
Companhia Metalúrgica Prada
CNPJ nº 56.993.900/0001-31  –  NIRE: 35300048580

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de dezembro de 2012 716.909 24.367 11 (521.806) 23.174 242.655
Aumento de capital conforme AGE de 26 de julho de 2013 52.936 - - - - 52.936
Lucro líquido do exercício - - - 33.987 - 33.987
Atualização a valor de mercado após “impairment  ” de ativos 
 financeiros disponíveis para venda, líquido de impostos - - - - (8.905) (8.905)
Redução de capital conforme AGE de  
 30 de setembro de 2013 (cisão de ativos líquidos) (1) - - - - (1)
Cisão de ativos disponíveis para venda, conforme AGE de 
 30 de setembro de 2013, líquida de impostos - - - - (14.269) (14.269)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 769.844 24.367 11 (487.819) - 306.403
Aumento de capital conforme AGE de 03 de janeiro de 2014 
 e AGE de 01 de dezembro de 2014 74.804 - - - - 74.804
Prejuízo do exercício - - - (117.626) - (117.626)
Absorção de reserva especial de ágio para prejuízos acumulados - (24.367) - 24.367 - -
Perda na variação percentual investimento CBL - - - - (73.071) (73.071)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 844.648 - 11 (581.078) (73.071) 190.510

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (117.626) 33.987
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com os  
 recursos provenientes das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 10.713 10.634
 Provisão para perdas de ativos imobilizados - 3.170
 Custo residual de ativos permanentes baixados - 159
 Provisão para devedores duvidosos e perdas em títulos líquidos alienados 906 664
 Provisão para riscos 22.617 1.981
 Imposto de renda diferido (6.709) (85.615)
 Equivalência patrimonial 34.468 (22.018)
 Provisão para perda no valor recuperável de ágio - 21.566
 Juros partes relacionadas - (5.136)
 Outros encargos financeiros sobre tributos - 2.035
 Provisão (reversão) para perdas nos estoques 3.160 (1.658)
 Outros (944) 176
 (53.415) (40.055)
(Aumento) redução dos ativos:
 Contas a receber 41.487 (4.789)
 Estoques (3.480) (27.975)
 Contas a receber - partes relacionadas 100.192 (33.028)
 Impostos e contribuições a recuperar 4.485 (1.626)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 

(Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo líquido por ação)

Receita líquida 895.295 1.029.523
Custo dos produtos vendidos e dos serviços  
 prestados (859.905) (954.710)
Lucro bruto 35.390 74.813
Despesas e receitas operacionais, líquidas (159.871) (128.531)
Despesas com vendas (60.138) (62.502)
Despesas gerais e administrativas (39.630) (27.571)
Resultado da equivalência patrimonial (34.468) 22.018
Outras (despesas) receitas operacionais,  
 líquidas (25.635) (60.476)
Prejuízo operacional antes do resultado  
 financeiro (124.481) (53.718)
Resultado financeiro, líquido 146 2.090
Resultado antes dos imposto de renda e  
 da contribuição social (124.335) (51.628)
Imposto de renda e contribuição social 6.709 85.615
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (117.626) 33.987
(Prejuízo) lucro por ação
Básico (1,50) 13,38
Diluído (1,50) 13,38
Quantidade de ações por lote de mil no fim  
 do exercício 78.283 770

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais - R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVO 2014 2013    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.354 10.283
Contas a receber terceiros 66.752 109.145
Contas a receber partes relacionadas 15.298 115.490
Estoques 206.031 205.711
Tributos a recuperar 12.832 9.370
Outros ativos 837 1.361
Total do ativo circulante 311.104 451.360

Não circulante
Tributos a recuperar 1.306 283
Empréstimos partes relacionadas 196 196
Adiantamento para futuro aumento de capital - 105.407
Depósitos judiciais 10.756 8.958
Outros ativos 181 222
Imobilizado 179.268 147.191
Intangível 1.161 1.518
Total do ativo não circulante 192.868 263.775

TOTAL DO ATIVO 503.972 715.135

PASSIVO E PATRTIMÔNIO LÍQUIDO 2014 2013    
Circulante
Fornecedores terceiros 19.362 29.429
Fornecedores partes relacionadas 170.388 201.726
Obrigações fiscais 4.654 274
Obrigações sociais e trabalhistas 9.573 10.586
Outras obrigações 11.286 10.049
Provisões para riscos 39.133 18.640
Outras provisões 31 557
Total do passivo circulante 254.427 271.261
Não circulante
Outras obrigações 2.497 9.981
Adiantamento para futuro aumento de capital - 29.967
Provisão para perdas de investimento 54.767 97.478
Provisões para riscos 1.771 45
Total do passivo não circulante 59.035 137.471
Patrimônio líquido
Capital social 844.648 769.844
Reservas de capital - 24.367
Reservas de lucros 11 11
Prejuízos acumulados (581.078) (487.819)
Outros resultados abrangentes (73.071) -
Total do patrimônio líquido 190.510 306.403
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 503.972 715.135

GERENTE GERAL DE CONTROLADORIA
Caio Marcio Martins de Araújo - CRC RJ-087.085/O-S-MG

CONTADOR
João Lauriano Bernardo - CRC 1SP123598/O-0

As demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Senhores Acionistas: Submetemos à V.Sas. as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, da Companhia Metalúrgica Prada. A Administração

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013  

(Em milhares de reais - R$)

(Prejuízo) lucro líquido do exercício (117.626) 33.987
Atualização a valor de mercado após  
 “impairment  ” de ativos financeiros disponível 
 para venda - 13.492
Imposto de renda e contribuição social sobre  
 atualização de ativos disponíveis para venda - (4.587)
Ativos disponíveis para venda cindidos em  
 30 de setembro de 2013 - 21.621
Imposto de renda e contribuição social de  
 ativos disponíveis para venda cindidos - (7.352)
Resultado abrangente do exercício (117.626) 57.161

 Depósitos judiciais (1.798) (1.906)
 Outros ativos 565 (1.069)
Aumento (redução) dos passivos:
 Fornecedores (10.067) 9.118
 Fornecedores - partes relacionadas (31.338) 91.484
 Obrigações sociais e trabalhistas (1.013) 2.717
 Obrigações fiscais 4.380 (2.272)
 Pagamento provisão para risco (398) -
 Outras provisões 526 -
 Outras obrigações (6.247) 6.413
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 43.879 (2.988)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimentos/aporte de capital para controlada (47.212) (54.218)
 Aquisição de ativos imobilizados (42.433) (15.806)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (89.645) (70.024)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Aporte de capital por acionista controlador 44.837 75.403
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 44.837 75.403
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa (929) 2.391
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.283 7.892
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9.354 10.283
 (929) 2.391

 2014 2013     2014 2013    

 2014 2013    

     Outros Total do
 Capital Reserva Reserva Prejuízos resultados patrimônio
 social de capital de lucro acumulados abrangentes líquido            

 2014 2013    
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