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Sorocaba, 08 de maio de 2017: A Administração da Atom Empreendimentos e Participações S.A.
submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, e o Relatório dos Auditores Independentes, referente ao trimestre findo em 31 de março
2017.

Mensagem da Administração
“Nunca foi sorte, sempre foi Deus.”

Encerramos enfim nosso processo de reorganização societária. Acho que nossa determinação e fé foi a
grande responsável por nos dar conforto nas horas mais difíceis durante esse período. Não temos palavras
para descrever o grande passo que demos, gosto do velho clichê para isso: SURREAL.

Com humildade, honestidade e coragem de quem realmente ama o que faz, conseguimos uma vitória
muito importante. Conseguimos algo que jamais foi feito anteriormente no mercado financeiro. A ideologia
e a vontade de fazer a diferença nos elevam a níveis cada vez mais altos, fazendo com que tenhamos força
para superar nossos limites. Não é fácil construir algo, ainda mais construir algo como nós estamos
construindo. Estamos muito orgulhosos do que está por vir.

Nesse trimestre nossa grande novidade é que no dia 31/03/17 realizamos a Assembleia Geral dos acionistas
onde dentre os pontos importantes estão:
Saída da recuperação judicial e, portanto, a mudança da nomenclatura da companhia com a exclusão do
termo pelos órgãos como JUCESP, CVM E B3.
Operacionalização da companhia a partir do primeiro dia útil de abril, com transferências das atividades
detidas pelo controlador de mesa proprietária para a Atom.

Estamos muito felizes e orgulhosos com o tamanho do feito que conquistamos, nos livramos da parte
burocrática e dos problemas antigos da companhia para começar a trilhar nosso próprio caminho. A
construção de um negócio já é muito difícil, agora imagine construir um negócio com uma base
relativamente problemática que foi a que enfrentamos. O que importa é que está superado, desse
momento em diante só falaremos de coisas relacionadas às nossas atividades.

No campo financeiro não há grande novidade, visto que a companhia permaneceu com suas atividades
paralisadas, mas a boa novidade é que no segundo trimestre teremos 100% das atividades de mesa
proprietária dentro da Atom.
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No âmbito comercial estão inauguradas as seguintes unidades: São Paulo, Vitória e Natal.
Nesse mês de maio entrarão em operação (previsão) no Brasil: Curitiba, Goiânia, Balneário Camboriu, São
Carlos, Salvador, Fortaleza e nos Estados Unidos da América, Chicago. Já foram treinados 35 locais e o
prazo para abertura após contrato assinado é de seis meses.
Visite nossos escritórios.
Para saber mais entre no nosso site: www.atomeducacional.com.br

Agradecemos a confiança deposita daqueles que nos ajudaram e nos ajudam cada vez mais.

Sorocaba/SP, 08 de maio de 2017.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos:
Acionistas e Administradores da
Atom Empreendimentos e Participações S.A.
Sorocaba - SP
Introdução
Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da Atom
Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como “Controladora” e “Consolidado”,
contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de
2017, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2017, e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de três meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a
norma internacional de contabilidade 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
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.
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Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS
34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
Revisamos, também, as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes
ao período de três meses findo em 31 de março 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 aplicáveis à elaboração de Informações
Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da
DVA. Essas demonstrações foram submetidas 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 de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2016 e do
trimestre findo em 31 de março de 2016
As demonstrações financeiras da Atom Empreendimentos e Participações S.A. e Companhia controlada,
referente ao exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2016 e do trimestre findo em 31 de março de
2016, apresentadas para fins de comparação foram auditadas por outros auditores os quais emitiram os
relatórios datados em 02 de fevereiro de 2017 contendo a seguinte ênfase: Incerteza relevante relacionada
com a continuidade operacional”, uma vez que a mesma estava desde o ano de 2014, em recuperação
judicial juntamente com as demais empresas do antigo grupo controlador, situação da qual foi excluída por
decisão judicial de 07/12/2016 e que restava apenas a emissão dos ofícios, pelo juiz responsável, para a
junta comercial, bolsa de valores e comissão de valores mobiliários, para que essa exclusão se efetivasse.
Destacamos que esses ofícios foram emitidos pelo juiz responsável e os atuais acionistas controladores
reativaram a Companhia e proverão os aportes de recursos necessários para a liquidação de seu passivo à
descoberto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

São Paulo, 05 de maio de 2017.
Luiz Cláudio Fontes
Contador CRC 1RJ-032.470/O-9 “T” PR “S” – SP
RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Passivo a descoberto)
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2017 E 31 DE MARÇO DE 2016
(Em milhares de Reais)

Demonstrações Financeiras do Trimestre findo em 31 de março de 2017.

11

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Trimestre findo em 31 de março de 2017 e 31 de março de 2016, e Exercício findo em 31 de
dezembro de 2016. (Em milhares de Reais, exceto quanto indicado de outra forma).
1.

Contexto operacional - Recuperação Judicial

A Atom Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade de capital aberto e está registrada no CNPJ
– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 00.359.742./0001-08, e NIRE – Número de Inscrição de
Registro de Empresas nº 41 3 0001901 1 (ora em fase de alteração perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo). Está sediada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula, nº
333, CEP 18046-360. No entanto, já há alguns anos, por decisão de seus antigos administradores e
acionistas, suas atividades operacionais encontram-se paralisadas.
Em 31/03/2017 foi realizado Assembleia Geral dos acionistas onde foi deliberada entre outras coisas,
principalmente:
a)

c)
d)

Transferências das atividades do controlador referente a mesa proprietária de investimentos por R$
1,00 (um real);
Exclusão da terminologia “em recuperação judicial” aprovada pela primeira vara de direito de SP no
dia 07 de fevereiro de 2017;
Reforma do estatuto social da Companhia;
Início das atividades da Companhia;

2.

Base de apresentação e principais práticas contábeis

b)

As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira e as normas emitidas pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, e as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Essas informações contábeis intermediárias financeiras foram elaboradas de acordo com os
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), transformados em Normas Brasileiras de Contabilidade mediante
aprovação pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Companhias Abertas mediante
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 05 de maio de 2017.
3.

Resumo das principais práticas contábeis

a)

Classificações de Itens Circulantes e Não Circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicofuturos serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
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requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
b)

Compensações entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são
compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento
ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.
c)

Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente
quando relevante.
d)

Apuração do Resultado

As receitas e custos são apresentados, de acordo com o objeto social da Companhia, seguindo o regime de
competência.
4.

Gerenciamento de Riscos de Instrumentos Financeiros

Em atendimento a Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009, que aprovou os Pronunciamentos
Técnicos CPC nºs 38, 39 e 40, e a Instrução CVM 475, de 17 de dezembro de 2008, a Companhia revisou os
principais instrumentos financeiros ativos e passivos, bem como os critérios para a sua valorização,
avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados, os quais estão descritos a seguir:
a)

d)

Caixa e equivalente de Caixa: A empresa mantém como caixa no consolidado a conta corrente
bancária.
Derivativos: A Companhia não mantém operações em derivativos.
Outros passivos financeiros: São classificados neste grupo os saldos mantidos com fornecedores e
outros passivos circulantes, que são avaliados pelo custo amortizado.
Valor justo: Os valores justos dos instrumentos financeiros são iguais aos valores contábeis.

5.

Transações com Partes Relacionadas

b)
c)

As transações com empresas ligadas estão registradas no passivo não circulante e correspondem a saldo de
obrigações com a controladora WHPH Participações e Empreendimentos S.A. (“WHPH”). Não há incidência
de juros sobre os saldos decorrentes dessas transações.
Descrição (passivo não circulante)
WHPH Participações e Empreendimentos S.A.
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6.

Investimento em Controlada e Informações Contábeis Consolidadas

Em 2016, a Atom Empreendimentos e Participações subscreveu capital na Atom Traders S/A no valor de R$
100, dos quais R$ 10 foram integralizados e R$ 90 estão a integralizar.
Em função disso, as informações contábeis consolidadas, incluem a consolidação integral da Atom Traders
S/A, de cujo capital a Atom Empreendimentos e Participações detém 99,99%. A controlada é consolidada
integralmente a partir da data em que a Companhia obtém o seu controle, e excluída da consolidação a
partir da data em que a Companhia não exerce mais controle sobre a controlada.
As informações contábeis individuais da controlada utilizada na preparação das informações contábeis
consolidadas foram elaboradas na mesma data de encerramento da Companhia, adotando-se políticas
contábeis consistentes. Todas as transações e saldos entre a Companhia e sua controlada foram eliminados
nas informações contábeis consolidadas.

7.

Capital Social subscrito e integralizado

O Capital Social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 235.691 (R$ 235.691 em 31/12/2016),
representado por 20.898.994 (vinte milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e
quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito a voto (313.484.914 em
31/12/2015). Houve agrupamento de ações na proporção de 5 para 1 em 30/04/2015, resultando em
62.696.683 ações, e em 24/07/2016 um outro grupamento na proporção de 3 para 1, resultando em
20.898.994 ações.
Descrição
Capital Social Integralizado

8.

Quantidade de Ações
Valor total
20.898.994

235.691

Resultado por Ação

O resultado por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo do período pela quantidade de ações
emitidas.

9.

Instrumentos Financeiros

Em atendimento a Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009, que aprovou os Pronunciamentos
Técnicos - CPC nºs 38, 39 e 40, e a Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a Companhia revisou
os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de março de 2017, bem como os critérios
para a sua valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados. Os principais instrumentos
financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e dívidas com fornecedores.
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10. Remuneração do Pessoal Chave da Administração
Em atendimento ao CPC 05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, informamos que não houve
remuneração dos Diretores e Conselheiros, nos trimestres findos em 31/03/2017 e 31/03/2016 e no
exercício findo em 31/12/2016.

DIRETORIA EXECUTIVA:
Ana Carolina Paifer – Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Danilo Rodrigo Cisotto – Diretor
CONSELHEIROS:
José Joaquim Paifer
Ana Carolina Paifer
Antonio Ruiz Molina Montiel Junior
Eric Gaigher
Maria Cecília Paifer de Carvalho
Zilla Patrícia Bendit
CONTADOR:
Ricardo Biagio Notaro – CPF: 021.536.778-23 – CRC/SP: 1SP216985/O-7
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
vimos pela presente declarar que, na qualidade de diretores da ATOM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., revisamos, discutimos e concordamos com as informações contidas das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017.
Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ana Carolina Paifer
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores
Danilo Rodrigo Cisotto
Diretor
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Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes

Em atenção ao disposto no Art.25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
vimos pela presente declarar que, na qualidade de diretores da ATOM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., revisamos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no relatório
dos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes SS relativo às demonstrações
financeiras da Companhia, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017.
Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ana Carolina Paifer
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores
Danilo Rodrigo Cisotto
Diretor
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