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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

  A T I V O 

        

2017 2016 2017 2016
CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa  (Nota 3) 158.553   118.206   158.834   166.071   
   Contas a receber de clientes (Nota 6) 5.598       4.781       5.598       4.781       
   Estoques (Nota 5) 4.472       8.230       4.472       8.230       
   Impostos a recuperar (Nota 7) 1.722       4.001       2.383       5.901       
   Tributos diferidos (Nota 8) 408          408          408          408          
   Despesas antecipadas 89            72            89            72            
   Outros créditos 19            968          19            1.854       

          Total do circulante 170.861   136.666   171.803   187.317   

NÃO CIRCULANTE

   Realizável a longo prazo
     Impostos a recuperar (Nota 7) 1.921       2.506       1.921       2.506       
     Tributos diferidos (Nota 8) 1.870       2.312       1.870       2.754       
     Depósitos para recursos  (Nota 12) 402          403          402          403          
     Investimentos Temporários (Nota 4) 26.254     22.925     26.254     22.925     
     Outros -               -               -               9              

30.447     28.146     30.447     28.597     

   Investimentos
     Em controlada (Nota 9) -               43.166     -               -               
     Outros -               -               -               32            
   Imobilizado (Nota 10) 405          566          405          569          

          Total do não circulante 30.852     71.878     30.852     29.198     

          Total do ativo 201.713  208.544  202.655  216.515  

Controladora Consolidado

  

     As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

P A S S I V O 

2017 2016 2017 2016

CIRCULANTE

   Fornecedores e contas a pagar 1.378     1.056     1.378     1.067     

   Salários e encargos sociais 386        402        386        405        

   Impostos a pagar  (Nota 11) 575        2.284     575        3.753     

   Dividendos a pagar  310        269        341        304        

   Dividendo mínimo obrigatório  2.027     3.920     2.027     5.737     

   Pagamento obrigações baseado em ações -            -            132        -            

          Total do circulante 4.676     7.931     4.839     11.266    

NÃO CIRCULANTE

   Tributos diferidos  (Nota 13) 9.038     7.833     9.038     7.833     

   Provisão para contingências  (Nota 12) 5.500     6.800     5.500     8.100     

   Receita a apropriar -            -            742        1.121     

          Total do não circulante 14.538    14.633    15.280    17.054    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 14)

   Capital social 133.010  133.010  133.010  133.010  

   Reservas de lucros 26.602    26.602    26.602    26.602    

   Ajuste de avaliação patrimonial 16.803    14.607    16.803    14.607    

   Dividendo adicional proposto 6.084     11.761    6.084     11.761    

   Patrimônio líquido atribuído aos controladores 182.499  185.980  182.499  185.980  

   Participação de não controladores 37          2.215     

          Total do patrimônio líquido 182.499  185.980  182.536  188.195  

          Total do passivo e patrimônio líquido 201.713  208.544  202.655  216.515  

Controladora Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

2017 2016 2017 2016
RECEITA OPERACIONAL
   Vendas de produtos 21.363 25.105 21.363 25.105
   Deduções da receita de vendas (5.007) (5.700) (5.007) (5.700)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 16.356 19.405 16.356 19.405
   Custo dos produtos vendidos (10.769) (13.172) (10.769) (13.172)
LUCRO BRUTO 5.587 6.233 5.587 6.233

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
   Com vendas (2.630) (2.867) (2.630) (2.867)
   Gerais e administrativas (5.619) (7.774) (4.911) (8.236)
   Honorários dos administradores  (Nota 16) (971) (959) (1.147) (1.096)
   Participação dos administradores (300) (500) (300) (500)
   Depreciação (79) (64) (80) (65)
   Receitas financeiras 12.397 21.303 15.719 27.766
   Despesas financeiras (223) (171) (223) (172)
   Equivalência patrimonial (Nota 9) 2.397 3.730 - -
   Outras receitas e despesas operacionais 464 2.855 461 2.861

5.436 15.553 6.889 17.691
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11.023 21.786 12.476 23.924

   Imposto de renda e contribuição social (2.994) (5.903) (4.342) (7.874)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.029 15.883 8.134 16.050

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
   Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 14 b) 2.196 6.541 2.196 6.541
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 10.225             22.424       10.330       22.591       

LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL A:
   Acionistas controladores 8.029         15.883       
   Acionistas não controladores 105            167            
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.134         16.050       

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 
ATRIBUÍVEL A:
   Acionistas controladores 10.225       22.424       
   Acionistas não controladores 105            167            
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 10.330       22.591       

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO (com base na média de 
ações em circulação no exercício)-em R$ 17,66 34,93

Controladora Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

                                                                                   Patrimônio

Ajuste de Dividendo líquido Participação Total do 

Capital Reserva Avaliação Lucros adicional atribuído aos de não patrimônio 

social legal patrimonial acumulados proposto controladores controladores líquido 

Saldos em 31 de dezembro de 2015 133.010 26.273 8.066                 -       7.757 175.106 2.223 177.329

Reversão de Dividendos Prescritos 126 126 126

Dividendo aprovado AGO 29/04/2016                 - (7.757) (7.757) (175) (7.932)

Lucro líquido do exercício 15.883 15.883 167 16.050

Reserva legal 329 (329)                     -                 -  
Ajuste avaliação patrimonial (Nota 17b) – Outros resultados 
abrangentes  6.541                 -  6.541 6.541

Dividendo mínimo obrigatório (3.919) (3.919) (3.919)

Dividendo adicional proposto (11.761) 11.761                     -                 -  

Saldos em 31 de dezembro de 2016 133.010 26.602 14.607                 -  11.761 185.980 2.215 188.195

Reversão de Dividendos Prescritos 82 82 82

Liquidação de sociedade (2.165) (2.165)

Dividendo aprovado AGO 28/04/2017                 - (11.761) (11.761) (118) (11.879)

Lucro líquido do exercício 8.029 8.029 105 8.134
Ajuste avaliação patrimonial (Nota 17b) – Outros resultados 
abrangentes 2.196                  2.196 2.196

Dividendo mínimo obrigatório (2.027) (2.027) (2.027)

Dividendo adicional proposto (6.084) 6.084                     -                      -  

Saldos em 31 de dezembro de 2017 133.010 26.602 16.803                 -  6.084 182.499 37 182.536

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS 
  EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2017 2016 2017 2016

Atividades operacionais

     Lucro líquido do exercício 8.029        15.883      8.029        15.883      

        Depreciação e amortização 180           247           181           248           

        Equivalência patrimonial (2.397)      (3.730)      -           -           

        Ajuste de avaliação patrimonial 2.196        6.541        2.196        6.541        

        Participação dos minoritários -           -           119           185           

8.008        18.941      10.525      22.857      

    Variações de ativos e passivos

        Contas a receber de clientes (816)         371           (816)         371           

        Estoques 3.758        5.742        3.758        5.742        

        Impostos a recuperar 2.279        (4.001)      3.517        (4.391)      

        Outras Contas a Receber 949           1.039        935           1.020        

        Créditos Tributários 585           622           585           622           

        Despesas diferidas 425           48             867           49             

        Depósitos judiciais - realizável a longo prazo -           60             -           60             

        Investimentos temporários - realizável a longo prazo (3.329)      (9.910)      (3.329)      (9.910)      

        Fornecedores e contas a pagar 321           562           486           559           

        Impostos a pagar (504)         4.965        (1.975)      5.086        

        Salários e Contribuição (16)           94             (16)           94             

        Provisão para contingências (1.300)      (100)         (2.600)      (100)         

Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 10.360      18.433      11.937      22.059      

Atividades de investimentos

   Aquisição de ativo imobilizado (19)           (65)           (19)           (65)           

   Investimentos 42.905      -           (2.545)      -           

   Recebimento de dividendos 2.658        2.988        -           -           

Recursos gerados pelas atividades de investimentos 45.544      2.923        (2.564)      (65)           

Atividades de financiamentos

Dividendos pagos (15.557)    (10.263)    (16.610)    (11.446)    

Recursos líquidos aplicados de financiamentos (15.557)    (10.263)    (16.610)    (11.446)    

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 40.347      11.093      (7.237)      10.548      

Variação de caixa e equivalentes de caixa

  Saldo ao início do exercício 118.206    107.113    166.071    155.523    

  Saldo ao final do exercício 158.553    118.206    158.834    166.071    

40.347      11.093      (7.237)      10.548      

Controladora Consolidado



BICICLETAS MONARK S.A. 

6 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

2017 2016 2017 2016

Receitas 21.656 27.903 21.656 27.903

     Vendas de produtos 21.192 25.048 21.192 25.048

     Outras receitas 464 2.855 464 2.855

Insumos adquiridos de terceiros (10.596) (12.965) (9.823) (13.207)

     Custos dos produtos vendidos (10.060) (11.817) (10.060) (11.817)

     Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (536) (1.148) 237 (1.390)

Valor adicionado bruto 11.060 14.938 11.833 14.696

Retenções (179) (247) (180) (248)

     Depreciação e amortização (179) (247) (180) (248)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 10.881 14.691 11.653 14.448

Valor adicionado recebido em transferência 14.572 24.862 15.498 27.601

     Equivalência patrimonial 2.397 3.730 -             -             

     Receitas financeiras 12.175 21.132 15.498 27.601

Valor adicionado a distribuir 25.453 39.553 27.151 42.049

Distribuição do valor adicionado

     Pessoal e encargos

        Remuneração direta 5.841 7.821 5.841 7.821

     Participação dos administradores nos lucros 300 500 300 500

     Impostos, taxas e contribuições

        Federais 7.661 11.706 9.232 14.012

        Estaduais 1.421 1.636 1.421 1.636

        Municipais 5 4 14 10

     Remuneração de capital de terceiros

        Aluguéis 2.196 2.003 2.209 2.020

     Remuneração de capital próprio

        Lucros retidos 8.029 15.883 8.134 16.050
Total distribuído 25.453 39.553 27.151 42.049

Controladora Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS.  
 
Aos 
Acionistas e Administradores da 
BICICLETAS MONARK S.A. 
 
Opinião 
 

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Bicicletas 
Monark S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela  
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Bicicletas Monark S.A., em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
 
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 contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e sua controlada, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 

Principais Assuntos de Auditoria – PAAs. 
 
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
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• Provisão para passivos contingentes. 
 
A Companhia é parte envolvida em diversos litígios para os quais a avaliação do risco 
é realizada, com o auxílio dos assessores jurídicos externos da Companhia. As 
provisões destes processos judiciais estão constituídas pela melhor estimativa da 
Administração na data-base das demonstrações financeiras 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 e ao grau de 
julgamento profissional associado à estimativa. Desta forma, o risco relativo à 
mensuração das provisões para demandas judiciais e administrativas foi significativo 
para nossa auditoria.  
 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto  
 
Nossos procedimentos incluíram, dentre outros, o entendimento e teste dos controles 
internos relevantes que envolvem a identificação e constituição de passivos e as 
divulgações em notas explicativas. Testes nos cálculos da provisão constituída na 
data base das demonstrações financeiras. Efetuamos procedimentos de confirmação 
com os escritórios de advocacia para conhecer os prognósticos de perda de cada 
ação em aberto, para determinar o correto valor da provisão. Consideramos que os 
critérios e premissas adotadas pela Administração para a determinação da provisão 
para os passivos contingentes são razoáveis em todos os aspectos relevantes no 
contexto das demonstrações financeiras. Vide nota 12. 
 
 
Outros Assuntos  
 
Demonstrações do valor adicionado  
 
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins 
de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as 
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas 
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas 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 contábeis individuais e consolidadas 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 contábeis individuais e 
consolidadas, 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 contábeis 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. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas. 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia e sua Controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas Controladas são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 
 
 
 
 



 

 
  A member of Kreston International / A global network of independent accounting firms 

 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
consolidadas 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, 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 contábeis. 
 
Como parte da 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 
contábeis individuais e consolidadas, 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 nas circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
companhia e sua controlada. 
 

• 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 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia e sua controlada. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
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conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e 
sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional. 
 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria.  

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. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas.  
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.  
 
 
São Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 
 
PARTNERSHIP AUDITORES  
INDEPENDENTES S.S. 
CRC 2SP023408/O-2  
 
JULIO LUIZ BAFFINI 
CONTADOR - CRC 1SP162773/O-2 



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Senhores Acionistas 
 
 
 De acordo com as disposições legais e estatutárias, os 
administradores de Bicicletas Monark S.A. vêm submeter a 
V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes. 
 
 Tivemos mais um exercício difícil e com redução da 
receita de vendas. 
  
 O resultado líquido foi de R$ 8.029 mil e a Administração 
irá propor em Assembleia Geral Ordinária a distribuição de 
dividendos de R$ 17,83 por ação. 
 
 Atendendo ao disposto na Instrução CVM nº 381, 
informamos que os auditores independentes prestaram, no 
exercício de 2017, serviços exclusivamente relacionados com a 
auditoria independente das demonstrações contábeis. Não 
foram por eles efetuados serviços de consultoria ou de outra 
natureza. 
 
 Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480 
de 07/12/2009 e Instrução CVM nº 552 de 09/10/2014, 
a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda com as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2017 e as opiniões expressas no Parecer dos 
Auditores Independentes.   
 
  Agradecemos aos nossos colaboradores e 
aqueles que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e 
confiança. 
 
 
 
  São Paulo, 07 de março de 2018.  
 
 
 

A Administração 
 









BICICLETAS MONARK S/A 
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90 

NIRE 35.300.021.93-2 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

Ficam convidados os Srs. Acionistas de Bicicletas Monark S/A a se 
reunirem no dia 27/04/2018, às 13:30 horas, na sede social, à Rua 
Francisco Lanzi Tancler nº 130, Indaiatuba/SP, em Assembleia Geral 
Ordinária, para deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 1 - 
Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das 
Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; 2 – Destinação do 
lucro líquido; e 3 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e 
fixação da verba para remuneração e honorários dos Administradores. 
Atendendo à instrução C.V.M. nº 282 de 26/06/98, informamos que é de 
6% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à 
requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do 
Conselho de Administração. A participação do acionista poderá ser 
pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de 
voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da 
documentação exigida constam na Proposta de Administração. 
Comunicamos aos Srs. Acionistas que os documentos de que trata o artigo 
nº 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício encerrado em 
31/12/2017, encontram-se a sua disposição na sede social da Companhia.  
 

São Paulo, 16 de Março de 2.018. 
 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
 

(publicar dias 21, 22 e 23/03/2018) 
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