (6.778)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (757) (2.465)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.106 3.571
No final do exercício 349 1.106
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (757) (2.465)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Capital Reserva Reserva Prejuízos Adiantamento para
social  legal  de lucros  acumulados  futuro aumento de capital Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 9.893 1.149 21.875 - - 32.917
Prejuízo do exercício - - - (6.300) - (6.300)
Distribuição de dividendos - - (2.410) - - (2.410)
Aumento de capital com juros sobre o capital próprio 1.360 - - - - 1.360
Absorção de prejuízo em reserva de lucros - - (6.300) 6.300 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 11.253 1.149 13.165 - - 25.567
Prejuízo do exercício - - - (4.352) - (4.352)
Distribuição de dividendos - - (99) - - (99)
Ajuste a valor presente de dívida - CPC 12 - - 18.517 - - 18.517
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - 2.824 2.824
Absorção de prejuízo em reserva de lucros - - (4.352) 4.352 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 11.253 1.149 27.231 - 2.824 42.457
Prejuízo do exercício - - - (2.608) - (2.608)
Integralização de adiantamento
para futuro aumento de capital 2.824 - - - (2.824) -

Absorção de prejuízo em reserva de lucros - - (2.608) 2.608 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 14.077 1.149 24.623 - - 39.849

1. Contexto Operacional: GEOSONDA S/A.”EM RECUPERACAO JUDI-
CIAL” (“Companhia”), é uma sociedade anônima fechada, tem sua sede
social, na Rua Paes Leme, no. 215, conjunto 2210 e 2211, bairro de Pi-
nheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tem como objeto
principal a realização de todos os serviços compreendidos na área de en-
genharia. 2. As demonstrações contábeis: Foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Companhias por
Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos
órgãos reguladores. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1
Prestação de serviços de curta duração: Na prestação de serviços cor-
respondentes ao desenvolvimento e gestão de projetos e serviços de en-
genharia e construção, vinculados a contratos de curta duração, o resul-
tado é apropriado no momento em que as medições de prestação de ser-
viços são efetivadas. 3.2 Prestação de serviços de longa duração: Na
prestação de serviços correspondentes ao desenvolvimento e gestão de

projetos e serviços de engenharia e construção, vinculados a contratos
de longa duração, o resultado é de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 17 (Contratos de Construção). 3.3. Imobilizado líquido: Regis-
trados ao custo de aquisição. A depreciação e a amortização são calcula-
das pelo método linear a taxas que se aproximam da vida útil-econômica
dos ativos. 4. Patrimônio líquido: 4.1. Capital social: O capital social da
Companhia em 31 de dezembro de 2017 totalizava R$ 14.077, subscrito
e integralizado, representado por 612.312 ações, sem valor nominal, sen-
do 407.562 ordinárias e 204.750 preferenciais (Em 31 de dezembro de
2016, o capital social montava em R$ 11.253, subscrito e integralizado,
representado por 574.129 ações, sem valor nominal, sendo 382.361
ações ordinárias e 191.768 ações preferenciais). Durante o exercício de
2017 a Companhia realizou aumento de capital no valor de R$ 2.824 com
a integralização da reserva para futuro aumento de capital. O parecer da
auditoria emitido pela RSM Brasil Auditores Independentes Sociedade
Simples acompanhado das Demonstrações Financeiras e Notas ex-
plicativas completas encontra-se na sede da Geosonda S/A a disposição
dos acionistas.


