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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

OSX Brasil S.A. EM Recuperação Judicial (“OSX e/ou Companhia”) No âmbito financeiro da Companhia, o foco continua a ser o apoio à Porto do Açu Operações S.A. (“PdA”) na prospecção de novos clientes para locação de sua área no Porto do Açu. Ao 
longo de todo o ano de 2018, a Administração da Companhia apresentou informações e prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes interessadas de forma a demonstrar o cumprimento do Plano e dar andamento ao encerramento do processo de 
Recuperação Judicial. No âmbito operacional, vale ressaltar que a Companhia em 2018 celebrou com o Consorcio Dome Serviços Integrados um novo contrato de aluguel de área adicional à área já ocupada atualmente (com base no Contrato de Locação 
firmado entre Porto do Açu Operações S.A. (“Porto do Açu”) e OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) em 01.12.2016), onde irá desenvolver atividade de Spoolbase entre outras. Em setembro de 2018, a Companhia e suas 
controladas, “OSX CN” e OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial, celebraram acordo de standstill com a “Porto do Açu”. Nos termos do acordo, a Porto do Açu concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas 
empresas quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à Porto do Açu, incluindo, dentre outras, os aluguéis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à Porto do Açu, a partir de setembro 
de 2018, em relação à área no Porto do Açu. O principal desafio da Companhia continua sendo a equalização de suas receitas em contrapartida das obrigações geradas para manutenção do seu Plano. A Porto do Açu continua responsável pelo Contrato 
de Gestão de Área, a fim de se obter novos clientes, objetivando a geração de recursos para que a Companhia tenha condições de saldar seus compromissos financeiros junto aos credores do Plano de Recuperação Judicial. Em observância às disposições 
constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 07 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que nesta data estão sendo apresentadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como o 
Relatório da BKR Lopes, Machado Auditores Independentes.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ativo (Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 759 39 890 1.906
Clientes 5 – – 3.671 2.524
Adiantamentos diversos 12 57 54 3.900 3.804
Despesas antecipadas 370 283 721 677
Depósitos judiciais     125     116 1.191 512
Total do ativo circulante 1.311 492 10.373 9.423

Não circulante
Partes relacionadas 18 118.673 92.673 – –
Tributos a recuperar 6 38.275 37.823 47.006 48.296
Outras contas a receber – – 370 –

156.948 130.496 47.376 48.296
Investimentos 8 1.592 1.583 2.795 3.872
Propriedade para investimento 10 – – 1.678.626 1.677.691
Imobilizado 9 78 113    1.477 1.944
Intangível 11 – 806 – 906
Total de ativo não circulante 158.618 132.998 1.730.274 1.732.709
Total do ativo 159.929 133.490 1.740.647 1.742.132

Balanços Patrimoniais 
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado) (Reapresentado)
Prejuízo líquido do período  (426.772) (576.679) (427.575) (577.395)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 20 (2.071) 18.714 (2.071) 18.714
Total do resultado abrangente  (428.843) (557.965) (429.646) (558.681)

Total do resultado abrangente atribuído a      
Participação dos acionistas não controladores  – – (803) (716)
Participação dos acionistas controladores  (428.843) (557.965) (428.843) (557.965)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado) (Reapresentado)
Receita de venda de bens e/ou serviços 23 – 9 9.060 10.629
Resultado bruto – 9 9.060 10.629
Despesas operacionais
  Administrativas e gerais 24 (691) (92.088) (75.211) (172.213)
  Despesas com depreciação e amortização 24 (840) (2.546) (1.374) (3.557)
  Avaliação ao valor justo de propriedade para
    investimentos – – 936 85.579
  Outras despesas e receitas   – (114.817) 736 (106.982)

(1.531) (209.451) (74.913) (197.173)
Resultado de equivalência patrimonial 8 (418.868) (341.866) (1.078) (984)
Resultado antes do resultado financeiro e dos 
  tributos (420.399) (551.308) (66.931) (187.528)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 2.417   2.451 2.618 3.071
Despesas financeiras 25 (9.231) (9.086) (343.561) (397.652)
Variação cambial, líquida 25 441 (18.736) (19.365) (24.343)

(6.373) (25.371) (360.308) (418.924)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (426.772) (576.679) (427.239) (606.452)
  Imposto de renda e contribuição social  corrente 7    – – (18) (40)
  Imposto de renda e contribuição social  diferido – – (318) 29.097
Prejuízo líquido do período 26 (426.772) (576.679) (427.575) (577.395)
Atribuído aos acionistas não controladores – – (803) (716)
Atribuído aos acionistas controladores (426.772) (576.679) (426.772) (576.679)
Prejuízo do período básico e diluído por ação em R$ 21 (135,57) (159,43) (135,57) (159,43)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
 (Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais (Reapresentado) (Reapresentado)
Prejuízo líquido do período   (426.772)  (501.902) (427.575) (502.697)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa
  das atividades operacionais

Depreciação e amortização    840 2.546 1.374 3.557
Impairment – – (936) (85.579)
Resultado de equivalência patrimonial  418.868 381.947 1.078 984
Participação de acionistas não controladores – – (803) –
Perda na baixa de ativo  –  – – 10
Provisão para contigência  –  – – 94.130
Despesas de Juros sobre dívidas financeiras  –  – 287.856 351.128

(7.064) (117.409) (139.006) (138.467)
Variações nos ativos e passivos
Redução de depósitos judiciais (9) (116) (679) (436)
Aumento de clientes –  – (1.147)  (1.341)
Aumento de estoques – – – 4.858
Aumento(redução) em adiantamentos diversos (3) 16 (96) 19.538
(Aumento) redução em outras contas a receber – – – –
Aumento(redução) em tributos a recuperar  (452) (3.676) 1.290 2.620
Redução em despesas antecipadas (87) 256 (44) 508
Aumento(redução) em obrigações sociais e trabalhistas    177 134 159 5
Aumento(redução) em fornecedores 23.187 1.903 118.319 50.830
Redução(aumento) em obrigações fiscais (11.304) 3.354 (112.556) 24.497
Redução(aumento) em adiantamento de clientes – –   1.191 468
Aumento em outros passivos 11.281 91.572 132.268 7.354
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 15.726 (23.966) (301) (29.566)
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos –  –  – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
   operacionais 15.726 (23.966) (301) (29.566)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Movimentação do investimento   1.625    – – –
Créditos concedidos a pessoas ligadas (26.000) (6.034) – (1.973)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (24.375) (6.034) – (1.973)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Débitos com pessoas ligadas assumidos 11.440 11.243 1.356 13.841
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   financiamentos 11.440 11.243 1.356 13.841
Efeito de conversão de moeda sobre o caixa e equivalentes
   de caixa (2.071) 18.714 (2.071) 18.714

Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa 720 (43) (1.016) 1.016
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa
No início do período 39 82 1.906 890
No fim do período 759 39 890 1.906
Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa 720 (43) (1.016) 1.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passivo (Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante

Fornecedores extraconcursais 14 50.606 27.670 211.846 148.482
Obrigações fiscais 15 2.788 14.092 24.447 137.321
Obrigações sociais e trabalhistas 13 585 408 695 536
Partes relacionadas extraconcursais 18 271.453 260.013 159.298 157.942
Adiantamento de clientes – – 13.149 11.958
Outros 3 – 7 7
Total do circulante 325.435 302.183       409.442  456.246

Não circulante
Fornecedores concursais 14 23.392 23.141 984.220 929.265

    Empréstimos e financiamentos extraconcursais 16 – – 1.258.873 1.138.273
    Debêntures 17 – – 2.758.108 2.590.852

Tributos diferidos 7 – – 29.415 29.097
Partes relacionadas concursais 18 10.010 10.010 21.545 21.545
Provisão para investimento com patrimônio
   líquido negativo 8 3.704.931 3.284.429 – –
Provisão para contingência 19 103.355 92.078 246.080 125.305
Outros débitos – – 47.334 36.273
 3.841.688 3.409.658 5.345.575 4.870.610

Patrimônio líquido
Capital social 20 35.264 3.886.187 35.264  3.886.187
    (-) Custo emissão de ações 20 (81.057) (81.057) (81.057) (81.057)
     Ajustes acumulados na conversão de moeda 
       estrangeira 1.706.128 1.708.199 1.706.128 1.708.199

Prejuízos acumulados (5.667.529) (9.091.680) (5.667.529) (9.091.680)
Total patrimônio líquido  (4.007.194) (3.578.351) (4.007.194) (3.578.351)
Participações de acionistas não controladores – – (7.176) (6.373)

Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (4.007.194)     (3.578.351)     (4.014.370) (3.584.724)
Total do passivo e patrimônio líquido 159.929 133.490 1.740.647  1.742.132

Nota
Capital 

social

(–) Custo na
emissão

de ações
Reserva 

de capital

Ajustes 
acumulados de 

conversão

Prejuízos
 acumulados

(Reapresentado)

Total do
patrimônio

 líquido (passivo
 a descoberto) 

Participação de
 acionistas não
 controladores

Total patrimônio líquido 
(passivo a descoberto) 

mais adiantamento para
 futuro aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2017 3.886.187 (81.057) 116.511 1.689.485 (8.457.059) (2.845.933)  (184.487) (3.030.420)
 Ajustes acumulafdos de conversão – – – 18.273 – 18.273 – 18.273
 Participação de acionistas não controladores – – – – – –  (4) (4)
 Prejuízo do período – – – –  (313.912)  (313.912)  (18.996)  (332.908)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 3.886.187 (81.057) 116.511 1.708.199 (9.166.457) (3.536.617) (6.294) (3.542.911)
Ajustes – – (116.511) – 74.777  (41.734)  (79)   (41.813)
Saldos em 1º de janeiro de 2018 (Reapresentado) 3.886.187 (81.057) – 1.708.199  (9.091.680) (3.578.351) (6.373) (3.584.724)
 Redução de Capital Social com prejuízos acumulados (3.850.923) – – – 3.850.923 – – –
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira  20 – – – (2.071) – (2.071) – (2.071)
 Prejuízo do período – – – – (426.772)  (426.772) (803) 427.575
Saldos em 31 de dezembro de 2018 35.264 (81.057) – 1.706.128 (5.667.529)  (4.007.194) (7.176) (4.014.370)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Receitas
Receita de venda de bens e/ou serviços (bruta de impostos) – 9 9.610 11.109

 –  9 9.610 11.109
Insumos adquiridos de terceiros
   Despesas relativas à perda/ganho na baixa de ativos  – 6  936 82.358
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (252) (92.053)  (27.247)  (130.958)

(252) (92.047) (26.311) (48.600)
Valor adicionado bruto (252) (92.038) (16.701) (37.491)
Retenções
   Depreciação e amortização (840) (2.546) (1.374) (3.557)

(840) (2.546) (1.374) (3.557)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia (1.092) (94.584) (18.075) (41.048)
Valor adicionado recebido em transferência
   Resultado de equivalência patrimonial (418.868) (381.947) (1.078) (984)
   Receitas financeiras 2.416  2.452  2.623 6.365
  Outras receitas - aluguel  – –  (41.197) (29.170)

(416.452) (379.495)  (39.652) (23.789)
Valor adicionado total a distribuir (417.544) (474.079) (57.727) (64.837)

Demonstrações dos Valores Adicionados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Distribuição do valor adicionado
Empregados
   Remuneração direta  341 – 2.885 2.702
   Benefícios  –  – 631 340
   FGTS – – 94 190

  341 – 3.610 3.232
Tributos     

Federais 284 176 2.846 8.845
   Estaduais –  – 531 542
   Municipais – – 168 286

 284 176 3.545 9.673
Remuneração de capitais de terceiros     

Juros 8.538 27.554 362.407 424.835
   Aluguéis – – – 15
   Outras remunerações 65 93 286 105

 8.603 27.647 362.693 424.955
Remuneração de capitais próprios     
Participação dos acionistas não controladores – – (803) (795)
   Prejuízo líquido do período (426.772) (501.902) (426.772) (501.902)

(426.772) (501.902) (427.575) (502.697)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

OSX  Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial 
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
Bovespa: OSXB3
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1. Contexto operacional
OSX é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída em 3 de setembro de 2007 com sede na cidade do Rio de 
Janeiro. Tem como objeto a participação direta ou indireta no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, 
dedicadas ao setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de óleo e gás natural, com atuação integrada nos 
segmentos de construção naval, afretamento de unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de operação e 
manutenção (O&M). Desde março de 2010, a Companhia tem suas ações listadas no segmento Novo Mercado da 
BM&FBovespa, sob o código OSXB3. A partir do primeiro semestre de 2016 a OSX se dedicou a alcançar dois importantes 
objetivos. Primeiro, desconsolidar o balanço da holding OSX Leasing Group B.V., que engloba a maior parte das operações 
internacionais de forma a tornar mais efetiva a avaliação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia. E, segundo, gerar valor, de forma a evidenciar o potencial comercial para a área da OSX Construção Naval S.A. 
– Em Recuperação Judicial (“OSX CN”). Cabe destacar que o desenvolvimento da Unidade de Construção Naval no Açu (UCN 
Açu), em conjunto com a PdA., em uma área de 3.200.000 metros quadrados, viabilizará a recuperação da Companhia, 
assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer frente às suas obrigações concursais e 
correntes. Processo de recuperação judicial: Durante o segundo semestre de 2013, a OSX enfrentou um agravamento da 
sua situação financeira, incluindo o cancelamento de encomendas de unidades que seriam construídas na UCN Açu e de 
contratos de afretamento e operação e manutenção de unidades FPSOs e WHPs. Em outubro daquele ano, a OGPar., 
principal cliente da Companhia, ajuizou na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, seu pedido de recuperação 
judicial, em conjunto com as controladas, Dommo, OGX International GmbH e OGX Austria GmbH. No dia 08 de novembro 
de 2013, em vista da situação conjuntural da Companhia, que a impedia de honrar o pagamento de obrigações vencidas e 
com vencimento no curto prazo, o Conselho de Administração aprovou o pedido de recuperação judicial da OSX, como 
instrumento relevante para assegurar a preservação do interesse dos acionistas, empregados e credores, promovendo 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O pedido de recuperação judicial da 
OSX, em conjunto com suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços Operacionais Ltda. - Em recuperação judicial (“OSX 
Serviços”) (as “Recuperandas”), foi ajuizado em 11 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
Em 17 de dezembro de 2014, os Planos de Recuperação Judicial das Recuperandas foram aprovados em Assembleias Gerais 
de Credores e, em 19 de dezembro de 2014, o Juízo da 3ª  Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
homologou os três Planos de Recuperação Judicial. A publicação da homologação dos referidos planos ocorreu no dia 08 de 
janeiro de 2015. No dia 30 de janeiro de 2015, a Caixa Econômica Federal (Credora Extraconcursal Anuente) concedeu sua 
anuência aos termos do Plano de Recuperação Judicial da OSX CN. A obtenção desta anuência era condição suspensiva para 
a eficácia e implementação dos Planos de Recuperação Judicial da OSX e da OSX CN. Durante o último trimestre de 2015, a 
administração entendeu que o plano estava homologado desde a sua data de publicação, 08 de janeiro de 2015, passando 
a executar todas as premissas estabelecidas no plano, tendo como principal impacto a atualização monetária de todos os 
credores quirografários. A Companhia já cumpriu com suas obrigações de pagamentos previstas com os seus credores 
quirografários, bem como os da sua subsidiaria OSX CN que tiveram interesse no pagamento de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais) e a totalidade de créditos dos Credores Quirografários da OSX Serviços, tudo em conformidade com as obrigações 
previstas nos respectivos Planos de Recuperação Judicial. O Plano de recuperação judicial da OSX Brasil S.A. - Em 
Recuperação Judicial: Os Planos de Recuperação Judicial aprovados pelos credores em dezembro de 2014 têm como 
objetivo permitir que a OSX busque estabelecer a forma de liquidação das dívidas e a concessão de recursos novos, de forma 
a viabilizar a manutenção das atividades da Companhia e das suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços. Abaixo segue uma 
breve descrição do Plano de Recuperação Judicial da OSX, sendo que as íntegras dos Planos de Recuperação Judicial 
aprovados estão disponíveis ao público nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (ri.osx.com.br).  Captação de 
novos recursos: Para recompor o capital de giro necessário para continuidade de suas atividades, pagamento dos custos de 
reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de negócios, a OSX obteve novos financiamentos junto a seus 
credores concursais, por meio da emissão de quatro séries de debêntures (debêntures 1ª Série, das debêntures 3ª Série, das 
debêntures 5ª Série e as debêntures 6ª Série) (“novos recursos”). Os recursos concedidos pelos credores financiadores, 
conforme Nota Explicativa 17 - Debêntures, que subscreverem as debêntures 1ª Série, as debêntures 3ª Série, as debêntures 
5ª Série e as debêntures 6ª Série serão amortizados e pagos da seguinte forma, observados os termos e condições 
estabelecidos na escritura de emissão de debêntures:  Data de vencimento: 10 anos, a contar da data de Emissão das 
debêntures, renováveis por 10 anos.  Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das 
debêntures 1ª Série, das debêntures 3ª Série, das debêntures 5ª Série e das debêntures 6ª Série será integralmente 
amortizado em uma única parcela, na data de vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação entre os detentores 
dessas debêntures.  Juros remuneratórios: as debêntures 1ª Série, as debêntures 3ª Série, as debêntures 5ª Série e as 
debêntures 6ª Série farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o 
valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário de cada debênture, acrescido de um spread de 2% ao ano.  

 Cálculo dos juros remuneratórios: a partir da data de emissão das debêntures ou da data de pagamento da remuneração 
anterior, conforme o caso.  Pagamento dos juros remuneratórios: serão pagos integralmente na data de vencimento, 
observado que, caso ocorra a amortização extraordinária das debêntures 1ª Série, das debêntures 3ª Série, das debêntures 
5ª Série e das debêntures 6ª Série, os juros remuneratórios incidentes no período serão pagos juntamente com a parcela do 
valor nominal unitário da respectiva Série a ser amortizada extraordinariamente.  Reestruturação de dívidas: A 
reestruturação das dívidas contraídas perante os credores concursais é indispensável para que a OSX possa alcançar o 
almejado soerguimento financeiro e operacional. Tal reestruturação passa pela concessão de prazos e condições especiais 
de pagamento para suas obrigações vencidas e vincendas. Os credores concursais  que concederam novos recursos à 
recuperanda são chamados credores financiadores, e são classificados como credores financiadores os bancos e credores 
financiadores em geral. Observadas as condições de elegibilidade, indicadas no Plano de Recuperação Judicial, os créditos 
concursais e/ou créditos extraconcursais dos (i) credores financiadores bancos poderão ser utilizados para a integralização 
das (i.a) debêntures 2ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures 1ª Série, ou (i.b) 
debêntures 6ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha integralizado debêntures 5ª Série, e (ii) credores 
financiadores em geral poderão ser utilizados para a integralização das (ii.a) debêntures 4ª Série, caso o respectivo credor 
financiador em geral tenha integralizado debêntures 3ª Série, ou (ii.b) debêntures 6ª Série. As debêntures 2ª Série, as 
debêntures 4ª Série e as debêntures 6ª Série serão pagas nas seguintes condições:  Data de vencimento: 20 anos a contar 
da data de emissão das debêntures, renováveis por mais 20 anos, conforme previsto na Escritura de emissão de debêntures. 

 Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das debêntures 2ª Série, das debêntures 4ª Série, 
das debêntures 6ª Série será integralmente amortizado em uma única parcela, na data de vencimento, não havendo 
qualquer tipo de subordinação entre os detentores dessas debêntures.  Cálculo dos juros remuneratórios: (a) as debêntures 
2ª Série e as debêntures 4ª Série farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente 
sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 2ª Série ou debêntures 4ª Série; e (b) as 
debêntures 6ª Série farão jus (b.1) da Data do Pedido até o 36º mês contado da data de emissão das debêntures (inclusive), 
a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo 
do valor nominal unitário das debêntures 6ª Série acrescido de um spread de 1,80% e (b.2) do 36º mês contado da data de 
emissão das debêntures (exclusivo) até a data de vencimento das debêntures, a uma remuneração equivalente à variação 
acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 
6ª Série.  Pagamento dos juros remuneratórios: serão pagos após o 6º ano juntamente com a parcela do valor nominal 
unitário da respectiva Série a ser amortizada extraordinariamente. Os créditos dos credores quirografários não financiadores 
serão pagos da seguinte forma:  Prazo: 25 anos a contar da data de homologação renováveis por 25 anos.  Pagamento do 
principal: será realizado em uma única parcela no 1º Dia Útil após o 25º Aniversário ou no 1º dia útil após o 50º aniversário, 
conforme aplicável.  Correção monetária: valor correspondente à variação do IPCA, incidentes a partir da Data de 
Homologação (conforme definição da data de homologação constante no plano de recuperação judicial das companhias) 
sobre o saldo do principal na data do pedido, nos termos da legislação monetária em vigor. Os créditos quirografários por 
fiança, aval ou obrigação solidária foram reestruturados nos termos e condições estabelecidos para os créditos dos credores 
quirografários não financiadores. Todos os credores quirografários, com exceção dos credores quirografários por fiança, 
aval ou obrigação solidária, optaram pelo recebimento de uma quantia em dinheiro, correspondente a R$80 mil, limitada ao 
valor de seu crédito. O valor remanescente de seu crédito, se houver, terá o tratamento previsto acima, conforme opção do 
respectivo credor em relação à concessão de novos recursos. Os créditos partes relacionadas do Grupo OSX serão pagos em 
10 parcelas mensais, sem incidência e capitalização de juros, sendo a primeira parcela devida, única e exclusivamente após 
o primeiro mês subsequente à quitação de todos os demais créditos concursais e créditos extraconcursais. As partes 
poderão oportunamente convencionar forma alternativa de extinção dos créditos partes relacionadas, inclusive mediante 
conversão de tais créditos partes relacionadas em capital social da devedora, desde que sem impacto de caixa e qualquer 
tipo de desembolso para o Grupo OSX na liquidação de créditos partes relacionadas e observando a estrutura mais adequada 
para o Grupo OSX, sob a perspectiva societária, tributária e comercial.  Readequação do plano de negócios da UCN Açu: A 
OSX está revendo o plano de negócios relativo ao desenvolvimento da UCN Açu como parte do redimensionamento de suas 
atividades operacionais e adequação à sua nova realidade, mantendo, contudo, suas atividades relacionadas à indústria 
naval. Nesse contexto, a OSX CN contratou a PdA para gerenciar de forma mais eficiente, a exploração comercial da área 
total de 3.200.000 metros quadrados onde está localizada a UCN Açu. Com a gestão desta área pela PdA, a OSX CN espera 
viabilizar o desenvolvimento da UCN Açu, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer 
frente às suas obrigações concursais e correntes.  As receitas auferidas pela OSX CN, incluindo aquelas decorrentes da 
exploração da área acima mencionada e os recursos a que faz jus em razão da participação acionária detida na Integra 
(“recursos Integra”), deverão, obrigatoriamente, ser depositadas mensalmente em uma conta vinculada ao cumprimento do 
Plano de Recuperação Judicial (“conta centralizadora”). Os recursos depositados na conta centralizadora serão transferidos 
mensalmente para contas vinculadas, para fazer frente às obrigações (“contas vinculadas”), respeitadas a ordem a descrita 
no Plano de Recuperação Judicial.  Alienação de outros bens do ativo não circulante: A OSX poderá promover a alienação e 
oneração de bens que integram seu ativo não circulante, conforme autorizado expressamente pelo Juízo da Recuperação, 
observados os limites estabelecidos na lei de falências, no Plano de Recuperação Judicial e nos demais contratos em vigor 
celebrados pelo Grupo OSX com os credores não sujeitos à presente Recuperação Judicial.  Reestruturação Societária: A 
OSX vem promovendo a reestruturação societária do Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societária mais adequada 
para o desenvolvimento de suas atividades tal como redimensionadas no contexto da Recuperação Judicial e do seu plano 
de negócios decorrente da implementação do Plano, sempre no melhor interesse do Grupo OSX e visando ao sucesso da 
Recuperação Judicial. Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V. No dia 22 de dezembro de 2014, as empresas 
OGpar e Dommo divulgaram fato relevante comunicando a obtenção de “decisão judicial em caráter liminar para reduzir o 
valor do daily rate do afretamento da FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio 
de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), na qualidade de proprietário da embarcação, bem como de Nordic 
Trustee Asa, na qualidade de cessionária de direitos decorrentes do afretamento da embarcação”. No dia 13 de março de 
2015, a Dommo e a OSX acordaram a suspensão, pelo prazo de 6 meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de 
contraprestação pelo afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados 
ao Afretamento. O prazo da suspensão acordada em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu acordo com 
os Bondholders da OSX 3 com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução 
mais favorável para o FPSO. No dia 27 de março de 2015, a Nordic Trustee ASA apresentou, na Holanda, pedido de falência 
das sociedades OSX 3 Holding B.V., OSX 3 Holdco B.V. e OSX Leasing Group B.V., subsidiárias da Companhia. No tocante à 
OSX Leasing Group B.V., a administração da Companhia apresentou, perante a justiça da Holanda, um pedido formal de 
suspensão de pagamentos. O pedido foi provisoriamente deferido pelo Tribunal. O objetivo dessa suspensão de pagamentos 
foi permitir que a OSX Leasing Group B.V. reestruturasse a sua dívida e/ou apresentasse um plano a seus credores - sob 
supervisão da justiça holandesa e de um adminsitrador específico apontado por esta. A suspensão de pagamentos envolveu 
somente as obrigações da OSX Leasing Group B.V. Em 15 de julho de 2015, a Nordic Trustee ASA, na qualidade de agente 
fiduciário dos detentores de Bonds emitidos pela OSX 3 Leasing B.V. votou contra o deferimento definitivo do procedimento 
de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX Leasing Group B.V., resultando na falência da mesma. Por 
conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. A liquidação dos ativos e 
passivos está sendo supervisionado pela justiça holandesa e gerido também por um administrador específico. O “Bare Boat 
Charter Agreement” celebrado em 06 de março de 2012 e aditado em 12 de setembro de 2014 entre OSX 3 Leasing B.V. e 
OSX 3 Holding B.V. (em conjunto, “Credor OSX3” e, em conjunto com NewCo, “Credores”) e a Dommo, cuja totalidade do 
saldo devedor contra a Dommo correspondeu a US$ 277.424.330,23 (duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e 
vinte e quatro mil, trezentos e trinta dólares norte-americanos e vinte e três centavos), dos quais US$ 250.816.374,13 
(duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e quatro dólares norte-americanos e treze 
centavos). Corresponderam em 30 de setembro de 2017 a   R$ 794.586   (setecentos   e   noventa   e   quatro   milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil reais) foram capitalizados na Dommo e a diferença foi paga pela Dommo ao Credor OSX 3 na 
forma prevista no Acordo com Credores. Nos termos do Acordo com Credores, após a efetivação do aumento de capital, 
mediante a capitalização dos créditos e entrega pela Dommo aos Credores das ações a que faziam jus e de eventual parcela 
em dinheiro decorrente do exercício do direito de preferência dos acionistas, os créditos restaram extintos, nada mais tendo 
tais Credores a reclamar, bem com da Companhia em razão da garantia emitida.  Estrutura Societária: Em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, a Companhia apresenta a seguinte estrutura societária :
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Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 – Histórico de Falência OSX Leasing Group B.V., os investimentos nas empresas 
OffShore foram baixados no balanço patrimonial consolidado da OSX, porém, até o encerramento do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, a Companhia ainda não concluiu a sua restruturação societária.
2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
a) Declaração de conformidade com as normas IFRS e as normas do CPC: As Demonstrações financeira individuais e consolidadas, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas de acordo com o International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
As demonstrações dos valores adicionados estão sendo apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS. b) Base 
de mensuração: As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com 
exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado/ patrimônio líquido e da propriedade 
para investimento. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Para as suas controladas no exterior a Companhia definiu 
que a moeda funcional é o dólar norte-americano, em decorrência das suas receitas e dos seus custos de operação. Todas as 
informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. d) Uso de estimativas e julgamentos: Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados. Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e reconhecimento de certos 
ativos e passivos das Demonstrações financeiras da Companhia. O uso desses fatores é inerente e condição imprescindível 
na preparação das Demonstrações financeiras. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências 
de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, notadamente a venda de ativos da Companhia 
e outros fatores objetivos e subjetivos. Os eventos e estimativas relevantes são:  Nota nº 1 – Contexto Operacional;  Nota  
nº 9 – Imobilizado;  Nota nº 19 - Provisão para contingências. A autorização para emissão destas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ocorreu em reunião da diretoria realizada em 25 de março de 2019. A Administração da Companhia 
afirma que todas as informações relevantes, próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. e) Procedimentos de consolidação: 
Em 31 de dezembro de 2018, a OSX possui as seguintes empresas controladas com participação direta e/ou indireta: Empresas 
sediadas na Cidade e Estado do Rio de Janeiro:  OSX CN: Constituída em 28 de julho de 2009, tem como objeto social as 
atividades de construção, reparo, montagem, integração e venda de unidades marítimas de exploração e produção de petróleo 
e gás natural, estruturas e equipamentos correlatos, para fornecimento ao mercado de petróleo e gás natural do Brasil, sendo 
a responsável pela UCN Açu. Atualmente este segmento de negócios está dedicado ao aluguel de áreas no Porto do Açu para 
clientes.  OSX Serviços: Constituída em 25 de novembro de 2009, tem como objeto social a prestação de serviços de operação 
e manutenção de unidades marítimas ligadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás, tais como, mas não 
limitada a, Plataformas Fixas de Produção e/ou Perfuração, unidades Flutuantes de Perfuração ou de Produção, unidades 
tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e unidades do tipo FSO (Floating, Storage and Offloading), além da 
prestação de serviços de engenharia, incluindo consultoria em engenharia básica, engenharia de detalhamento, FEED (Front 
End Engineering Detail), e de serviços de consultoria no setor de equipamentos marítimos para atividades de exploração e 
produção de petróleo e gás.  OSX Serviços Gerais Ltda. (“OSX Serviços Gerais”): Constituída em 28 de janeiro de 2011, tem 
como objeto social a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de 
infraestrutura, bem como a prestação de fianças e outras garantias relativas a obrigações assumidas por sua controladora ou 
outras sociedades sob controle comum. Empresas sediadas no exterior:  OSX GmbH (“OSX GmbH”): Constituída em 22 de 
outubro de 2009, através da aquisição do capital social da BVSARANTATRIABeteiligungsverwaltungGmbH, uma sociedade 
existente e constituída de acordo com as leis austríacas, sediada na Áustria, passando a se denominar OSX GmbH em 19 de 
novembro de 2009. A empresa tem como objeto social participar em outras sociedades. Esta aquisição não foi caracterizada 
como uma combinação de negócios, de acordo com as definições estabelecidas no CPC 15 e IFRS 3 (Business Combinations) por 
tratar-se de aquisição de uma empresa sem nenhum ativo ou passivo e sem fluxo de caixa projetado.  OSX Asia Management 
Pte. Ltd.: Constituída em 05 de abril de 2012, de acordo com as leis asiáticas, sediada em Cingapura, que tem como objeto 
social a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura. 
A seguir, os percentuais de participação que OSX possui em suas empresas controladas e fundos exclusivos, os quais, exceto a 
Integra cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial, são todos consolidados. 

Percentual de participação
  31/12/2018 31/12/2017
Controladas diretas

OSX CN 99,80% 99,80%
OSX Serviços 99,99% 99,99%
OSX Serviços Gerais 99,99% 99,99%
OSX GmbH 100,00% 100,00%

Controladas indiretas
OSX Asia Management Pte. Ltd. 100,00% 100,00%

Descrição dos principais procedimentos de consolidação: As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em 
todas as empresas consolidadas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. i) Eliminação dos saldos das 
contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. ii) Eliminação dos saldos de despesas e receitas decorrentes de 
negócios entre as companhias consolidadas. iii) As flutuações de moeda referentes a ativos monetários intercompanhias são 
reconhecidas como variação cambial na demonstração do resultado da entidade que reporta a informação. iv) Eliminação 
dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no capital e lucros (ou prejuízos) acumulados das 
empresas controladas. v) A participação dos acionistas não controladores, que representa a parcela do resultado do período 
e do patrimônio líquido que não é detida pela Companhia, é apresentada separadamente da demonstração do resultado 
consolidado e dentro do grupo de patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado, em separado do patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas controladores. vi) Alterações no percentual de participação em controladas que não resultem em perda 
e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio líquido. f) Reapresentação de anos anteriores: Durante a preparação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia identificou ajustes   de exercícios/períodos anteriores 
relacionados a provisão da despesa com aluguel da área do Porto do Açu referente a cessão e transferência para a OSX, e ajustes 
com o IRPJ/CSLL diferidos calculados sobre o valor justo da  propriedade para investimento apurado no exercício de 2017. Com 
base nas análises quantitativas e qualitativas efetuadas pela administração da Companhia e com base no CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro conclui-se que esses ajustes são materiais para o exercício findo de 
31 de dezembro de 2018. A administração da Companhia decidiu pela reapresentação das cifras comparativas referentes as 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Ademais, após o exercício, por alguns dos seus 
respectivos beneficiários, de opções vencidas nos dois primeiros anos do Programa de Outorga de Opção de Subscrição ou 
Compra de Ações Ordinárias da OSX Brasil S.A., o prazo para o exercício das demais opções de compra de ações outorgadas 
pela Companhia transcorreu sem que as respectivas opções de compra tenham sido exercidas pelos seus outorgados, de modo 
que verificou-se a decadência de tais direitos. Sendo assim, sem qualquer pretensão resistida, a Companhia reconheceu o 
vencimento destas opções e, consequentemente, realizou a baixa contábil das opções de compra de ações outorgadas pela 
Companhia, tendo sido autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, ainda, a baixa das Notas Promissórias 
remanescentes emitidas pelos empregados no momento da integralização das ações objeto das opções que foram exercidas 
pelos respectivos beneficiários nos primeiros anos do aludido Programa. Consequentemente, os referidos ajustes de exercícios 
anteriores acarretaram nos seguintes efeitos demonstrados nas peças contábeis abaixo: 
Balanços patrimoniais ajustados em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais):
  Controladora Consolidado

Balanço Balanço Balanço Balanço
Patrimonial em Patrimonial em Patrimonial em Patrimonial em

31/12/17 – antes 31/12/17 – após 31/12/17 – antes 31/12/17 – após
  dos ajustes Ajustes os ajustes dos ajustes Ajustes os ajustes
Ativo
 Não Circulante            
 Realizável a longo prazo 
 Outros contas a receber 1.653 (1.653) – 1.653 (1.653) –
  132.149 (1.653) 130.496 1.653 (1.653) –
Passivo 
Circulante
Fornecedores Extraconcursais 27.670 – 27.670 137.419 11.063 148.483

27.670 – 27.670 137.419 11.063 148.483
Não Circulante 
 Obrigações fiscais – – – – 29.097 29.097
 Provisão para investimento com 
  patrimônio liquido negativo 3.244.348 40.081 3.284.429 – – –
  3.244.348 40.081 3.284.429 – 29.097 29.097
 Patrimônio líquido 
 Opção de ações outorgadas  116.511 (116.511) – 116.511 (116.511) –
 Prejuízos acumulados (9.166.457) 74.777 (9.091.680) (9.166.457) 74.777 (9.091.680)
 PL sem AFACs (9.049.946) (41.734) (9.091.680) (9.049.946) (41.734) (9.091.680)
 Participações de acionistas não 
  controladores – – – (6.294) (79) (6.373)
 Total Patrimônio líquido (9.049.946) (41.734) (9.091.680) (9.056.240) (41.813) (9.098.053)
Demonstração do resultado ajustado em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
  Controladora Consolidado

Demonstração Demonstração Demonstração Demonstração
do Resultado do Resultado do Resultado do Resultado

em 31/12/17 em 31/12/17 em 31/12/17 em 31/12/17
- antes dos - após os - antes dos - após os 

Receitas (despesas) ajustes Ajustes ajustes ajustes Ajustes ajustes
  operacionais
Outras (despesas) receitas
  operacionais (líquida) – (114.817) (114.817) (3.187) (103.795) (106.982)
  – (114.817) (114.817) (3.187) (103.795) (106.982)
Resultado de equivalência 
  patrimonial (381.947) 40.081 (341.866) (984) – (984)
Resultado antes do resultado 
  financeiro e dos tributos (381.947) (74.736) (456.683) (4.171) (103.795) (107.966)
Resultado antes dos tributos
 sobre  o lucro (381.947) (74.736) (456.683) (4.171) (103.795) (107.966)
Imposto de renda e contribuição 
  social diferido – – – – 29.097 29.097
Prejuízo líquido do período (381.947) (74.736) (456.683) (4.171) (74.698) (577.396)
Atribuído aos acionistas não 
  controladores: – – – (795) 79 (716)
Atribuído aos acionistas
  controladores: (381.947) (74.736) (576.679) (4.966) (74.777) (78.869)
Lucro básico e diluído por ação 
  (em R$) (0,45) (158,98) (159,43) (0,45) (158,98) (159,43)

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário)
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Demonstrações dos resultados abrangentes ajustado em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)
   Controladora  Consolidado 

 Demonstração  Demonstração  Demonstração  Demonstração
 do Resultado  do Resultado  do Resultado  do Resultado

 Abrangentes em  Abrangentes em  Abrangentes em  Abrangentes em
 31/12/17 - antes 31/12/17 - após  31/12/17 - antes 31/12/17 - após

   dos ajustes  Ajustes   dos ajustes  dos ajustes  Ajustes   dos ajustes 
  Lucro líquido do período (501.902) (74.777) (576.679) (502.697) (74.698) (577.395)
Outros resultados abrangentes  18.714 – 18.714 18.714 – 18.714
Resultado abrangentes do período (483.188) (74.777) (557.965) (483.983) (74.698) (558.681)
Atribuido a sócios não controladores – – – (795) 79 (716)
Atribuido a sócios da empresa controladora (483.188) (74.777) (557.965) (483.188) (74.777) (557.965)
Demonstração da mutação do patrimônio líquido ajustados em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

Participação
Reserva Lucros ou de acionistas Patrimônio

de prejuízos Patrimônio não líquido -
  capital acumulados Líquido controladores Consolidado
 Saldos em 31 de dezembro de 2017 - Divulgados  116.511 (9.166.457) (9.049.946) (6.294) (9.056.240)
 Ajustes (116.511) 74.777 (41.734) (79) (41.813)
 Saldos em 31 de dezembro de 2017 - Ajustados – (9.091.680) (9.091.680) (6.373) (9.098.053)
g) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas: Na preparação das demonstrações financeiras, 
a Administração considerou, quando aplicável, as novas revisões e interpretações a International Financial Reporting Standards 
– IFRS e aos pronunciamentos técnicos, emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB e pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis findos 
em 31 de dezembro de 2018. Para as normas já emitidas e que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2019 (ver quadro abaixo), 
a Companhia está avaliando os efeitos da norma nas informações contábeis e suas divulgações, porém ainda não à adotou 
antecipadamente.
Pronunciamento ou Aplicação para os exercícios/períodos
interpretação Descrição sociais a serem iniciados em ou após
IFRS 16 Arrendamento mercantil 1º de janeiro de 2019
CPC 32 / IFRS 23 Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro 1º de janeiro de 2019
3. Resumo das principais práticas contábeis
a)Base de consolidação: (i)Participação de acionistas não-controladores: A Companhia elegeu mensurar qualquer participação 
de não-controladores na adquirida pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. 
Mudanças na participação da Companhia em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como 
transações de patrimônio líquido. (ii) Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito 
sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo 
seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. (iii) Perda de controle: 
Quando da perda de controle, a Companhia não reconhece os ativos e passivos da controlada, qualquer participação de não-
controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda 
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação na antiga subsidiária, 
essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) Investimentos em entidades 
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou 
indiretamente, tenha influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. 
Uma entidade controlada em conjunto consiste em um acordo contratual através do qual a Companhia possui controle 
compartilhado, onde a Companhia tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual, e não direito aos ativos e passivos 
específicos resultantes do acordo. A Companhia e suas subsidiarias não possuem controladas em conjunto. Os investimentos em 
coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente 
pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidada e 
individual incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida 
até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. (v) Transações eliminadas na consolidação: 
Saldos e transações intercompanhias, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intercompanhias, 
são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são 
eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas 
da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de 
perda por redução ao valor recuperável. b) Moeda estrangeira: (i) Transações em moeda estrangeira: Transações em moeda 
estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas 
das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. Ativos e passivos não monetários que são 
mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que 
o valor justo foi determinado. (ii) Operações no exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior, incluindo ajustes de valor 
justo resultantes da aquisição, são convertidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas 
de operações no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de 
moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e 
acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. As demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das 
investidas, em ambiente econômico estável, com moeda funcional distinta da controladora, são convertidas para reais pela taxa 
de câmbio média mensal, os ativos e passivos são convertidos pela taxa final do exercício e os demais itens do patrimônio líquido 
são convertidos pela taxa histórica. c) Caixa e equivalentes de caixa: Estão representados por aplicações de curto prazo, de 
liquidez imediata, que são prontamente conversíveis para quantias conhecidas de caixa e sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. d) Investimentos: A Companhia detém o controle de todas as suas subsidiárias, conforme apresentado na 
Nota Explicativa nº 8. Desta forma, seus investimentos são avaliados por equivalência patrimonial. e) Imobilizado: (i) 
Reconhecimento e mensuração: Registrado pelo custo histórico e de aquisição, formação ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução do valor recuperável (impairment). Quaisquer ganhos e 
perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. Os custos de empréstimos que são diretamente 
atribuídos à aquisição, à construção ou à produção de um ativo imobilizado formam parte do custo deste ativo, conforme 
estabelece o CPC 20 e IAS 23 (Borrowing Costs). Os custos de empréstimos já estavam sendo capitalizados conforme Deliberação 
CVM 193/96 tendo em vista que são diretamente atribuíveis à construção do ativo. (ii) Depreciação: A depreciação dos ativos é 
calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9 - Imobilizado e leva em consideração o 
tempo de vida útil estimado dos bens e os respectivos valores residuais. Não houve alteração significativa na vida útil dos bens 
que estão sujeitos a depreciação. (iii)  Redução ao valor recuperável - Impairment: Os valores contábeis dos ativos não financeiros 
da Companhia e suas controladas são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. f) Propriedade para investimento: A 
propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas e esta 
sendo mensurada pelo método do valor justo. g) Ativos financeiros não-derivativos (incluindo recebíveis): Um ativo financeiro 
não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência 
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência 
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva 
de que os ativos financeiros tiveram perdas de valor inclui:  Inadimplência ou atrasos do devedor.  Reestruturação de um valor 
devido à Companhia em condições que a Companhia não consideraria em condições normais.  Indicativos de que o devedor ou 
emissor irá entrar em falência.  Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores.  O desaparecimento 
de um mercado ativo para o instrumento; ou dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de 
caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. Para investimentos em títulos patrimoniais, a evidência objetiva de perda por 
redução ao valor recuperável inclui um declínio significativo ou prolongado no valor justo abaixo do seu custo. A Companhia e 
suas controladas consideram evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível individualizado como no nível coletivo. 
Todos os recebíveis são avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis são então avaliados coletivamente 
quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis são avaliados 
coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar 
a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do 
prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração quanto às 
premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores 
que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo 
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de 
provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do 
desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e 
registrada no resultado. Durante o ano de 2018, a Administração da Companhia não identificou evidência que justificasse a 
necessidade de redução ao valor recuperável conforme divulgado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 
31 de dezembro de 2018. h) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas 
controladas, que não os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de balanço para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. 
No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam 
disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado anualmente na mesma época. Para testes de redução no valor recuperável, 
os ativos são agrupados no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, majoritariamente 
independente das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O ágio de uma combinação de negócios é alocado às UGCs ou 
grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o 
maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa 
futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações 
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução no valor 
recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução no valor 
recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 
qualquer ágio alocado a esta UGCs, e então para redução do valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs 
em forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as 
perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que 
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i) Instrumentos 
financeiros: Todos os instrumentos financeiros foram reconhecidos no balanço da Companhia e suas controladas, tanto no ativo 
quanto no passivo, e são mensurados inicialmente pelo valor justo quando aplicável e após o reconhecimento inicial de acordo 
com sua classificação. Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, decrescido, para 
instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer custos de transação diretamente 
atribuíveis. Instrumentos financeiros não-derivativos incluem bancos, aplicações financeiras, contas a receber e outros créditos, 
assim como fornecedores, empréstimos, contas a pagar e outras dívidas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os 
instrumentos financeiros não-derivativos são mensurados conforme descrito abaixo: (i) Empréstimos e recebíveis: Os 
empréstimos e recebíveis devem ser mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de 
juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável. Clientes e partes relacionadas da Companhia e suas controladas 
foram classificados nesta categoria. (ii) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado 
pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento 
inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses 
investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e 
gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são 
reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo 
valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado. As aplicações financeiras da Companhia e de suas controladas 
foram classificadas nesta categoria. (iii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento: Esses ativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos 
financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (iv) 
Passivos financeiros não derivativos: A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros 
passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e outras contas a pagar. j) Pagamentos baseados em ações: A Companhia registra as opções de compra de ações 
outorgadas pela Companhia e pelo Controlador, inclusive as opções de compras de ações de outras companhias coligadas 
outorgadas pelo controlador a executivos e conselheiros da Companhia, a valor justo, em conta específica no Patrimônio Líquido 
e demonstração do resultado, conforme as condições contratuais sejam atendidas, e em conformidade com o CPC 10, ICPC 05, 
IFRS 2 e IFRIC 11(Share-based Payment). k) Receita operacional: O resultado é apurado em conformidade com o regime de 
competência. (i) Prestação de serviços: A receita de serviços prestados será reconhecida no resultado em função da sua 
realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. (ii) Contratos de construção: As 
receitas oriundas da construção de embarcações são reconhecidas proporcionalmente à etapa de construção do contrato 
(percentage of completion - POC), de acordo com a política contábil da Companhia sobre contratos de construção, conforme 
descrito neste relatório. Quando o resultado de um contrato de construção pode ser estimado de forma confiável, a receita e o 
custo são reconhecidos proporcionalmente à etapa de conclusão física ao final do período de reporte. A avaliação é baseada na 
proporção dos custos incorridos para trabalhos executados até a data, relativos ao custo total estimado do contrato, exceto onde 
isto não seria representativo do estágio de construção. Os aditivos de contrato, reclamações e pagamentos de incentivos são 
considerados desde que acordados com o cliente e consequentemente considerados como prováveis. Quando o resultado do 
contrato de construção não pode ser estimado com confiança, a receita é reconhecida na medida em que os custos são incorridos 
e desde que seja provável a sua realização. Os custos contratuais são reconhecidos como despesas do exercício no qual são 
incorridos. Quando for provável que o total de custos dos contratos exceda o total das receitas contratuais, a perda prevista é 
reconhecida imediatamente no resultado. A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2018 contratos em aberto. l) 
Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a 
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. m) Imposto de renda e 
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, para as empresas optantes pelo 
lucro real, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente 
de R$ 240 anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribuição social 
contabilizados no resultado são formados pela despesa corrente destes tributos, e, também, pelo diferido líquido que é 

resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temporárias ativas e passivas, prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o ajuste de avaliação 
patrimonial são reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. Os ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são revisados a cada data de relatório. Para as empresas no exterior, o imposto de renda e a contribuição social, do exercício 
corrente e diferido, são calculados, onde aplicável, com base nas respectivas alíquotas vigentes na data das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. n) Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do 
exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias 
em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em 
circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, no exercício apresentado.  
o) Informações por segmento: Um segmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve atividades de 
negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com 
outros componentes da Companhia. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela 
Administração para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual 
informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resultados de segmentos que são relatados à Administração 
incluem não apenas os itens diretamente atribuíveis ao segmento, como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. 
Os itens não alocados compreendem principalmente ativos corporativos (primariamente a sede da Companhia), despesas da 
sede, despesas e receitas financeiras e ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social. p) Demonstração de fluxo de 
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a 
Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) “Demonstração 
dos fluxos de caixa”, emitido pelo CPC. q) Demonstração do valor adicionado: A Companhia elaborou Demonstrações do Valor 
Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das Demonstrações Financeiras conforme BRGAAP aplicável às 
companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Caixa e bancos 759 39 890 1.906
759 39 890 1.906

5. Clientes
O saldo da conta de clientes em 31 de dezembro de 2018 é basicamente representado por montantes oriundos das operações 
de locação da área do cais do Porto do Açu. 

Consolidado
 31/12/2018 31/12/2017
Contas a receber de locação 2.496 1.893
Outros 1.175 631

 3.671 2.524
6. Tributos a recuperar
Os créditos tributários da Companhia são compostos, basicamente, por saldo negativo de exercícios anteriores e retenções 
de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com outros impostos 
federais e por pedido de restituição protocolado junto a receita federal, conforme previsto em lei.

Controladora Consolidado
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda - antecipação - 5.693 12 5.705
Contrib. social - antecipação - 2.056 7 2.063
IRPJ exercícios anteriores (*) 31.528 25.816 35.085 31.223
IRPJ a compensar 2.422 2.422 3.218 3.217
Outros créditos 495 486 3.809 3.735
CSLL Base negativa 3.829 1.350 4.875 2.353
Tributos a recuperar 38.275 37.823 47.006 48.296
(*) Referem-se a IRRF sobre aplicações financeiras de exercícios anteriores que transformam-se em saldo negativo ao final do 
exercício.A Companhia ingressou com medida judicial junto a Receita Federal do Brasil durante o exercício de 2014, pleiteando 
a restituição.
7. Imposto de renda e contribuição social 
A conciliação do IRPJ/CSLL apurados conforme alíquotas nominais vigentes e os valores dos impostos registrados em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 estão apresentados a seguir: Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado)

Prejuízo do período (427.239) (502.657)
Total do IRPJ/CSLL diferido e corrente após RTT (427.239) (502.657)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (145.261) (170.903)
Resultado de equivalência patrimonial 142.782 130.208
Exclusões permanentes, líquidas 19.357 67.111
Outros (16.860) (26.376)
Total do imposto de renda e contribuição social diferido e corrente 18 40
Total do imposto de renda e contribuição social corrente no resultado 18 40
Total do imposto de renda e contribuição social diferido no resultado (i) 318 29.097
Total do imposto de renda e contribuição social diferido e corrente 336 29.137
Alíquota efetiva (9%) (6%)
(i) O valor do imposto diferido é proveniente do valor justo apurado sobre a propriedade de investimento no exercício de 2017, 
o qual não havia sido reconhecido no exercício em questão. Portanto, esse valor está sendo reapresentado no período findo em 
31 de dezembro de 2018. Para fins de apuração de imposto de renda e da contribuição social, o regime de tributação adotado 
pela Companhia e suas Controladas é o lucro real anual. A apuração de imposto de renda das empresas estrangeiras é efetuada 
com observância à legislação fiscal dos respectivos países.
8. Investimentos
a) Participações societárias diretas

31/12/2018 
Quantidade Lucro/

ações/ Patrimônio Receita Prejuízo
Controladas diretas Participação quotas (mil) Ativo Passivo líquido Líquida do período

OSX Construção Naval (i) 99,80% 45.611.593 1.727.969 5.375.484 (3.647.514) (9.060) (407.800)
OSX Serviços Operacionais 99,99% 36.180 104.505 158.048 (53.544) - (12.268)
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.522 3.930 1.592 - 9
OSX GmbH 100,00% - 471 11.523 (11.053) - 386

31/12/2017 
Quantidade Lucro/

ações/ Patrimônio Receita Prejuízo
Controladas diretas Participação quotas (mil) Ativo Passivo líquido Líquida do período

OSX Construção Naval (i) 99,80% 45.611.593 1.723.676 4.923.280 (3.199.604) (10.616) (405.198)
OSX Serviços Operacionais 99,99% 36.180 99.675 140.951 (41.276) (3) 22.757
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.380 3.797 1.583 - 102
OSX GmbH 100,00% - 91 9.856 (9.765) - (8.826)
(i) Conforme Nota Explicativa nº 20 letra f. 
b) Participações societárias indiretas

31/12/2018
Patrimônio Receita Lucro/ (prejuízo)

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do período
OSX Asia 100,00% 2 5.836  (5.834) -      (39)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 184.935 192.836  (7.901) - (387)

31/12/2017
Patrimônio Receita Lucro/ (prejuízo)

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do período
OSX Asia 100,00% 1 4.947 (4.947) - (45)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 185.986 187.100 7.901 - (2.001)
c) Movimentações - Controladora

Controladas
31/12/2017 

investimento

31/12/2017 
passivo a 

descoberto
Adições / 

Baixas
Equivalência 

patrimonial

31/12/2018 
Passivo a 

descoberto
31/12/2018 

Investimento
OSX Construção Naval - (3.193.311) (40.031) (406.998) (3.640.340) -
OSX Serviços  Operacionais - (41.272) - (12.266) (53.538) -
OSX Serviços Gerais 1.583 - 18  (9) - 1.592
OSX GmbH -  (9.765) (900) (387) (11.053) -

Total 1.583 (3.244.348) (40.914) (419.660) (3.704.931) 1.592
d) Participações em Entidades de Propósitos Específicos - EPEs: A Companhia mantém participação em uma EPE, que são 
consolidadas às Demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 408, de 18 de agosto 
de 2005. A EPE OSX Asia Management Pte Ltd. é uma sociedade criada de acordo com as leis de Cingapura e suas atividades 
estão descritas na Nota Explicativa nº 3 (a) – Base de Consolidação. A controlada OSX CN detém participação de 49% no capital 
votante e total da empresa Integra Offshore Ltda. (“Integra”). Conforme o CPC 19, por não possuir o controle da subsidiária, a 
participação está avaliada como equivalência patrimonial representando o montante de R$2.795 em 31 de dezembro de 2018 
(R$3.872 em 31 de dezembro de 2017). e) Garantias concedidas em favor das controladas e coligadas: As garantias concedidas 
em favor de controladas e coligadas estão descritas na Nota Explicativa nº 18 - Partes relacionadas.
9. Imobilizado

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

OSX Brasil (Controladora) 78 113
OSX Construção Naval 1.286 1.689
OSX Serviços Operacionais 113 142

1.477 1.944
a) Composição dos saldos

Controladora
Taxa de 31/12/2018 31/12/2017

depreciação a.a.% Custo Depreciação acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios 10 324 (246) 78 111
Equipamentos de informática 20 966 (966) - 2

1.290 (1.212) 78 113
Consolidado

Taxa de 31/12/2018 31/12/2017
depreciação a.a.% Custo Depreciação acumulada Líquido Líquido

Móveis e utensílios 10 3.277 (2.120) 1.157 1.489
Máquinas e equipamentos 10 18 (10) 8 10
Equipamentos de informática 20 4.321 (4.321) - 27
Benfeitorias em propriedades de terceiros 20 897 (660) 237 326
Instalações gerais 10 172 (97) 74 92

8.685 (7.208) 1.477 1.944
b) Movimentação do custo

Saldo em 
31/12/2017 Adições Baixas 

Reclassifi-
cação

Variação 
cambial Impairment

Saldo em 
31/12/2018

Móveis e utensílios 3.277 - - - - - 3.277
Máquinas e equipamentos 17 - - - - - 17
Equipamentos de informática 4.320 2 - - - - 4.322
Benfeitorias em propriedades de terceiros 897 - - - - - 897
Instalações gerais 172 - - - - - 172

8.683 2 - - - - 8.685
10. Propriedade para investimento
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia identificou os seguintes indicativos para nova valoração associada 
ao ativo abaixo: • UCN Açu. Conforme apresentado no dia 16 de maio de 2014 no Plano de Recuperação Judicial da OSX e de 
suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços, a Companhia reviu seu plano de negócios relacionado ao desenvolvimento da UCN 
Açu. O plano de negócios prevê a operação da unidade baseada, principalmente, na realização de parcerias com empresas da 
indústria de óleo e gás interessadas em estabelecer-se na área. Durante o exercício de 2018, a Companhia revisitou o modelo 
utilizado para o cálculo do valor justo da área do Porto do Açu cedida à OSX CN e, após uma revisão das premissas adotadas, 
concluiu que existe a necessidade de valorizar os ativos no montante de R$ 936 mil. A análise em questão foi pautada pelo 
método do fluxo de caixa descontado e leva em consideração, para a composição do fluxo de caixa estimado, o novo plano 
de negócios da empresa aprovado em sua Assembleia Geral de Credores no final de 2014. O valor presente do fluxo de caixa 
foi calculado com base em uma projeção que considera uma ocupação do Porto do Açu baseada no atual desenvolvimento 
de prospecção de novos parceiros interessados em estabelecer-se na área, descontado a uma taxa apropriada que leva em 
consideração informações históricas e atuais do mercado e o setor de atuação da Companhia. Considerando o disposto no CPC 
nº 01 e o atual contexto de mercado no que tange à taxa de juros, risco Brasil e riscos sistêmicos econômicos e financeiros, 
o Conselho de Administração da Companhia deliberou pela revisão das premissas e índices utilizados no fluxo de caixa para 
cálculo do valuation no fechamento do exercício de 2018. Foi constatada também, durante o exercício de 2018, a necessidade 
de reclassificação do ativo em questão, assim como prevê a norma contábil atual. A UCN Açu então deixa de ser contabilizada 
como Ativo imobilizado e passa a Propriedade para investimento.

Valor justo em 31/12/2017 Valorização Valor justo em 31/12/2018
Propriedade para investimento 1.677.691 936 1.678.626

1.677.691 936 1.678.626
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11. Intangível 
O intangível é composto por gastos com o desenvolvimento de software e com custo do pessoal alocado no Projeto de Implanta-
ção do Sistema SAP, e está de acordo com o estabelecido no CPC 04 e IAS 38 (Intangible Assets). Em 31 de dezembro de 2018, o 
intangível finalizou sua amortização ficando com saldo zerado na controladora ( R$ 806 em 31 de dezembro de 2017)  e no conso-
lidado (R$ 906 em 31 de dezembro de 2017). 
12. Adiantamentos diversos 

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Adiantamentos de fornecedores 57 54 3.891 3.804
Adiantamentos a empregados – – 9 –

57 54 3.900 3.804
13. Obrigações sociais e trabalhistas 

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Salários e honorários 110 77 127 98
Encargos sobre folha de pagamento 126 222 162 252
Provisão de férias e 13º salário 349 109 406 186

585 408 695 536
14. Fornecedores

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado)
Fornecedores concursais (i) 23.392 23.141 984.220 929.265
Fornecedores extraconcursais (ii) 10.957 10.718 16.545 17.171
Provisão de fornecedores extraconcursais (ii) 39.649 16.951 195.301 131.312

73.998 50.811 1.196.066 1.077.748
Circulante 50.606 27.670 211.846 148.483
Não circulante 23.392 23.141 984.220 929.265
(i) Estão associados aos valores a pagar listados no quadro de credores do plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia 
de credores em 17 de dezembro de 2014. Dentre os principais fornecedores, destacamos: Acciona Infraestruturas S.A, AGF Enge-
nharia e SPE Central de Utilidades Rio S.A. Em 31 de dezembro de 2018, com base nas previsões do Plano de Recuperação Judicial, 
a Companhia realizou a correção monetária pelo IPCA dos valores listados no Quadro Geral de Credores.
(ii) Referem-se a valores a pagar e provisões de fornecedores nacionais e estrangeiros extraconcursais e às provisões ambientais 
relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu. As provisões foram realizadas com base nas medições dos contratos com 
os fornecedores e as estimativas de custos ambientais. Os fornecedores que se encontram em atraso vêm sendo registrados com 
os devidos acréscimos de multa e juros conforme seus respectivos contratos. 
15. Obrigações fiscais
As obrigações fiscais têm a seguinte composição:

       Controladora       Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IRRF 2 389 45 547
IRPJ 1.203 1.203 3.242 23.688
PIS/COFINS/CSLL Faturamento CP 6 343 1.308 38.518
PIS/COFINS/CSLL Terceiros 468 626 5.391 5.565
ISS Faturamento – – 8.199 8.199
ISS Terceiros 20 37 1.839 1.854
INSS CP 114 10.538 294 47.530
Impostos s/importação 31 12 370 287
IOF 481 484 956 3.498
CSLL 434 434 990 6.433
ICMS – – 1.550 967
Outros 29 26 263 237
Circulante 2.788 14.092 24.447 137.321
16. Empréstimos e financiamentos
A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos da Companhia.

Consolidado
Instituições financeiras Moeda Tipo Vencimento 31/12/2018 31/12/2017

BTG Pactual BRL Extraconcursal 30/01/2020 141.519 65.426
Caixa Econômica Federal/FMM BRL Extraconcursal 14/06/2036 1.131.763 1.088.250
Total de empréstimos e financiamentos 1.273.283 1.153.676
(-) Custo de transação a apropriar Caixa 

Econômica/FMM (14.409) (15.403)
 (14.409) (15.403)
Total de empréstimos e financiamentos com 

custos de transação a apropriar 1.258.873 1.138.273
Não circulante extraconcursais 1.258.873 1.138.273
Em 27 de abril de 2012, a OSX CN recebeu R$ 400 milhões em uma linha de empréstimo-ponte junto à Caixa Econômica Federal 
(“CEF”) destinada à implantação da UCN Açu. O prazo de pagamento era de 18 meses, com vencimento previsto contratualmente 
em 19 de outubro de 2013, sendo principal e juros pagos ao final do período ou com recursos dos primeiros desembolsos do em-
préstimo de longo prazo com repasse do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), para o qual a UCN Açu recebeu prioridade de finan-
ciamento em junho de 2011. A CEF aprovou a extensão do vencimento para 19 de outubro de 2014 e o contrato de garantia desse 
empréstimo, firmado com o Banco Santander S.A. (“Santander”), também foi aditado pelo mesmo prazo. Em 28 de dezembro de 
2012, foi repassado pela CEF o montante de R$627,4 milhões, indexado ao dólar, à taxa de 3,45% ao ano, carência de 36 meses, 216 
amortizações e vencimento em junho de 2033, referente ao primeiro desembolso do Contrato de Financiamento nº 0385.755-63 
com repasse do FMM, firmado em 14 de junho de 2012 (“Contrato de Financiamento”). O acionista controlador da OSX é avalista 
deste empréstimo, conforme descrito na Nota Explicativa nº 18 - Partes relacionadas, item 18.3 (v). A CEF possui como garantias 
ações, ativos e o direito de exploração do terreno localizado no Porto do Açu. No dia 17 de dezembro de 2014, a OSX CN teve o 
seu Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo a aprovação homologada em 19 
de dezembro de 2014. Com a aprovação do Plano, a dívida que a OSX CN possuía junto à CEFreferente ao empréstimo-ponte, ga-
rantida pelo Santander, passou a ser regida pelos termos previstos no Plano de Recuperação Judicial. Em 30 de janeiro de 2015, foi 
celebrado entre a OSX CN e a CEF o Primeiro Aditivo ao Contrato de Financiamento, que previu a mudança do indexador da dívida 
de dólar para TJLP e novos prazos de carência - 24 meses a contar do dia 19 de dezembro de 2014 - e amortização - 240 meses a 
contar do final do período de carência. Em 30 de janeiro de 2015, OSX CN e Banco BTG Pactual S.A., por meio de Contrato Para 
Prestação de Fiança, acordaram em emitir Carta de Fiança, com vencimento em 60 meses da emissão da Fiança, com objetivo de 
garantir o pagamento das obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Financiamento relativo ao repasse do Fundo da 
Marinha Mercante. Em 18 de dezembro de 2015, a OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas. Os débitos 
concursais com Votorantim, Santander e Prumo logística S.A foram convertidos em debêntures conforme previsto no Plano, vide 
nota explicativa nº 17. Em 04 de abril de 2018, vista a necessidade de adequação de certas cláusulas do Contrato de Financiamento, 
foi celebrado Segundo Termo Aditivo que, dentre outras modificações, altera o percentual de juros aplicados sobre o valor do sub-
crédito vinculado ao conteúdo importado do financiamento – aproximadamente 11% do valor total dos créditos – para 4% ao ano, 
mantendo os juros sobre o subcrédito vinculado ao conteúdo nacional em 3,45% ao ano e o prazo de carência, que passa a ser de 
48 meses a contar do dia 28 de dezembro de 2012, não alterando assim a data efetiva de final da carência.
17. Debêntures
Em 18 de dezembro de 2015 a OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas conforme quadro abaixo. Os débitos 
concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A. foram convertidos em debêntures conforme previsto no plano de 
recuperação judicial. Em 31/12/2018 a Companhia apresenta os seguintes saldos:

Consolidado
Data de emissão Taxa de juros (a.a.) 31/12/2018 31/12/2017

Série
1ª Série (i) 15/01/2016 CDI + 2,00% 25.094 23.127
2ª Série (ii) 08/01/2015 CDI 1.582.227 1.486.730
3ª Série (iii) 15/01/2016 CDI + 2,00% 15.323 14.118
4ª Série (iv) 08/01/2015 CDI 1.090.767 1.024.932
5ª Série (v) 15/01/2016 CDI + 2,00% 3.032 2.795
6ª Série (vi) 11/11/2013 CDI + 1,80% / CDI 41.665 39.150
Total não circulante 2.758.108 2.590.852
(i) Debentures subscritas pelos bancos Votorantim e Santander com novos recursos (DIP); (ii) Debentures subscritas pelos bancos 
Votorantim e Santander com créditos concursais. (iii) Debentures subscritas pela Prumo Logistica S.A. com novos recursos (DIP). 
(iv) Debentures subscritas pela Prumo Logistica S.A. com créditos concursais / extraconcursais. A OSX CN e a Prumo Logística S.A., 
celebraram através de um acordo assinado em 31 de outubro de 2011 os termos ajustados entre as partes quanto à instalação da 
UCN Açu. O mencionado acordo consolida entendimentos quanto à cessão onerosa, pela Prumo Logística S.A. à OSX CN, da área 
de implantação da UCN Açu, além de fixar parâmetros quanto à realização de benfeitorias e obras de “customização” no local, in-
cluindo a implantação de um canal de acesso marítimo em área situada no entorno daquela onde será instalada a UCN Açu. Nesse 
contexto, cabia à OSX CN o pagamento de contraprestação fixa à Prumo Logística S.A., na época, relativa à cessão onerosa de di-
reito de uso da área da UCN Açu, no valor equivalente, em reais, a USD 5,00 (cinco dólares norte-americanos) por metro quadrado 
por ano, pelo prazo de 40 anos, renováveis por mais 40 anos. Além disso, a OSX CN participaria em (i) investimentos relativos à 
obra do Canal; (ii) despesas de infraestrutura do Complexo, calculadas de acordo com o seu aproveitamento; e (iii) rateio das des-
pesas de manutenção da infraestrutura do Complexo. Em dezembro de 2015, todo o crédito da Prumo Logistica S.A. foi convertido 
nas debêntures acima referidas. Dessa forma, todo o crédito, incluindo os créditos pré-concursais, vem sendo atualizado nos ter-
mos das debêntures a partir de 8 de janeiro de 2015. Entretanto, em razão da manifestação do Administrador Judicial da Compa-
nhia, o qual questionou o lastro contábil para formação da divida (4ª série das debentures) e suportado por decisão em Assembléia 
Geral Ordinaria que ressalvou o montante da divida, a Companhia solicitará uma pericia contábil, cujos resultados serão divulgados 
oportunamente. (v) Debentures subscritas pelo Santander com novos recursos (DIP). (vi) Debentures subscritas pelo Santander 
com créditos concursais. As Debentures 1ª Série, 3ª Série e 5ª Série foram emitidas com prazo de 10 anos renováveis pelo mesmo 
período. As Debentures 2ª Série, 4ª Série e 6ª Série foram emitidas com prazo de 20 anos renováveis pelo mesmo período.  
18. Partes relacionadas
18.1. Controladora e Consolidado: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018, relativos a operações 
com partes relacionadas, bem como as transações que influenciaram o resultado do exercício, são decorrentes de transações da 
Companhia com empresas controladas e ligadas, conforme se descreve a seguir: O controle da Companhia é exercido pela Centen-
nial Asset Mining Fund LLC (“CAMF”) e por Eike Fuhrken Batista, que, conjuntamente, detêm aproximadamente 49,42% das ações 
ordinárias. A CAMF é controlada por Eike Fuhrken Batista. A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pelo seu Estatuto Social à luz da legislação societária. a) Empre-
sas ligadas: A Companhia possui como principais empresas ligadas, com as quais mantém alguma transação: EBX Investimentos 
Ltda., EBX Holding Ltda. (em conjunto “EBX”), OGpar, Dommo, AVX Táxi Aéreo Ltda. (“AVX”), Eneva Participações (“Eneva”), OSX 
CN, OSX Serviços, SIX Automação S.A. (“SIX”).

Controladora
Contas a receber Contas a pagar Resultado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Centennial – – (51.665) (51.665) – –
Eike Batista – – (19.725) (19.725) – –
Six Soluções – – (15.945) (15.945) – –
OSX Construção Naval (ii) 85.373 72.454 (24.063) (17.436) – –
OSX Serviços (ii) 31.745 18.978 (93.906) (89.252) – –
OSX Serviços Gerais – –   (5.431)   (5.290)         – –
AVX (iv) – – (303) (303) – –
OSX Leasing Group – – (58.818) (58.818) – –
Instituto EBX               –               – (438) (438) – –
EBX (i) – – (11.133) (11.133) – –
OSX GMBH 1.555 1.241           (18) – – –
OSX Procurement – – (18) (18) – –
OGpar (v) – – – – – (34)

118.673 92.673 (281.463) (270.023) – (34)
Consolidado

Contas a receber Contas a pagar Resultado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Centennial – –      (51.665)  (51.665) – –
Eike Batista – –      (19.725) (19.725) – –
EBX (i) – –      (16.930) (16.930) – –
AVX (iv) – – (303) (303) – –
OSX Procurement – – (3.726) (3.187) – –
Instituto EBX – – (438) (438) – –
SIX Soluções (vi) – – (18.208) (18.056) – –
OSX Leasing Group – – (64.408) (63.591) – –
OSX1 Leasing B.V. – –                     – (152) – –
Integra – – (4.014) (4.014) – –
Prumo Logística (vii) – – (1.426) (1.426) – –

– – (180.843) (179.487) – –
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem 
de transações da Companhia com suas controladoras diretas e indiretas e com empresas ligadas para os respectivos tipos de ope-
rações conforme descrito abaixo: (i) Refere-se ao contrato de compartilhamento de recursos e serviços administrativos firmados 
entre a OSX e suas controladas, a EBX Investimentos Ltda. e a EBX Holding Ltda., por meio do qual estas empresas executavam ser-
viços de administração de caixa e administração financeira, serviços legais, seguros e auditorias internas, governança corporativa, 
comunicação, compras e recursos humanos, entre outros. Mensalmente a EBX realizava a medição e calculava o valor das ativida-

des sujeitas aos custos compartilhados efetivamente utilizados pela Companhia, com base em timesheet efetuando cobrança por 
meio de notas de negociação. Esse contrato foi extinto no ínicio de 2015. (ii) Refere-se a contas a receber que a OSX tem com a OSX 
Serviços, referente aos rateios de custos, conforme contrato de acordo de custos administrativos compartilhados. (iii) Refere-se a 
serviços prestados pela AVX relativos à utilização de táxi aéreo. (iv) Refere-se a um saldo de contas a pagar que OSX detinha com a 
Eneva, relativo aos serviços prestados pela DEIP - Diretoria de Engenharia de Implantação de Projetos. (v) Refere-se aos montantes 
de contas a receber, adiantamento de clientes, receitas e despesas com a cliente OGpar, provenientes dos contratos de Afretamen-
to e de Serviços de O&M, que a Companhia detém com a mesma. (vi) Refere-se ao saldo de contas a pagar que OSX CN possui com 
a SIX, relativo aos serviços prestados de integração, implementação e suporte de software. (vii) Refere-se ao pagamento que a OSX 
CN efetuou como contraprestação fixa à Prumo Logística S.A., relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu e ao 
acordo de compartilhamento de custos administrativos firmado entre as companhias. Em 2015 o saldo referente a Prumo Logística 
S.A. foi convertido em debêntures, conforme nota explicativa 17. 18.2 Demais operações com partes relacionadas: Em março de 
2010, os acionistas controladores da Companhia celebraram, com a OSX, o Instrumento Particular de Outorga de Opção de Subs-
crição de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Opção”), pelo qual concederam à OSX, em caráter irrevogável e irretratável, uma 
opção para que, a partir de 24 de março de 2010 e até 23 de março de 2013, a OSX pudesse exigir que tais acionistas controladores 
subscrevessem novas ações até o limite máximo de USD 1,0 bilhão, ao preço por ação equivalente ao praticado na oferta pública 
inicial de ações da OSX, corrigido conforme a variação do IGP-M, por meio de aumento de capital privado a ser realizado em confor-
midade com os artigos 170 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações. A opção poderia ser exercida na hipótese de se verificar a 
necessidade de capital adicional pela OSX para a realização de seu plano de negócios e a ausência de alternativas para tal captação 
junto aos mercados. Em outubro de 2012, o Conselho de Administração autorizou o aditamento ao Contrato de Opção, de modo a 
prorrogar por mais um ano (até 23 de março de 2014) o direito outorgado à Companhia de exercer o saldo do valor da Opção, que, 
na época, somava USD 500 milhões adicionais. A opção foi parcialmente exercida, em outubro de 2012, e nos meses de janeiro e 
maio de 2013, conforme descrita na Nota Explicativa nº 22. 18.2.1. Mútuos Controladora

Mútuo – Ativo
Mutuante Mutuária Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX Serviços Gerais 1 BRL 1 101% do CDI
OSX Brasil OSX Construção Naval 152 BRL 152 101% do CDI
OSX Brasil OSX GMBH 401 USD 1.555 101% do CDI
Total 1.708

Mútuo – Passivo
Mutuária Mutuante Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX Leasing BV 18.047 USD 58.818 Libor + 2,90% a.a
OSX Brasil OSX Serviços Operacionais 93.906 BRL 93.906 101% do CDI
OSX Brasil Centennial 51.665 BRL 51.665 101% do CDI
OSX Brasil OSX Serviços Gerais 5.431 BRL 5.431 101% do CDI
OSX Brasil SIX Soluções 15.794 BRL 15.794 101% do CDI
OSX Brasil OSX Procurement 19 BRL 19 101% do CDI
OSX Brasil Eike Batista 19.725 BRL 19.725 101% do CDI
OSX Brasil OSX Construção Naval 24.063 BRL 24.063 101% do CDI
Total 269.421
18.3 Garantias: i. Garantia Bancária, prestada pela OSX CN, emitida pelo Banco BTG Pactual à Caixa Econômica Federal no mon-
tante de R$ 159 milhões, em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha Mercante. A OSX está 
vinculada como devedora solidária da OSX CN. ii. Carta de Fiança, prestada pela OSX CN, emitida pelo Sr. Eike Fuhrken Batista à 
Caixa Econômica Federal, em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha Mercante no montante 
da totalidade da dívida. 18.4 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria: De acordo com a Lei 
nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante 
global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os 
administradores. 18.5 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria - Continuação: Desta forma, 
os montantes referentes à remuneração anual da Diretoria, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração estão apresentados 
abaixo:

31/12/2018 31/12/2017
Remuneração Diretoria (*) 1.582 1.144
Honorários do Conselho de Administração 416 610

1.998 1.754
(*) Considera o total de remunerações, benefícios e INSS pago pela empresa 
19. Provisão para contingências 
a) Contingências prováveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações trabalhistas decorrentes do curso normal de suas 
operações, cujas perdas são avaliadas como provável, como segue:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Ambientais (i) 29.540 28.240
Trabalhistas 4.336 3.444
Fiscais 212.204 93.621

246.080 125.305
(i) As causas ambientais estão relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu.
b) Contingências possíveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações tributárias, cíveis e trabalhistas decorrentes do 
curso normal das operações, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Tributárias/Cíveis 294.944 123.358
Trabalhistas 10.529 29.587

305.473 152.945
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações indenizatórias, relacionadas, em maior parte, a impugnações de 
credito no processo de recuperação judicial.
20. Patrimônio líquido (Controladora)
a) Capital social: Em 09 de maio de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o grupamento das 312.563.568 
(trezentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia, à razão 
de 100:1 (cem ações para uma ação), de forma que cada lote de 100 (cem) ações ordinárias seja grupada em uma única ação ordiná-
ria, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 3.125.635 (três milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentas e trinta e 
cinco) ações, todas ordinárias e sem alteração dos direitos a elas inerentes e sem alteração do atual capital social da Companhia. Na 
mesma data, o Conselho da Administração, aprovou o aumento do capital da Companhia, decorrentes da capitalização de créditos 
de AFAC no valor de R$110.595 mil (cento e dez milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 
noventa e três centavos) com a emissão de 22.403 (vinte e duas mil, quatrocentas e três) novas ações ordinárias da Companhia (já 
refletido o grupamento), a serem todas subscritas pelo acionista controlador, sem efeito caixa para fins das demonstrações do flu-
xo de caixa. Desde a alienação de 529.791 (quinhentas e vinte e nove mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias de emissão 
da OSX, representativas de 16,82% do capital social da Companhia detidas pela Centennial Asset Mining Fund LLC, veículo de In-
vestimento do Sr. Eike Batista na Companhia, para a 9 West Finance S.à.r.l., uma das afiliadas da Mubadala Development Company 
(“Mubadala”), o Sr. Eike Batista passou a deter (direta e indiretamente) 49,42% do total das ações ordinárias de emissão da Compa-
nhia (“Transferência de Participação Acionária Relevante”). Em 27 de novembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extra-
ordinária, por unanimidade, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção parcial dos seus prejuízos acumulados, 
nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº 6.404/76, sem cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram parcialmente 
absorvidos, no montante de R$ 3.850.923.805,46 (três bilhões, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e vinte e três mil, 
oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), de modo que o capital social da Companhia deixou de ser R$ 3.886.187.405,46 
(três bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), 
passando a ser R$ 35.263.600,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais), mantendo-se inalte-
rado o número de ações de emissão da mesma e o percentual de participação dos acionistas no capital social da Empresa. Dessa 
forma, em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia estava dividido em 3.148.038 (três milhões, cento e quarenta e 
oito mil e trinta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Companhia 
era de R$35.263.600,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil e seiscentos reais) e em 31 de dezembro de 2017, o 
total do capital social da Companhia era de R$ 3.886.187.405,46 (três bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta e 
sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos). A composição acionária está assim representada:

Composição acionária 31/12/2018
Acionistas Ordinárias % Total %

Centennial Asset Mining Fund LLC. 1.163.260 36,95 1.163.260 36,95
9 West Finance S.a.r.l. 529.791 16,84 529.791 16,84
Eike Fuhrken Batista 392.612 12,47 392.612 12,47
Free Float 1.062.375 33,74 1.062.375 33,74
Total 3.148.038 100,00 3.148.038 100,00

Composição acionária 31/12/2017
Acionistas Ordinárias % Total %
Centennial Asset Mining Fund LLC. 1.163.260 36,95 1.163.260 36,95
9 West Finance S.a.r.l. 529.791 16,84 529.791 16,84
Eike Fuhrken Batista 392.612 12,47 392.612 12,47
Free Float 1.062.375 33,74 1.062.375 33,74
Total 3.148.038 100,00 3.148.038 100,00
b)   Custo na emissão de ações. A Companhia não detém ações preferenciais nem ações em tesouraria. c) Custo na emissão de 
ações. Os custos de distribuição da Oferta Pública de Ações estão registrados em conta retificadora do Patrimônio Líquido, em 
conformidade com o CPC 08 e IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). Estes custos se referem à comissão 
e a serviços de registro e listagem da oferta, advogados, auditores, publicidade e outros. d) Dividendos. O estatuto social determina 
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido de cada período, ajustado na forma do artigo 202 
da Lei nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da Administração, pagar juros 
sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 
9.249/1995. e) Ajustes de conversão de moeda estrangeira. Representados pelo registro contábil da variação cambial da controla-
da OSX GmbH, em atendimento ao CPC 02 e IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates).
21. Prejuízo por ação
Os resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do período, atribuível aos acionistas controla-
dores e não controladores da Companhia, em 31 de dezembro de 2018, e na respectiva quantidade média de ações em circulação 
neste período, comparativamente ao exercício de 31 de dezembro 2017, conforme o quadro abaixo:

Controladora e Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total
Numerador
Resultado atribuível aos acionistas (426.772) – (426.772) (501.902) – (501.902)
Denominador
Média ponderada de ações 3.148.038 – 3.148.038 3.148.038 – 3.148.038
Resultado por ação (em R$) - básico (135,57) – (135,57) (159,43) – (159,43)
22. Opção de compra de ações
As opções de ações da Companhia têm a seguinte composição:

Controladora e Consolidado

  31/12/2018
31/12/2017

(reapresentado)
Opção de ações outorgadas - patrimônio líquido
Outorgadas pela Companhia – –
Outorgadas pelo Controlador – –
Outorgadas pelo Controlador a executivos oriundos de outras empresas do Grupo – –
Após o exercício, por alguns dos seus respectivos beneficiários, de opções vencidas nos dois primeiros anos do Programa de Ou-
torga de Opção de Subscrição ou Compra de Ações Ordinárias da OSX Brasil S.A., o prazo para o exercício das demais opções de 
compra de ações outorgadas pela Companhia transcorreu sem que as respectivas opções de compra tenham sido exercidas pelos 
seus outorgados, de modo que verificou-se a decadência de tais direitos. Sendo assim, sem qualquer pretensão resistida, a Com-
panhia reconheceu o vencimento destas opções e, consequentemente, realizou a baixa contábil em 30 de setembro de 2018 das 
opções de compra de ações outorgadas pela Companhia, tendo sido autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, 
ainda, a baixa das Notas Promissórias remanescentes emitidas pelos empregados no momento da integralização das ações objeto 
das opções que foram exercidas pelos respectivos beneficiários nos primeiros anos do aludido Programa.
23. Receita operacional
A conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada na demonstração de resultado do período é realizada da 
seguinte forma:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta fiscal 9.610 11.109
(-) Impostos sobre serviços prestados (550) (480)

9.060 10.629
24. Despesas por natureza

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Depreciação e amortização    840   2.546             1.374                          3.557              
Despesas com pessoal 410 –        4.268        3.328
Serviços contratados 8 5     23.290     32.351
Despesas de viagem – –    66    82
Despesas de aluguéis – – 41.197 –
Despesas com seguro – –  552  29.170
Multas 58 – 63 326
Constituição de provisão – 92.010 – 95.629
Reversão de provisão 130 – 3.543 –
Outras despesas 85 73 561 11.327

        1.531       94.634 74.913 175.772
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25. Resultado financeiro
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Despesas financeiras
Juros passivos (8.975) (8.816) (330.984) (153.316)
IOF (187) (176) (238) (349)
Amortização custo de transação empréstimo – – (994) (994)
   Outras despesas financeiras (7) (25) (215) (23)
   Outros (61) (69)  (6.818)  (236.976)
   Despesas com fiança – – (4.312) (5.994)

(9.230) (9.086) (343.561) (397.652)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 12 – 13 17
Juros ativos 81 115 – –
Outros 2.323 2.336 2.605 3.054

2.416 2.451 2.618 3.071
Variação cambial líquida 441  (18.736)  (19.365) (24.343)
Resultado financeiro, líquido (6.373) (25.371) (360.308) (418.924)
26. Informações por segmentos
Para fins de gestão do negócio, a Companhia é dividida em unidades de negócios, que foram segregados em função de suas 
operações: Construção Naval, Afretamento de Unidades de Exploração e Produção (E&P) e Prestação de Serviços de Operação 
e Manutenção (O&M). Construção naval: O foco original da OSX CN era a construção, montagem e integração de Unidades 
de E&P, tais como plataformas de produção fixas e flutuantes e sondas de perfuração, com ênfase em eficiência operacional 
e tecnologia de ponta. Atualmente dedica-se a aluguel da área do Porto do Açu para clientes. Afretamento: Esta unidade de 
negócios foi concebida para o afretamento de Unidades de E&P, as quais seriam fretadas a empresas do setor de petróleo 
e gás natural, por meio de contratos de afretamento de longo prazo. Prestação de serviços de O&M: Além de construir e 
fretar as unidades, a Companhia pretendia operá-las de maneira a oferecer uma solução completa aos seus clientes. Não 
houve agrupamento de segmentos na formação dos segmentos mencionados acima. A Administração monitora os resultados 
das unidades de negócios separadamente, com a finalidade de tomar decisões individualizadas sobre alocação de recursos e 
avaliação de desempenho.
i) Demonstração de resultado por segmentos
Demonstração do resultado por
  segmento (período de doze meses
     findo em 31/12/2018)

Construção
naval Fretamento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes e
eliminações Consolidado

Receita de venda de bens e/ou serviços
  Com terceiros 9.060 – – – – 9.060
  Inter-segmento – – – – – –

9.060 – – – – 9.060
Custo dos bens e/ou serviços vendidos – – – – – –
Resultado bruto 9.060 – – – – 9.060
Receitas (despesas) operacionais
  Administrativas e gerais (61.643) 269 (13.071) (1.531) (608) (76.585)
  Outras despesas operacionais 548 – 516 – 609 1.672

(61.095) 269 (12.556) (1.531) 1 (74.913)
Resultado de equivalência patrimonial (1.078) – – (418.868) 418.868 (1.078)

(1.078) – – (418.868) 418.868 (1.078)
Resultado antes do resultado financeiro
  e dos tributos (53.113) 269 (12.556) (420.939) 418.868 (66.931)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 95 12 4.210 2.417 (4.416) 2.618
  Despesas financeiras (334.405) (146) (3.895) (9.231) 4.416 (343.561)
  Variação cambial, líquida (20.059) 252 – 442 – (19.365)

(354.369) 118 315 (6.372) – (360.308)
Resultado antes dos tributos sobre
  o lucro (407.482) 387 (12.241) (426.772) 418.868 (427.239)
  Imposto de renda e contribuição social
    corrente – – (18) – – (18)
  Imposto de renda e contribuição social
     diferido (318) – – – – (318)
Prejuízo do período (407.800) 387 (12.259) (426.772) 418.868 (427.575)
Outras divulgações
  Depreciação e amortização (504) – (29) (840) – (1.374)
Demonstração do resultado por
  segmento (período de doze meses
    findo em 31/12/2017)

Construção
naval Fretamento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes e
eliminações Consolidado

Receita de venda de bens e/ou serviços
  Com terceiros 10.617 – 3 9 – 10.629
  Inter-segmento – – – – – –

10.617 – 3 9 – 10.629
Custo dos bens e/ou serviços vendidos – – – – – –
Resultado bruto 10.617 – 3 9 – 10.629
Receitas (despesas) operacionais
  Administrativas e gerais (67.953) (144) (12.672) (94.634) (367) (175.770)
  Outras despesas operacionais 35.789 (8.562) 46.139 41 8.985 82.392

(32.164) (8.707) 33.467 (94.593) 8.618 (93.378)
Resultado de equivalência patrimonial (984) – – (381.947) 381.947 (984)
 (984) – – (381.947) 381.947 (984)
Resultado antes do resultado financeiro
  e dos tributos (22.531) (8.707) 33.470 (476.531) 390.565 (83.733)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 272 3 6.532 2.451 (6.186) 3.071
  Despesas financeiras (377.515) (132) (17.106) (9.086) 6.186 (397.652)
  Variação cambial, líquida (5.424) 13 (6) (18.736) (190) (24.343)

(382.667) (116) (10.580) (25.371) (190) (418.924)
Resultado antes dos tributos sobre o
  lucro (405.197) (8.823) 22.890 (501.902) 390.375 (502.657)
Imposto de renda e contribuição social
  corrente – – (40) – – (40)
Lucro (prejuízo) do período (405.197) (8.823) (22.850) (501.902) 390.375 (502.697)
Outras divulgações
 Depreciação e amortização (958) – (53) (2.546) – (3.557)
ii) Ativos e passivos por segmento
Ativos e passivos por segmento
  em 31/12/2018

Construção
naval Fretamento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes e
eliminações Consolidado

Ativo
  Ativo circulante 45.262 391 109.914 1.311 (146.505) 10.373
  Ativo realizável a longo prazo – – – 156.948 (109.572) 47.376
  Investimentos 2.795 – – 1.592 (1.592) 2.795
  Imobilizado 1.286 – 112 78 – 1.477
  Propriedade para investimento 1.678.626 – – – – 1.678.626
Total do ativo 1.727.969 391 110.027 159.929 (257.669) 1.740.647
Passivo
  Passivo circulante 269.694 11.444 58.946 325.434 (256.076) 409.442
  Passivo não circulante 5.105.790 – 103.032 3.841.689 (3.704.935) 5.345.575
Patrimônio líquido + AFAC (3.647.514) (11.053) (51.951) (4.007.194) 3.703.344 (4.014.368)
Total passivo e patrimônio líquido 1.727.969 391 110.027 159.929 (257.669) 1.740.647
Ativos e passivos por segmento
  em 31/12/2017

Construção
naval Fretamento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes e
eliminações Consolidado

Ativo
Ativo circulante 40.323 68 104.913 39.557 (167.054) 9.423
Ativo realizável a longo prazo – 3 – 93.085 (51.523) 49.949
Investimentos 3.872 – – 1.583 (1.583) 3.872
Imobilizado 1.689 – 142 113 – 1.944
Propriedade para investimento 1.677.691 – – – – 1.677.691
Intangível 101 – – 806 – 906
Total do ativo 1.723.676 72 105.055 135.143 (220.161) 1.743.785
Passivo
Passivo circulante 209.323 9.837 142.686 302.183 (218.576) 445.183
Passivo não circulante 4.714.225 – 2.062 3.369.577 (3.244.353) 4.841.513
Patrimônio líquido + AFAC (3.199.604) (9.765) (39.693) (3.536.617) 3.242.769 (3.542.911)
Total passivo e patrimônio líquido 1.723.676 72 105.055 135.143 (220.161) 1.743.785

iii) Informações geográficas
31/12/2018 31/12/2017

Ativos fixos por região
Brasil 1.477 1.944

Total  1.477  1.944
31/12/2018 31/12/2017

Receita por região
Brasil 9.060 10.629

Total 9.060 10.629
27. Instrumentos financeiros
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus comparada às vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo 
com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista nas políticas 
de gerenciamento de risco em vigor. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas 
controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. 
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do 
valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes 
que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito 
material nos valores de realização estimados. Os saldos contábeis consolidados e o valor justo dos instrumentos financeiros 
inclusos nos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estão apresentados a seguir:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 890 890 1.906 1.906
Clientes 3.671 3.671 2.524 2.524
Depósito vinculado 1.191 1.191 512 512

Passivos
Fornecedores 1.196.066 1.196.066 1.066.684 1.066.684
Partes relacionadas 180.843 180.843 179.487 179.487
Debêntures 2.758.108 2.758.108 2.590.852 2.590.852
Empréstimos e financiamentos 1.258.873 1.258.873 1.138.273 1.138.273

27.1 Valor justo dos instrumentos financeiros: O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base 
nos preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso 
contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma 
parte das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil; são contas do tipo equivalentes de caixa, a pagar 
e a receber, dívidas bullet e de curto prazo. As contas cujo valor justo difere do valor contábil estão especificadas a seguir. 
Aplicações financeiras estão sendo apresentadas pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor justo através 
do resultado. 27.2 Gerenciamento de risco: A Companhia possui política formal para gerenciamento dos riscos financeiros. 
27.2.1 Risco de mercado: Risco de variação nas taxas de câmbio e de juros. 27.2.1.1 Risco cambial: Risco de flutuação nas 
taxas de câmbio às quais podem estar associadas ativos e passivos da Companhia. a) Gerenciamento de risco: A Companhia 
trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do consolidado de suas controladas para identificar e dirimir os riscos 
associados à oscilação do valor das moedas às quais estão associados ativos e passivos globais. O objetivo é identificar ou criar 
proteções naturais, aproveitando a sinergia entre as operações das empresas controladas da OSX. A ideia é minimizar o uso 
de derivativos de proteção, realizando o gerenciamento do risco cambial sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos 
são utilizados nos casos em que não é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural. 27.2.2. Risco de crédito: O risco de 
crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas em função da inadimplência de suas 
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode 
ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. A Companhia possui uma Política de Aplicações Financeiras, na 
qual estabelece limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante 
aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação 
do portfolio. A exposição máxima ao risco de crédito pode ser representada pelo saldo das aplicações financeiras e contas a 
receber.
Quadro de risco de crédito 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalente de caixa 890 1.906
Clientes 3.671 2.524

4.561 4.430
27.2.3 Risco de liquidez
Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa 
esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em 
manter caixa, ativo financeiro disponível para venda suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Entretanto, 
devido às dificuldades financeiras da Companhia, a OSX, em conjunto com suas subsidiárias OSX CNl e OSX Serviços, ajuizou 
pedido de recuperação judicial, em 11 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, deferido 
no dia 26 de novembro de 2013. No dia 17 de dezembro de 2014 ocorreu, em Assembleia Geral de Credores, a aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial, sendo a mesma homologada em 19 de dezembro de 2014 com data de publicação no dia 8 
de janeiro de 2015. Dessa forma, os pagamentos de partes das obrigações da Companhia estão sendo tratados segundo os 
termos previstos no referido plano.
28. Cobertura de seguros (Não auditado)
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão 
das informações do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores 
independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas controladas 
consideram que a cobertura de seguros é consistente com as de outras empresas de dimensão semelhante operando no 
setor. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, as coberturas de seguros eram:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Riscos operacionais 43.873 59.826
Danos materiais 60.000 60.000
Responsabilidade civil de administradores – –

103.873 119.826
29. Continuidade Operacional
Os Planos de Recuperação Judicial aprovados pelos credores em dezembro de 2014 têm como objetivo permitir que 
a Companhia busque meios para a liquidação do seu endividamento e obtenção de novos recursos, de modo a viabilizar 
a manutenção das atividades da Companhia e de suas subsidiárias. Dessa forma, a Companhia vem cumprindo com suas 
obrigações de pagamentos previstas com os seus credores quirografários, bem como de suas controladas em conformidade 
com as obrigações previstas nos respectivos Planos, respeitando a ordem de destinação das receitas. Ao longo do ano de 
2018, a Administração da Companhia apresentou inúmeras informações e prestou diversos esclarecimentos ao Administrador 
Judicial, com o intuito de demonstrar o continuo cumprimento das obrigações previstas nos Planos de Recuperação Judicial. 
No tocante ao ponto considerado crítico para a devida manutenção das atividades da Companhia e de sua reestruturação 
financeira - obrigações extraconcursais -, vimos buscando opções para renegociação de tais. Nesse sentido, em setembro 
de 2018, a Companhia e suas controladas, OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) e OSX Serviços 
Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial, celebraram acordo de standstill com a Porto do Açu Operações S.A (“Porto do 
Açu”). Nos termos do acordo, a Porto do Açu concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas 
empresas quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante a Porto do Açu, 
incluindo, dentre outras, os alugueis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à Porto do Açu, a partir 
de setembro de 2018, em relação à área no Porto do Açu. Além das renegociações concursais já realizadas, a Administração 
vem envidando esforços para a reestruturação também de suas obrigações extraconcursais, em especial daquelas constantes 
na nota explicativa de nº 14 – Fornecedores – e na redução dos atuais custos de G&A e OPEX da Companhia. É importante 
destacar que a Companhia em 2018 celebrou com o Consorcio Dome Serviços Integrados um novo contrato de aluguel de 
área adicional à área já ocupada atualmente (com base no Contrato de Locação firmado entre Porto do Açu Operações S.A. 
(“Porto do Açu”) e OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) em 01.12.2016) onde irá desenvolver 
atividade de Spoolbase entre outras. Registre-se, por oportuno, que a Companhia está envidando todos os esforços 
necessários para estabelecer os principais pilares que irão nortear o possível novo plano de negócios da Empresa, com vistas 
a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de investimento. Por fim, a Administração da 
Companhia entende que, de acordo com os fatos apresentados até o momento, a OSX possui capacidade de manutenção de 
suas atividades e cumprimento das medidas definidas em seu Plano de Recuperação Judicial.
30. Operação Lava Jato
A OSX esclarece que tampouco atual  Administração como a Companhia possuem qualquer envolvimento direto na ação 
cujo o objeto são as investigações  relacionadas à 34ª fase da Operação Lava Jato realizada em 22 de setembro de 2016. 
Cumpre esclarecer que o contrato firmado pela Integra Offshore Ltda. (“Integra”) - subsidiária com  personalidade jurídica 
própria e na qual a OSX detém participação minoritária – para a construção das plataformas P-67 e P-70 se trata do objeto 
das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. A esse respeito, a OSX prestou ao Ministério Público Federal, à 
Polícia Federal e aos demais órgãos responsáveis todas as informações que lhe foram solicitadas relacionadas à Integra. A 
OSX reforça o comprometimento da gestão com a transparência, as boas práticas de governança e a responsabilidade na 
administração dos recursos.
31. Eventos Subsequentes
A OSX não teve nenhum evento subsequente relevante até a data da aprovação da divulgação das demonstrações financeiras 
de 31/12/2018 em 25 de março de 2019.

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadas
Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no 
relatório dos auditores independentes e com as Demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao período 
findo em 30 de setembro de 2018, autorizando sua divulgação. Rio de Janeiro, 25 de março de 2019. A Administração. Pedro 
Borba - Diretor Presidente; Fernando Martins - Diretor Jurídico; Bruna Born - Diretora de Relações com Investidores.

Composição do Conselho de Administração

 Fernando Martins Miguel Burlamaqui Rogério Freitas
 Presidente do Conselho Conselheiro Conselheiro Independente

Erika Barbosa Pereira
Contadora

CRC-RJ - 110794/O-3

Composição da Diretoria

 Pedro Borba Fernando Martins Bruna Born
 Diretor Presidente Diretor Jurídico Diretora de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores o sobre o Relatório dos Auditores Independentes
A Diretoria entende que a incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional da Companhia levantada pelos 
auditores decorre, como justificado pelo próprio auditor, do cenário de incertezas associado ao sucesso do plano de recuperação 
judicial, bem como pelo fato incorrer em prejuízos recorrentes. Rio de Janeiro, 25 de março de 2019. A Administração. Pedro 
Borba - Diretor Presidente; Fernando Martins - Diretor Jurídico; Bruna Born - Diretora de Relações com Investidores.

Aos Acionistas e Administradores da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da OSX Brasil 
S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e 
os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, 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). 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 financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Chamamos 
a atenção para a nota explicativa nº 1 das informações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia e suas 
controladas estão em processo de recuperação judicial. Os Planos dependiam de aprovação pela maioria dos credores listados, 
tanto em quantidade quanto em valor para ser colocado em andamento, o que ocorreu em dezembro de 2014. Com a aprovação 
dos planos, a Companhia e suas controladas deverão atender condições para o sucesso da Recuperação Judicial, entre elas: 
aporte de novos recursos; reestruturação de dívidas contraídas perante seus credores; renegociação do endividamento referente 

a conversão dos créditos em capital da Companhia; reestruturações necessárias nos órgãos de administração; alienação de 
bens que integram seu ativo permanente. Chamamos a atenção para o fato de a Companhia estar apresentado deficiência 
de capital de giro no montante de R$324.124 mil e prejuízos constantes. Os prejuízos acumulados montam R$426.771 mil, 
indicando a existência de incerteza significativa quanto à capacidade da Companhia continuar operando, indicando, inclusive, a 
possibilidade da Companhia e suas controladas não serem capazes de realizarem seus ativos e saldarem seus passivos durante 
o curso normal dos negócios. Uma incerteza significativa existe quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade 
de sua ocorrência são tais que, no julgamento do auditor independente, a adequada divulgação da natureza e das implicações 
da incerteza é necessária para apresentação adequada das demonstrações financeiras. Conforme determinado pela NBC TA 
570, concluímos que o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias, porém existe incerteza 
significativa sobre a capacidade de continuidade operacional relacionada ao sucesso do plano de recuperação judicial, tendo 
em vista o atendimento de todas as condições demonstradas anteriormente. Concluímos, também, que as informações 
financeiras descrevem adequadamente, através das notas explicativas nº 1 e nº 29, os principais eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional e os planos da administração 
para tratar desses eventos ou condições. Ênfases. Fornecedores. A Companhia e suas controladas apresentavam em 31 de 
dezembro de 2018 os montantes de R$73.998 mil e R$1.196.066 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, 
na rubrica de Fornecedores, os quais referem-se aos credores habilitados no Plano de Recuperação Judicial, deferido em 
26 de novembro de 2013. Na ocasião, foi obtida a relação do Quadro Geral de Credores que foram habilitados ao Plano de 
recuperação Judicial com as atualizações ocorridas ao longo de todo o processo.  Chamamos a atenção ao fato de que as 
informações referentes aos valores dos créditos que se alteram em razão da apresentação das divergências ao Administrador 
Judicial, e, aquelas por sentença em processo de impugnação somente serão informadas no desfecho do processo judicial. 
Desconsolidação. Chamamos atenção sobre o assunto “Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V.”, descrito na nota 
explicativa nº 1, sobre a falência da OSX Leasing Group B.V. na Holanda, em 15 de julho de 2015, que se encontra sob supervisão
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da justiça holandesa e sob gestão de um administrador específico. A Companhia passou a não exercer nenhum controle ou 
influência política, financeira e operacional, significativas, sobre os negócios, incluindo também as controladas e coligadas. Após 
a divulgação do fato relevante por parte das empresas Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar”) e Dommo Energia S.A. (atual 
denominação de OGX Petróleo e Gás S.A.) (“Dommo”) comunicando a obtenção de “decisão judicial em caráter liminar para 
reduzir o valor do daily rate do afretamento da FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 
do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), na qualidade de proprietário da embarcação, bem como de Nordic 
Truste, a Dommo e a Companhia acordaram a suspensão, pelo prazo de 6 meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título 
de contraprestação pelo afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados 
ao Afretamento. O prazo da suspensão acordada em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu acordo com os 
Bondholders da OSX3 com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução mais 
favorável para o FPSO. Em 2015, a Nordic Trustee ASA apresentou, na Holanda, pedido de falência das sociedades OSX 3 Holding 
B.V., OSX 3 Holdco B.V. e OSX Leasing Group B.V., subsidiárias da Companhia e votou contra o deferimento definitivo do 
procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX Leasing Group B.V., resultando na falência da 
mesma. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. A liquidação dos ativos 
e passivos das mesmas está sendo supervisionado pela justiça holandesa e gerido por um administrador específico. “Operação 
Lava Jato” e seus reflexos na Companhia e suas controladas. Como é de conhecimento público, estão em andamento 
investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e seus desdobramentos no Rio de 
Janeiro, a saber, Operação X, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas a corrupção, a lavagem de dinheiro e 
evasão de recursos. Tal operação investiga fatos relacionados à construção das plataformas P-67 e P-70 efetuadas pelo Consórcio 
Integra - subsidiária com personalidade jurídica própria e na qual a OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial detém participação 
minoritária. Essas investigações e medidas judiciais envolveram a Companhia e seu acionista controlador e resultaram em ações 
penais propostas pelo Ministério Público Federal. Chamamos atenção sobre o assunto descrito na nota explicativa nº 30, onde 
descreve que nem a atual Administração nem a Companhia têm envolvimento direto, referente a ação no objeto das investigações 
relacionadas à 34ª fase da Operação Lava Jato realizada em 22 de setembro de 2016 e que está colaborando com o Ministério 
Público Federal, com a Polícia Federal e demais órgãos responsáveis por investigações relacionadas à Integra. Até o presente 
momento não há como determinar se a Companhia será afetada pelos resultados das referidas investigações ou por quaisquer 
de seus desdobramentos e suas consequências futuras. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
não incluem quaisquer efeitos que possam advir dessas investigações. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto. Reapresentação dos valores correspondentes por retificação de erro. Complemento de Provisão. Chamamos a 
atenção para a nota explicativa nº 2 f, a Companhia identificou e procedeu a ajustes de exercício anterior, relacionados a provisão 
das despesas com aluguel da área do Porto do Açu de sua controlada OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial, no 
montante de R$11.063 mil, referente a cessão e transferência para a Companhia controlada.Com base nas análises quantitativas 
e qualitativas efetuadas pela administração da Companhia e com base no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro conclui-se que o ajuste é material para o exercício findo de 31 de dezembro de 2018. A administração da 
Companhia decidiu pela reapresentação das cifras comparativas referentes as demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2017. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Provisionamento do passivo 
diferido sobre o “fair value” da propriedade para investimento da controlada. Chamamos a atenção para a nota explicativa nº2 
f, a Companhia identificou ajuste de exercício anterior, relacionado a não constituição da provisão do imposto diferido sobre o 
“fair value” da propriedade para investimento de sua controlada OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial, no 
montante de R$29.097 mil. Com base nas análises quantitativas e qualitativas efetuadas pela administração da Companhia e com 
base no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro conclui-se que o ajuste é material para o 
exercício findo de 31 de dezembro de 2018. A administração da Companhia decidiu pela reapresentação das cifras comparativas 
referentes as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Nossa opinião não contém modificação 
relacionada a esse assunto. Prescrição das Opções de Compra de Ações Outorgadas pela OSX Brasil S.A. - Em Recuperação 
Judicial. Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2 f, a Companhia identificou ajuste de exercício anterior, relacionado a 
extinção do exercício do direito de alguns beneficiários de opções vencidas nos dois primeiros anos do Programa de Outorga de 
Opção de Subscrição ou Compra de Ações Ordinárias da OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial. O prazo para o exercício das 
demais opções de compra de ações outorgadas pela Companhia transcorreu sem que as respectivas opções de compra tenham 
sido exercidas pelos seus outorgados, de modo que se verificou a decadência de tais direitos. Sendo assim, sem qualquer pretensão 
resistida, a Companhia reconheceu o vencimento destas opções e, consequentemente, realizou a baixa contábil das opções de 
compra de ações outorgadas, no montante de R$116.511 mil, tendo sido autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, 
ainda, a baixa das notas promissórias remanescentes, emitidas pelos empregados no momento da integralização das ações objeto 
das opções que foram exercidas pelos respectivos beneficiários nos primeiros anos do aludido Programa. Com base nas análises 
quantitativas e qualitativas efetuadas pela administração da Companhia e com base no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro conclui-se que o ajuste é material para o exercício findo de 31 de dezembro de 2018. A administração 
da Companhia decidiu pela reapresentação das cifras comparativas referentes as demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2017. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais assuntos de auditoria. 
Principais assuntos de auditoria 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. Recuperabilidade dos créditos 
tributários. A Companhia e suas controladas possuíam, em 31 de dezembro de 2018, créditos tributários nos montantes de 
R$38.275 mil e R$47.066 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, relativos a saldos negativos de exercícios 
anteriores e retenções de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com 
outros impostos federais e por pedido de restituição protocolado junto à Receita Federal do Brasil - RFB, conforme previsto em 
lei, cuja probabilidade de recuperação depende principalmente de geração futura de lucros tributáveis. Nossos procedimentos 
de auditoria incluíram, entre outros:  Com o auxílio de nossos especialistas tributários, analisamos a adequação da aplicação das 
leis tributárias e das deduções fiscais na determinação da base de prejuízos fiscais e diferenças temporárias;  Revisamos os 
pedidos de compensação dos créditos fiscais e dos processos de restituição do imposto de renda e contribuição social;  
Recalculamos a atualização monetária dos créditos, conforme legislação aplicável;  Analisamos possíveis indeferimentos de 
créditos tributários tomados durante o exercício;  Solicitamos o plano de negócios da Companhia e de suas controladas com o 
objetivo de identificarmos previsão de lucros futuros. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
resumidos, consideramos aceitável a “Recuperabilidade dos Créditos Tributários”, bem como as divulgações relacionadas, no 
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018. Propriedade para investimento. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas possuíam 
propriedade para investimento no montante de R$1.678.626 mil, avaliada pelo método do valor justo. Ao mensurar o valor justo 
da propriedade para investimento, de acordo com o CPC 28, a Companhia e suas controladas devem assegurar que o valor justo 
reflete, entre outras, receitas provenientes de arrendamentos correntes e outros pressupostos que participantes do mercado 
utilizariam na precificação de propriedade para investimento sob condições correntes de mercado. Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram, entre outros:  Avaliamos a razoabilidade das premissas entendimento das principais variações do período e 
revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos especialistas em modelos de valorização que nos auxiliaram 
no entendimento dos pressupostos e das metodologias utilizadas pela administração na preparação das projeções;  Verificamos 
os critérios usados para determinação da taxa de desconto e da taxa de ocupação, aplicadas;  Avaliamos a adequação da divulgação 
efetuada em nota explicativa; Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
aceitável o valor registrado na conta “Propriedades para Investimentos”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018. Empréstimos e Financiamentos e Debêntures. A Controlada OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial, 
apresenta o montante de R$1.258.873 mil, em contratos de empréstimos e financiamentos e R$2.758.108 mil em debêntures, 
decorrentes do Plano de Recuperação Judicial e utilizados para recompor o capital de giro necessário para continuidade de suas 
atividades, pagamento dos custos de reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de negócios. Nossos 
procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Analisamos as cláusulas dos contratos de empréstimos e financiamentos e 
a escritura de emissão de debêntures vigentes em 2018;  Enviamos pedido de confirmação de saldos (circularização) dos 
empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras;  Recalculamos os valores dos empréstimos e financiamentos com 
base nos encargos financeiros, fluxo financeiro e prazos de pagamento identificados nos respectivos contratos; Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados “Empréstimos 
e Financiamentos” e “Debentures”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Provisão para contingências. 
A Companhia e suas controladas possuem provisões registradas nos montantes de R$103.355 mil e R$246.080 mil na controladora 
e no consolidado, respectivamente, relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de perda. Deste montante 
R$11.147 mil e R$118.150 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, são referentes a dívida ativa. Provisões e passivos 
contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reconhecimento e a 
mensuração das provisões e passivos contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os 

valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia é 
parte envolvida. Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria 
administração. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos 
externos da Companhia sobre o estágio processual das ações judiciais ativas e passivas, e a estimativa confiável da potencial perda 
e da classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota;  Procedemos a leitura dos processos judiciais, 
incluindo a classificação do prognóstico de perda atribuída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas controladas;  
Avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações judiciais e discussão das premissas em que se pautam as 
estimativas dos valores provisionados;  Testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e administrativos, teste 
de atualização financeira conforme legislação aplicável;  Testes de passivos contingentes não registrados, com base em nossas 
confirmações externas;  Confrontamos os valores registrados na Dívida Ativa com a posição da Receita Federal do Brasil - RFB e 
as atualizações; Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os 
valores registrados como “Provisão para Contingências”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Partes 
Relacionadas. A Companhia apresenta os montantes de R$118.673 mil, registrados no ativo não circulante, e R$281.463 mil, 
registrados no passivo não circulante, na controladora, e R$180.843 mil registrados no passivo não circulante no consolidado. Os 
principais saldos ativos e passivos são relativos a operações de transações da Companhia e suas controladas diretas e indiretas 
com empresas ligadas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Entendimento e recálculo das análises e 
confronto com o registro dos mútuos e suas atualizações;  Entendimento e recálculo do Imposto sobre Operações Financeiras 
– IOF, incidentes sobre os mútuos, conforme legislação vigente; Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados na conta “Partes Relacionadas”, bem como as divulgações 
relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. Outros assuntos. Demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado. As 
demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informações complementares para 
fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as 
demonstrações financeiras 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 financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. O balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de 
dezembro de 2017 e as demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de Caixa e do valor adicionado (informação suplementar) e respectivas notas explicativas para o 
exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 29 
de março de 2018, com incerteza relevante relacionada a continuidade operacional, ressalvas sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas” relacionadas à Fornecedores, Mútuo com Partes Relacionadas e Imposto Diferido Passivo sobre 
Propriedade para Investimento, ênfases sobre a Desconsolidação, e a Operação Lava Jato. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras 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 financeiras 
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 financeiras 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 financeiras 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 financeiras individuais e consolidadas. A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
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 financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia 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 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 financeiras. 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 financeiras 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.  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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.  Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras 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 negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
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 
financeiras 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.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.

Mário Vieira Lopes Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador - CRC-RJ-60.611/O-0 Contador - CRC-RJ - 106.004/O-8CRC-RJ-2026/O-5

Comércio do Rio espera alta de 2% nas vendas para a Páscoa
O comércio estima au-

mento de 2% nas vendas 
para a Páscoa. A data é con-
siderada um verdadeiro Na-
tal para as lojas especializa-
das em chocolate. É o que 
mostra a pesquisa do Centro 
de Estudos do Clube dos Di-
retores Lojistas do Rio de Ja-
neiro (CDL-Rio), que ouviu 
500 lojistas da cidade do Rio 
de Janeiro para conhecer a 
expectativa dos empresários 
e como eles se prepararam 
para a Páscoa.

A pesquisa buscou informa-
ções sobre estoque, produtos, 
promoções e perspectivas de 
vendas, e contou com a parti-
cipação de empresários dos 
setores de brinquedos, vestuá-
rio (adulto e infantil), calçados 
e bolsas, papelaria, perfumaria 
e cosméticos, joias e bijuteria, 
eletrodomésticos, utensílios 
para o lar e telefones celulares.

Para 65% dos lojistas 
ouvidos o preço médio dos 
presentes por pessoa deve 
ficar em torno de R$ 100; 
para 25% até R$ 200; para 
8% até R$ 260 e para 2% 
acima de R$ 270 e que os 
clientes deverão utilizar 
o cartão de crédito, che-
que pré-datado e dinheiro 

como forma de pagamen-
to.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente do CDL-Rio, li-
mitada até a alguns anos à 
troca de ovos de chocolate, o 
comércio está apostando na 
Páscoa oferecendo outros pro-
dutos como bichos de pelúcia, 
brinquedos, jogos eletrônicos, 
cartões criativos e kits monta-
dos nas papelarias ao gosto do 
cliente, roupas (infantis e de 
adultos), joias e bijuterias en-
tre outros artigos.

“Essa mudança se deu 
em razão de dois fatores: 
por ser uma data que nos 
remete à infância e o de fo-
mentar o romantismo. Por 
isso os empresários estão 
inovando a cada ano na 
data para seduzir os con-
sumidores, direcionando o 
foco nesta época, não ape-
nas para as crianças, mas 
também para os adultos, 
atraindo atenção especial 
dos casais, principalmente 
dos namorados”, explica.

De acordo com a pesquisa 
os lojistas estão preparados 
para atender o consumidor 
que não quer apenas dar de 
presente ovos de chocolate: 
68% acreditam em aumento 

de 2% nas vendas; 24% em 
crescimento de 4% e para 
8% as vendas serão iguais 
ao do ano passado que foi 
de menos 0,5%. Para isso os 
lojistas criaram uma série de 
ações para estimular os con-
sumidores: apostaram na de-
coração da loja e vitrine; no 
lançamento de novos produ-
tos, campanha publicitária, 
kits promocionais, desconto 
no total das compras e for-
mas de pagamento facilitado.

A pesquisa mostra tam-
bém que apenas 23% dos 
lojistas entrevistados con-
trataram temporários para 
as funções de vendedor, 
caixa, promotor de vendas, 
demonstrador e repositor. 
Desses 15% disseram que 
pretendem contratar após o 
período de Páscoa, mas que 
isso depende do comporta-
mento das vendas diante da 
crise que o comércio atraves-
sa, principalmente no Rio de 
Janeiro.

Feriadão

Outro levantamento, re-
alizado pelo aplicativo de 
comparação de preços de 
passagens aéreas Voopter, 

identificou as cidades mais 
procuradas para viajar na 
Páscoa. A análise levou em 
consideração o período de 
busca entre 1º de janeiro e 6 
de março com saídas progra-
mas nos dias 18 e 19 de abril 
e volta para os dias 21 ou 22 
do mesmo mês.

Segundo a plataforma, 
os cinco destinos nacionais 

mais buscados pelos viajan-
tes brasileiros são Recife, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador e Brasília.

- Isso denota que o bra-
sileiro tem escolhido desti-
nos com expressiva oferta 
cultural, fenômeno que te-
mos assistido também no 
feriado do carnaval nos úl-
timos anos - analisa o CEO 

e cofundador do Voopter, 
Pettersom Paiva.

O estudo também identifi-
cou os destinos com as me-
lhores ofertas para o período. 
Saindo de São Paulo (SP), 
as cidades de Joinville (SC), 
São José do Rio Preto (SP), 
Rio de Janeiro (RJ) e Belo 
Horizonte (MG) estão entre 
as mais baratas.

Acompanhe o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor
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DINÂMICA DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA.
CNPJ/MF: 17.883.437/0001-13 

Nota 2018 2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4.1 776 861
Aplicações financeiras no mercado aberto 
  e recursos vinculados 4.2 - 76
Títulos de créditos a receber 5 40 40
Tributos a recuperar 6 771 742
Total do circulante 1.587 1.719
Não circulante
    Realizável a longo prazo
      Títulos de créditos a receber 5 213 200
Total do não circulante 213 200
Total do ativo 1.800 1.919

Nota 2018 2017
Passivo
Circulante
Dividendos a pagar - 10
Outras contas a pagar - 1
Total do circulante - 11
Patrimônio líquido 
Capital social 8 1.877 1.877
Prejuízos acumulados 7 (77) -
Dividendos adicionais propostos - 31
Total do patrimônio líquido 1.800 1.908
Total do passivo e patrimônio líquido 1.800 1.919

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)
Nota 2018 2017

Despesas Operacionais
Despesas Gerais e administrativas 9 (112) (125)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 
  e impostos (112) (125)
Receitas financeiras 10 54 181
Despesas financeiras 10 (19) (2)
Receitas financeiras liquidas 35 179
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (77) 54
Imposto de renda e contribuição social 7 - (13)
Lucro (prejuízo) do exercício (77) 41
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária - R$ 11 (0,04) 0,01
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

 (valores expressos em milhares de reais)
Nota 2018 2017

Lucro (prejuízo) do exercício (77) 41
Itens que não serão reclassificados para a demonstração 
  do resultado
Outros resultados abrangentes - -
Total de outros resultados abrangentes do exercício, 
 líquido de impostos (77) 41

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)

Notas
Capital 
Social

Dividendos 
 adicionais propostos

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017 7.570 - (5.809) 1.761
Redução de capital com absorção de prejuízo conf. Ata de resolução em 17/11/2017 (5.809) - 5.809 -
Aumento de capital conf. Ata de resolução em 17/11/2017 12 - - 12
Aumento de capital conf. Ata de resolução em 12/12/2017 de incorporação Alvorada 104 - - 104
Lucro do exercício 7 - - 41 41
Dividendos - - (10) (10)
Dividendos adicionais propostos - 31 (31) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.877 31 - 1.908
Pagamento de dividendos - (31) - (31)
Prejuízo do exercício 7 - - (77) (77)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.877 - (77) 1.800

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA O  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Geração do valor adicionado:
(-) Insumos adquiridos de terceiros

Materiais, serviços de terceiros e outros 9 (111) (119)
Outros custos operacionais 9 (1) (6)

Valor adicionado bruto (112) (125)
Valor adicionado líquido produzido (112) (125)
Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras 10 57 188
Valor adicionado total a distribuir (55) 63
Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuições

Federais 3 20
Remuneração de capitais próprios

Juros 10 19 2
Remuneração de capitais próprios

Dividendos - 10
Dividendos adicionais propostos - 31
Prejuízos do exercício (77) -

(55) 63
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)

Nota 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício 11 (77) 41
Imposto de renda e contribuição social 7 - 13
Receitas com juros, variação monetária - líquidas 10 (36) -
Variações nas contas do ativo circulante
 e não circulante
(Aumento) de impostos a recuperar (29) (42)
(Aumento) diminuição de títulos e créditos a receber (13) 21
Variações nas contas do passivo circulante 
 e não circulante
(Diminuição) de fornecedores - (3)
(Diminuição) de tributos e contribuições sociais - (307)
(Diminuição) de outras contas a pagar (1) (9)
Caixa líquido (consumido) pelas atividades 
  operacionais (156) (286)
Atividades de investimento
Aplicações financeiras no mercado aberto 
  e recursos vinculados 112 (76)
Caixa líquido gerado (consumido) nas  
 atividades de investimentos 112 (76)
Atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital - 12
Caixa, equivalente de caixa adquirido no 
  agrupamento das concessões - 82
Pagamento de dividendos (41) -
Caixa líquido (consumido) gerado nas 
  atividades de financiamento (41) 94
Variação líquida do caixa (85) (268)
 Caixa no início do exercicio 4.1 861 1.129
 Caixa no final do exercicio 4.1 776 861
Variação líquida no caixa (85) (268)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativa aos 
exercícios sociais de 2018 e 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessários.
Cataguases, 22 de março de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
 (em milhares de reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras  exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Dinâmica Direitos Creditórios Ltda. (Empresa), constituída em 13 de março 
de 2013 é uma sociedade Limitada que tem como objetivo social as seguintes 
atividades: (i) aquisição e/ou cessão de direitos creditórios ligados às ativida-
des de infraestrutura de energia elétrica, de telefonia, de petróleo e/ou do setor 
de agronegócios, bem como a aquisição e/ou cessão de opções de compra e 
opções de venda de direitos creditórios dos mesmos seguimentos relaciona-
dos; (ii) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com 
suas atividades listadas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, a 
administração, recuperação e alienação de direitos creditórios; (iii) a realiza-
ção de operações de hedge em mercados derivativos visando a cobertura 
de riscos na sua carteira de direitos de créditos; (iv) a intermediação de ne-
gócios relacionados ao item (i) acima e prestação e serviços de consultoria; 
(v) compra e venda de terras; (vi) arrendamento de terras; e (vii) participação
em outras sociedades, como acionista ou cotista. A Empresa possui sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 22 de março de 2019
os membros da Diretoria em exercício analisaram as contas da administração
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018 e por unanimidade de votos decidiram por aprovar
a publicação das referidas contas da administração e as demonstrações fi-
nanceiras, para a submissão das mesmas à Assembleia Geral Ordinária da
Empresa, recomendando a sua aprovação.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 
com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos 
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board – IASB. A Administração con-
siderou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC 
em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras 
de forma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da 
Empresa. 2.2 Moeda funcional e base de mensuração: As demonstrações 
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa.  
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico 
com exceção dos seguintes itens: (i) os instrumentos financeiros derivativos 
mensurados pelo valor justo; e (ii) Instrumentos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Julgamentos, estima-
tivas e premissas: A preparação das demonstrações financeiras, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração 
faça o uso julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores re-
portados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais de 
determinadas transações, quando de sua efetiva realização em exercícios 
subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões das estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que são revisadas e nos exercí-
cios futuros afetados. 
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
3.1 Novos procedimentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis e pelo IASB International Accounting Standar-
ds Board: Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, 
e ainda não adotadas pela Empresa:

Normas Descrição

Aplicação obrigatória: 
períodos anuais com 

início em ou após
CPC 06 
R2/IFRS 16 

Operações de arrendamento 
mercantil / Leases 1º de janeiro de 2019

IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à 
IFRS 10 e IAS 28 

Venda ou Contribuição de 
Ativos entre um Investidor e 
 sua Associada ou Joint Venture

Adiado indefinidamente

A Empresa não adotou de forma antecipada tais alterações em suas demons-
trações financeiras de 31 de dezembro de 2018.  Os principais impactos da 
adoção das novas normas e interpretações vigentes a partir de 1º de janeiro 
de 2019 são os seguintes: (i) CPC 06 (R2) Operações de arrendamento 
mercantil/IFRS 16 - Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamen-
tos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um 
único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrenda-
mentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” 
(por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou 
seja, com prazo de arrendamento de até 12 meses). Na data de início de um 
contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo aos 
pagamentos de arrendamento e um ativo que representa o direito de utilizar 
o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso).
Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o
ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo
do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (como por exemplo
uma mudança no prazo do arrendamento, ou uma mudança nos pagamentos
futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa
usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reco-
nhecer o valor do incremento do passivo de arrendamento como um ajuste do
ativo de direito de uso.  O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais inicia-
dos a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os arrendatários e arrendado-
res façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1).
A Empresa não atua como arrendatária em contratos de aluguéis. (ii) Outras
alterações: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter
um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Empresa:  • Ciclo
de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28;
• Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação
à classificação e mensuração de determinadas transações com pagamento
baseado em ações; • Transferências de Propriedade de Investimento (Altera-
ções ao CPC 28/IAS 40); • ICPC 21/IFRIC 22 - Transações em moeda estran-
geira e adiantamento; • ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de
Imposto de Renda - Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos
de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os
tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido, ativo ou passivo, apli-
cando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal),
bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e
alíquotas fiscais determinadas, aplicando esta Interpretação. A Empresa está
avaliando os impactos da adoção dessa nova norma. Normas e interpreta-
ções revisadas já emitidas pelo CPC, adotadas pela Empresa à partir de
01 de janeiro de 2018: (i) CPC 47 – Receita de contratos com cliente/IFRS 
15: O CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de receita, 
substituindo o CPC 30 Receitas, o CPC17 (R1) Contratos de Construção e as 
interpretações relacionadas. A Empresa adotou o CPC 47 usando o método 
de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. 
Não aplicando os requerimentos exigidos pela norma para o período compa-
rativo apresentado. A nova norma prevê que a Empresa reconheça as receitas 
para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no 
valor que reflita a contraprestação à qual a Empresa espera ter direito em 
troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser reconhecida de 
forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempe-
nho, penalidades ou outros itens similares são classificados pela norma como 
contraprestação variável. As novas exigências de divulgação trazem melhores 
informações aos usuários das demonstrações financeiras a entender a nature-
za, o montante, o momento e a incerteza em relação à receita e aos fluxos de 
caixa decorrentes de contratos com clientes. A Empresa realizou análise deta-

lhada do impacto resultante da aplicação do CPC 47, incluindo a avaliação de 
cinco etapas para o reconhecimento e mensuração da receita, quais sejam: 
(i) identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes; (ii) identificar
as obrigações presentes em cada tipo de contrato; (iii) determinar o preço de
cada tipo de transação; (iv) alocar os preços as obrigações contidas em cada
contrato; e (v) reconhecer a receita quando (ou a medida que) a Empresa
satisfaz cada obrigação de contrato.  Com base na avaliação da Empresa não
foram identificados impactos em suas demonstrações financeiras. (ii) CPC 48
– Instrumentos Financeiros/IFRS 9: Classificação e Mensuração – ativos
e passivos financeiros: De acordo com o CPC 48, há três principais catego-
rias de classificação para os ativos financeiros: Custo amortizado (CA), Valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e Valor justo por 
meio do resultado (VJR). Sendo eliminadas as categorias existentes no CPC 
38/IAS 39 mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, mensurados 
pelo valor justo por meio de resultado e disponíveis para venda.  Tal classifi-
cação é baseada, em duas condições: (i) o modelo de negócios da Empresa 
no qual o ativo é mantido; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas es-
pecíficas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto (Solely payments of principal and interest 
– SPPI).  Em suma, os modelos de negócios são divididos em três categorias
apresentados a seguir:

Modelo Contexto

1 - Manter para coletar 
somente fluxos de caixa 
contratuais 

Os que apresentam como característica a co-
leta de fluxos de caixa contratuais, compostos 
somente de principal e juros, e cujo objetivo é 
o de carregar esse instrumento até o seu ven-
cimento. As vendas são incidentais a este ob-
jetivo e espera-se que sejam insignificantes ou
pouco frequentes.

2 - Manter tanto pelo rece-
bimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela 
venda de ativos financeiros

Aqueles que demonstram como característica a 
coleta de fluxos de caixa contratuais de princi-
pal e juros e a venda destes ativos, e cujo obje-
tivo é o de vendê-los antes do seu vencimento.

3 - Demais Modelos 
 de Negócio para os  
instrumentos financeiros

Aqueles que não se enquadram em nenhum 
dos dois modelos anteriores.

Avaliação do modelo de negócio – A Empresa avalia o objetivo do modelo de 
negócio considerando o melhor retrato da maneira como ela gerencia suas 
carteiras de ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa destes ativos 
são gerados unicamente pelo recebimento dos fluxos contratuais, pela venda 
dos mesmos ou por ambos. Características contratuais do fluxo de caixa – os 
fluxos de caixa contratuais cujos recebimentos são exclusivos de principal e 
de juros sobre o principal indicam um empréstimo básico em que as parcelas e 
o risco de crédito normalmente são os elementos mais significativos dos juros.
As seguintes políticas contábeis aplicam-se as categorias de classificação e
mensuração dos ativos financeiros, conforme definições abaixo:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a 
custo amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utili-
zando o método dos juros efetivo. O custo amortizado é 
reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci-
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é registrado no resultado.

Ativos financeiros 
mensurados a VJR

Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reco-
nhecido no resultado.

Instrumentos de 
dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendi-
mentos de juros calculados utilizando o método dos juros 
efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são re-
conhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No reconhecimento inicial de um 
investimento em um instrumento patrimonial que não 
seja mantido para negociação, poderá optar irrevogavel-
mente por apresentar alterações subsequentes no valor 
justo do investimento em ORA. Esta escolha é feita para 
cada investimento. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patri-
moniais ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os divi-
dendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 
menos que o dividendo represente claramente uma re-
cuperação de parte do custo do investimento. Outros re-
sultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 
38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos financeiros:

Classificação 
 CPC 38/IAS 39

Classificação 
 CPC 48/IFRS 9

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Redução no valor recuperável (impairment) – Ativos financeiros: O CPC 
48 substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC38/IAS 39 por uma abor-
dagem de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se 
aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e 
instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investi-
mentos em instrumentos patrimoniais (ações).  A Empresa adotou a aborda-
gem simplificada e realizou o cálculo de perda esperada, tomando como base 
a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instru-
mento financeiro. Estabelecendo uma matriz de cálculo baseado nas taxas de 
perda separadamente para cada segmento de clientes. É considerado pela 
Empresa um ativo financeiro como inadimplente quando: • É pouco provável 
que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a 
ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou • O ativo financei-
ro está vencido conforme regras de recebíveis da Empresa. Um ativo financei-
ro possui “problemas de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais 
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro. Em cada data de apresentação, a Empresa avalia se os ativos fi-
nanceiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensu-
rados a VJORA estão com problemas de recuperação. A Empresa não apurou 
impactos na aplicação do CPC 48 em suas demonstrações financeiras. 3.2. 
Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis detalha-
das abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos exercícios apresen-
tados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalentes de caixa 
– abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras com cláusulas contratu-
ais que permitem o resgate em até 90 dias da data de sua aquisição, pelas 
taxas contratadas, estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no va-
lor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo; b. Instrumentos 
financeiros:  1. Instrumentos financeiros:  Prática contábil vigente a par-
tir de 1º de janeiro de 2018: O CPC 48 simplificou o modelo de mensuração 
atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias de mensuração: (i) 
a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e (iii) a 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), dependen-
do do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. 
Quanto ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve 
alterações significativas em relação aos critérios atuais, com exceção ao reco-
nhecimento de mudanças de risco de crédito próprio em outros resultados 
abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do 
resultado. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração - são clas-
sificados no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de transação, 

no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do re-
sultado. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo cus-
to amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de 
principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é 
executada a nível de cada instrumento. Um ativo financeiro não é mais reco-
nhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual, essencial-
mente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos. Mensuração subsequente - para fins de mensuração subsequen-
te, os ativos financeiros são classificados em ativos financeiros ao custo amor-
tizado (instrumentos de dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acu-
mulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e 
perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos 
patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Em-
presa mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro 
for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fi-
nanceiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos con-
tratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de 
caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre 
o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão
sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos
no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao
valor recuperável. Avaliação do modelo de negócio: A Empresa realiza uma
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio
é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações
consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e
o funcionamento prático dessas políticas que inclui a questão de saber se a
estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres-
pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re-
lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa
por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e
reportado à Administração da Empresa; (iii) os riscos que afetam o desempe-
nho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os
gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é
baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais
obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas
sobre vendas futuras. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou ge-
renciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins de
avaliação dos fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o valor
custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os juros são definidos
como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de
crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado perío-
do de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem
de lucro. A Empresa considera os termos contratuais do instrumento para ava-
liar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e
de juros. Ao fazer essa avaliação, é considerado os eventos contingentes que
modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os termos que possam
ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; o pré-pagamento e a pror-
rogação do prazo; e os termos que limitam o acesso da Empresa a fluxos de
caixa de ativos específicos, baseados na performance de um ativo. Passivos
financeiros:  São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. Mensuração subsequente -  a mensuração de passivos finan-
ceiros é como segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
- passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos
financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são 
classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de 
recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financei-
ros derivativos contratados pela Empresa que não são designados como ins-
trumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos 
embutidos separados também são classificados como mantidos para negocia-
ção a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. 
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na de-
monstração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data ini-
cial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. 
A Empresa não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio 
do resultado. Empréstimos e recebíveis - Após o reconhecimento inicial, em-
préstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são men-
surados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando 
os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa 
de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte inte-
grante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa 
de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resul-
tado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos 
concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo fi-
nanceiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quan-
do a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo 
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada 
como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um 
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na 
demonstração do resultado.  c. Receita - A receita é mensurada pelo valor 
justo da contrapartida recebida ou a receber. Uma receita não é reconhecida 
se há uma incerteza significativa na sua realização. d. Imposto de renda e 
contribuição social - a despesa com imposto de renda e contribuição social 
compreende o impostos de renda corrente. O imposto diferido é contabilizado 
no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em resultados 
abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com rela-
ção às diferenças temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O im-
posto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil, 
exceto para o ano de 2017, onde o lucro tributável do período foi inferior ao 
limite anual. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%.  No exercicio, 
a Empresa não apurou base tributável de Imposto de renda e contribuição 
social. e. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) – os de-
mais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/en-
cargos incorridos até a data do balanço; e f. Demonstração do valor adicio-
nado – preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis, 
de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Tem por fina-
lidade evidenciar a riqueza criada pela Empresa e sua distribuição durante 
determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação so-
cietária brasileira, como parte suplementar às demonstrações financeiras.



n Monitor Mercantil Financeiro16 Quarta-feira, 27 de março de 2019

DINÂMICA DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA.
CNPJ/MF: 17.883.437/0001-13 

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
4.1 Caixa e equivalentes de caixa (avaliada ao valor justo por meio do 
resultado): A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, 
por Certificado de Depósito Bancário (CDBs) e Operações Compromissada. 
A rentabilidade média ponderada da carteira em 31 de dezembro de 2018 
equivale a 102,50% do CDI (100,30% do CDI em 2017).

2018 2017
Caixa e depósitos bancários à vista 156 245
Aplicações financeiras de liquidez imediata: 620 616
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - 616
Compromissada (1) 620 -

Total caixa e equivalentes de caixa (2) 776 861
(1) Operações compromissadas em debêntures – São operações de venda de
títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante
ao compromisso de revenda assumido pelo comprador. Essas operações pos-
suem liquidez imediata e são remuneradas a 102,5% do CDI. (2) As aplicações
financeiras apresentadas possuem liquidez diária e são resgatáveis pela taxa
de contratação. 4.2 Aplicação no mercado aberto e recursos vinculados
(avaliadas ao valor justo por meio de resultado): A carteira de aplicações
financeiras é formada, principalmente, por Fundos de Investimentos Exclusi-
vos, compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade com o menor
nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos públicos, entre outros.  A 
rentabilidade da carteira equivale a 99,35% do CDI em 2017.

2018 2017
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado
       Fundo de Investimento (1) - 76
Total de aplicações no mercado aberto e recursos 
 vinculados - Circulante - 76

(1) Fundo de investimentos - inclui fundos classificados como Renda Fixa e
Multimercado.
5. TÍTULOS DE CRÉDITOS A RECEBER
Esses valores correspondem a direitos de créditos originados de contratos de 
arrendamentos de terras para os parques eólicos.

2018 2017
Títulos de créditos a receber 253 240
Total 253 240
Circulante 40 40
Não circulante 213 200

6. TRIBUTOS A RECUPERAR

2018 2017
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 25 -
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ 597 594
Contribuição Social s/ o Lucro – CSLL 149 148
Total - Circulante 771 742
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro e/ou recolhimentos de impostos e contribui-
ções efetuadas a maior, que serão recuperados ou compensados com apura-
ções de tributos em exercícios posteriores, de acordo com a forma prevista na 
legislação tributária vigente aplicável.
7. IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
A conciliação dos valores de imposto de renda e contribuição social dos exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, calculada com base na 
aplicação das alíquotas fiscais vigentes, é demonstrada como segue:

2018 2017
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (77) 54
 Alíquota fiscal combinada 24% 24%
Despesa de imposto de renda e da contribuição social, 
  calculados às alíquotas fiscais combinadas: 18 (13)
Ajustes:
Outras exclusões / Adições (18) -
Despesas de imposto de renda e contribuição social (*) - (13)
Alíquota efetiva 0% 24%
(*) No ano de 2017 não houve a aplicação do adicional de 10% de IRPJ, em 
função do lucro tributável não ter excedido o limite de R$240 mil anual.
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social é de R$1.877 (R$1.877 em 2017) representado por 1.954.805 
quotas (1.954.805 em 2017), todas nominativas e sem valor nominal.
9. DESPESAS OPERACIONAIS - GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2018 2017
Material 1 -
Serviço de Terceiros, consultoria, estadias e viagens 110 119
Outros 1 6
Total 112 125

10. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2018 2017

Receita de aplicações financeiras 36 76
Tributos s/receita financeira (3) (7)
Outras receitas financeiras 21 112
Total receitas financeiras 54 181
IOF c/c empresas (1) (1)
Outras despesas financeiras (18) (1)
Total despesas financeiras (19) (2)
Total receitas financeiras líquidas 35 179
11. LUCRO (PREJUÍZO) POR QUOTA
O resultado por quota básica e diluído foi calculado com base no resultado 
do exercício atribuível e a respectiva quantidade de ações ordinárias em 
circulação.

2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício: (77) 41
Média ponderada das ações 1.955 7.570
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - R$ (*) (0,04) 0,01
(*) A Empresa não possui instrumento diluidor.
12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em função da natureza dos instrumentos financeiros da Empresa: depósitos 
bancários, operações compromissadas, avaliadas ao valor justo por meio do 
resultado, com instituição financeira de grande porte (nota explicativa nº 4) a 
Empresa entende não estar exposta a riscos significativos vinculados a instru-
mentos financeiros tais como: juros, crédito ou liquidez. Em 31 de dezembro 
de 2018, a Empresa não possui e nem operou com instrumentos financeiros 
derivativos.
13. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
Em 2018 as demonstrações financeiras da Empresa não foram impactadas 
por transações não caixa relevantes. Em 2017 as movimentações patrimoniais 
que não afetaram o fluxo de caixa, são como seguem:

2017
Laudo de incorporação de 12/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 82
Tributos a recuperar 23
Aumento de capital 105

DIRETORIA EXECUTIVA
Mauricio Perez Botelho - Administrador

Claudio Brandão Silveira - Administrador
Vicente Côrtes de Carvalho - Contador - CRC-MG 042.523/O-7 “S” RJ

Preços de imóveis residenciais foram 
praticamente estáveis em fevereiro

Após ficar praticamente 
estável em janeiro de 2019 
(variando 0,01%), o Índice 
Geral de Preços Imobiliários - 
Residencial (IGMI-R) da As-
sociação Brasileira das Enti-
dades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) teve uma 
ligeira aceleração em fever-
eiro, registrando aumento de 
0,04%. Com isso, a tendência 
medida pela variação acumu-
lada em 12 meses também 
mostrou uma pequena acel-
eração (passando de 0,62% 
em janeiro para 0,68% em fe-
vereiro). Apesar de pequena, 
esta variação interrompeu a 
sequência de desaceleração 
observada a partir de dezem-
bro de 2018. Com relação às 
dez capitais pesquisadas, ap-
enas o Rio de Janeiro e Re-
cife continuam com quedas 
nas variações de 12 meses no 
preço dos imóveis residenci-
ais. No entanto, mesmo com a 
redução de -0,05% observada 
em fevereiro, o ritmo de queda 
na variação acumulada em 12 
meses continuou desaceleran-
do para o Rio de Janeiro, pas-
sando dos -1,07% de janeiro 
para -0,88% em fevereiro.

De forma geral, os resulta-

dos de fevereiro ficaram bem 
próximos da estabilidade 
para as dez capitais, com 
apenas São Paulo e Porto 
Alegre apresentando varia-
ções positivas na primeira 
casa decimal. Esta tendência 
de estabilidade no resultado 
do mês foi reproduzida na 
perspectiva das taxas acu-
muladas em 12 meses para 
praticamente todas as capi-
tais, podendo-se caracterizar 
as variações em fevereiro 
como pequenas oscilações 
em torno de um patamar 
baixo de variações nominais, 
ainda inferior ao da variação 
dos índices de preços ao con-
sumidor no período.

Olhando para a variação 
acumulada no primeiro bi-
mestre do ano contra o úl-
timo bimestre do ano ante-
rior nos três últimos anos, 
percebe-se que a recupe-
ração nos preços nominais 
dos imóveis residenciais 
neste início de 2019 não 
manteve o ritmo obser-
vado em 2018. No caso do 
Brasil, enquanto os preços 
nominais cresceram 0,15% 
no primeiro bimestre de 
2018 contra o último bi-

mestre do ano anterior, no 
primeiro bimestre de 2019 
este aumento foi de 0,08% 
contra o último bimestre de 
2018. Este resultado, no en-
tanto, não foi o mesmo no 
caso das 10 capitais: Brasí-
lia e Salvador, nesta mesma 
base de comparação, saíram 
de variações negativas em 
2018 para positivas em 
2019, e nos casos do Rio de 
Janeiro e Recife, apesar de-
stas variações serem negati-
vas nos dois últimos anos, o 
ritmo de queda neste início 
de 2019 foi inferior ao de 
2018. Os destaques positi-
vos ficaram com Fortaleza 
e Curitiba, que apresenta-
ram aceleração nesta com-
paração bimestral em 2019.

Dentro do contexto geral 
de frustração em relação ao 
ritmo da retomada do nível 
de atividades neste início de 
2019, o comportamento dos 
preços dos imóveis residen-
ciais segue refletindo um 
mercado cuja recuperação é 
normalmente defasada com 
relação à da economia em 
geral, junto com o dos in-
vestimentos em ativos reais 
como um todo.

Digisystem investe R$ 8 milhões em reestruturação
A Digisystem, compa-

nhia brasileira de soluções 
de tecnologia avançadas, 
anuncia investimentos na 
ordem de R$ 8 milhões 
para reestruturar suas áre-
as e aprimorar a oferta 
personalizada de serviços 
voltados a mercados verti-
cais, ajudando na jornada 
da transformação digital 
das empresas. Com contra-
tações de peso e o reposi-
cionamento de sua marca, 
a empresa reforça também 
seu portfólio de serviços e 
de parcerias tecnológicas 
com os principais fabrican-
tes globais. A Digisystem 
estima, assim, um cresci-
mento de 44% para atingir 
um faturamento de R$ 91 
milhões ainda em 2019.

A companhia já faz parte 
do ranking da Deloitte que 
indica as 250 pequenas e mé-
dias empresas (PMEs) que 
mais crescem no Brasil, na 
categoria de TI, informática 
e internet.

A nova estrutura da Di-
gisystem prioriza a ver-
ticalização e parte do in-
vestimento foi destinado 
à estruturação da área de 
vendas para um atendi-
mento especializado em 
mercados considerados 
estratégicos. Com isso, 
a companhia passa a ter 
equipes próprias para 
atender os setores de edu-

cação, indústria, varejo, 
saúde, finanças, governo 
e utilities, com projetos e 
soluções customizadas.

No bojo desses investi-
mentos, um dos destaques é 
o segmento de saúde, para o 
qual estão sendo direciona-
dos mais de R$ 2 milhões. 
A companhia trouxe Mendel 
Sanger para o comando da 
área, que assumiu como Di-
retor Executivo e reformulou 
a estrutura comercial e da 
academia Digisystem. Men-
del tem uma vasta experiên-
cia no mercado de soluções 
para a saúde.

O setor responsável pela 
oferta de soluções IBM 
também foi alvo de investi-
mentos para a incorporação 
de novas tecnologias e ca-
pacitação de profissionais. 
Mais de R$ 3,5 milhões 
foram aplicados na área, 
comandada por Alexandro 
Croce, Diretor Executivo, 
com o intuito de oferecer 
serviços ainda mais per-
sonalizados e alinhados às 
novas demandas do merca-
do.

Reposicionamento

Para acompanhar as no-
vas diretrizes de negócio, a 
Digisystem desenvolveu um 
reposicionamento da marca 
e nova identidade visual em 
conformidade com o atual 

momento de inovação. Estão 
sendo investidos mais de R$ 
1,5 milhão na área de marke-
ting, agora comandada por 
Renata Mello, que assumiu a 
diretoria. A executiva veio da 
Samsung trazendo sua expe-
riência no desenvolvimento 
e implementação de planos 
de marketing, também reali-
zados em outras companhias 
de peso dos mercados B2B e 
B2C, como Siemens, Sadia e 
Seara Alimentos.

A chegada de novos dire-
tores faz parte do processo 
de reestruturação da empre-
sa. Além de Mendel Sanger 
e Renata Mello, Eduardo 
Santana assumiu a Diretoria 
Executiva de Desenvolvi-
mento de Negócios.

“Nos estruturamos para 
proporcionar às empre-
sas a melhor experiência 
na transformação digital e 
para gerar mais valor por 
meio de soluções end-to-
end customizadas. O mer-
cado demanda hoje por so-
luções capazes de resolver 
dores reais e que impactam 
diretamente nos negócios, 
como captação e retenção 
de clientes, atendimento 
em grande escala, acesso e 
disponibilidade de informa-
ções de qualquer lugar em 
que o usuário esteja, entre 
outras”, explica Marcos 
Antônio Perez, CEO da Di-
gisystem.
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações de resultados do exercício para os exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 3 S.A. - Rio de Janeiro, RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanha-
das das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas 
contábeis vigentes. Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. A Diretoria.

Passivo 2018 2017
Circulante
Outros passivos 32.072 188
Fornecedores 60 56
Obrigações fiscais e previdenciárias (Nota 9) 26.704 123
Outros passivos 5.308 9

Total do passivo 32.072 188
Patrimônio líquido (Nota 11) 1.282.513 1.127.568

Capital social 546.251 446.251
Reservas de capital 435.414 435.414
Reserva de lucros 260.205 207.551
Ajustes de avaliação patrimonial 40.643 38.352

Total do passivo e patrimônio líquido 1.314.585 1.127.756

2018 2017
Receita operacional líquida (Nota 13) 47 687
Custos operacionais (1) -
Resultado operacional bruto 46 687
Despesas administrativas (Nota 14) (150) (170)
Outras receitas / (despesas) operacionais (Nota 14) (8.343) (172)
Resultado de participações em coligadas e controladas 48.136 181.135
Resultado financeiro líquido (Nota 15) 82.100 10
Resultado antes da tributação sobre o lucro 121.789 181.490
Imposto de renda e contribuição social (Nota 10) (24.535) (123)
Lucro líquido do exercício 97.254 181.367

As notas explicativas são partes 
integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 97.254 181.367
Outros resultados abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente
  reclassificados para o resultado
Ajuste ao valor justo de ativos financeiros classificados
 a valor justo por meio de outros resultados abrangentes 3.846 275
Imposto de renda e contribuição social sobre outros
 resultados abrangentes (1.555) (124)
Resultado abrangente total do exercício 99.545 181.518

As notas explicativas são partes 
integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 97.254 181.367
Ajustes ao lucro líquido do exercício dos efeitos no
 resultado que não afetam caixa das atividades operacionais: (48.156) (181.135)
Resultado de participação em controladas (48.136) (181.135)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (20) -

Variação dos ativos e passivos operacionais: (10.153) 32.701
Instrumentos financeiros 53 34.845
Impostos e contribuições a compensar (11.797) 1.316
Despesas antecipadas 33 (33)
Créditos tributários (20) -
Outros ativos (19.720) -
Fornecedores 4 42
Obrigações sociais e estatutárias - (1.765)
Obrigações fiscais e previdenciárias 26.601 (1.655)
Outros passivos (1) 9
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.306) (58)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 38.945 32.933
Dividendos recebidos de controladas - 27.438
Aumento de capital em controlada (99.714) (200.000)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (99.714) (172.562)
Aumento de capital (Nota 11) 100.000 (200.000)
Reservas - -
Juros sobre o Capital Próprio 1.000 -
Dividendos (Nota 11) (39.300) (60.708)

Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento 61.700 139.292
Redução em caixa e equivalentes 931 (337))
Caixa e equivalentes no início do exercício 5 342
Caixa e equivalentes no final do exercício 936 5

As notas explicativas são partes 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital
Reserva  

de capital
Reserva 

 legal
Reserva  

estatutária
Ajustes de avaliação 

patrimonial
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 246.251 435.414 3.539 83.353 38.201 - 806.758
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício - - - - - 181.367 181.367
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - 275 - 275
IR e CS sobre outros resultados abrangentes - - - - (124) - (124)
Transações com acionistas – contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 11) 200.000 - - - - - 200.000
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas - - 8.234 173.133 - (181.367) -
Dividendos - - - (60.708) - - (60.708)
Saldos em 31/12/2017 446.251 435.414 11.773 195.778 38.352 - 1.127.568
Mutações do exercício 200.000 - 8.234 112.425 151 - 320.810
Saldos em 31/12/2017 446.251 435.414 11.773 195.778 38.352 - 1.127.568
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício - - - - - 97.254 97.254
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - 3.846 - 3.846
IR e CS sobre outros resultados abrangentes - - - - (1.555) - (1.555)
Transações com acionistas – contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 11) 100.000 - - - - - 100.000
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas - - 3.644 93.610 - (97.254) -
Dividendos - - - (44.600) - - (44.600)
Saldos em 31/12/2018 546.251 435.414 15.417 244.788 40.643 - 1.282.513
Mutações do exercício 100.000 - 3.644 49.010 2.291 - 154.945

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de resultados abrangentes para os exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

2018 2017
Receitas 144 721
Resultado de operações com instrumentos financeiros 51 721
Outras receitas 93 -

Despesas (705) (34)
Outras despesas (705) (34)

Insumos adquiridos de terceiros (151) (167)
Materiais, energia e outros (149) (166)
Comunicação e processamento de dados (1) (1)
Custo dos serviços prestados (1) -

Valor adicionado bruto (712) 520
Valor adicionado líquido (712) 520
Valor adicionado recebido em transferência 130.236 181.145
Resultado da equivalência patrimonial 48.136 181.135
Receitas financeiras 82.100 10

Valor adicionado a distribuir 129.524 181.665
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 135 141
Remuneração direta 96 99
Benefícios 14 14
FGTS - 1
Encargos 25 27

Impostos, taxas e contribuições 32.135 157
Federais 32.135 157

Remuneração de capitais próprios 97.254 181.367
Dividendos (39.300) (60.708)
Lucros retidos 136.554 242.075

Distribuição do valor adicionado 129.524 181.665
As notas explicativas são partes 

integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional. A XP Controle 3 Participações S.A. (“Companhia” ou
“XP Controle 3”) tem sua sede localizada na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº
290, sala 606, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - Brasil. A XP Controle 3
fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, diver-
sos produtos e serviços financeiros, por meio de sua empresa controlada XP In-
vestimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“ XP CC-
TVM”). A XP Controle 3 é uma holding, controlada pela XP Investimentos S.A.,
que detém 100% de participação em seu capital total. Estas demonstrações fi-
nanceiras foram aprovadas pela Administração em 15 de março de 2019. i. Par-
ticipação. A XP Controle 3 participa diretamente do capital da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., detendo 100% de suas
ações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. A XP CCTVM
é uma sociedade de capital fechado, que efetua operações no âmbito da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão por conta própria e de terceiros, além de administrar cartei-
ras de clubes de investimentos. 2. Base de elaboração das demonstrações
financeiras. (a) Base de preparação. Estas demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações financeiras utilizam o custo 
histórico como base de valor, exceto na valorização de determinados instrumen-
tos financeiros, como: ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do 
resultado. A metodologia aplicada para mensuração do valor justo dos títulos e 
valores mobiliários é baseada no cenário econômico e nos modelos de precifica-
ção desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios 
praticados no mercado, os dados divulgados pelas diversas associações de clas-
se e as bolsas de valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à data-base do balan-
ço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira desses itens, os resultados 
poderão vir a ser diferentes dos estimados. Estas demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas em milhares de Real, que é a moeda funcional, exce-
to quando indicado de outra forma. A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, pode 
exigir que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que 
afetem a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Embora os resultados em reais possam divergir, 
essas estimativas não possuem um risco significativo de resultar em um ajuste 
material no futuro. Em acordo com CPC 36 a XP Controle 3 não apresentou suas 
demonstrações financeiras consolidadas, pois a mesma é controlada da XP In-
vestimentos S.A, a qual apresentou as suas demonstrações consolidadas em 27 
de março de 2019. (b) Adoção de novas normas e interpretações. CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros. O CPC 48 descreve os requerimentos para classifi-
car e mensurar os ativos e passivos financeiros. Esta norma substitui o CPC 38. 
O CPC 48 estabelece: • Uma nova abordagem de classificação e mensuração de 
ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são admi-
nistrados e suas características de fluxo de caixa (parte I); • Um novo modelo de 
perda de crédito “impairment” para os ativos financeiros, com base nas perdas de 
crédito esperadas, em oposição ao modelo ”perdas incorridas” atualmente apli-
cável do CPC 38. (parte II); e • Novos princípios e a simplificação dos requisitos 
para as relações de contabilidade de hedge (parte III), para alinhá-las com a es-
tratégia de gestão de risco do Grupo. Entretanto, o CPC 48 não substitui os re-
querimentos para macro hedge accounting, ficando a cargo da instituição conti-
nuar aplicando os requerimentos de hedge accounting previstos no CPC 38 ou 
adotar o CPC 48. As alterações nas práticas contábeis resultantes da adoção do 
CPC 48 foram aplicadas retrospectivamente. Embora a transição tenha tido im-
pactos relevantes nos processos e atividades da XP Controle 3, a adoção inicial 
do CPC 48 não produziu efeitos relevantes relacionados à mensuração de ativos 
e passivos financeiros que pudessem impactar os saldos contábeis de abertura 
na data de transição, e portanto, não houve ajustes decorrentes da adoção inicial. 
Os ativos e passivos financeiros que em 31 de dezembro de 2017 estavam clas-
sificados nas categorias “Ativos financeiros mantidos para negociação” e “passi-
vos financeiros mantidos para negociação” foram classificados, a partir de 1º de 
janeiro de 2018, respectivamente, nas categorias de “ativos financeiros a valor 
justo pelo resultado” e “passivos financeiros a valor justo pelo resultado”. Essas 
novas classificações não tiveram impactos significativos nos critérios de reco-
nhecimento e mensuração desses ativos e passivos financeiros. Parte I. Classi-
ficação e mensuração de ativos e passivos financeiros. O CPC 48 retém em 
grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e men-
suração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias do 
CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e rece-
bíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros segundo o 
CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financei-
ro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. i. Men-
suração. Ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor 
justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, e 
subsequentemente classificados conforme categorias abaixo: • Custo Amortiza-
do; • Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”); • Valor 
Justo por meio do Resultado (“VJR”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado caso atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor 
justo por meio do resultado: • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio 
cujo objetivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa contratuais; e • Os 
termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros so-
bre o valor do principal em aberto. • Um instrumento da dívida é mensurado ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), caso atenda às 
seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do resultado 
(VJR). • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja al-
cançado pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais e pela venda de ativos 
financeiros; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas espe-
cíficas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal 
e dos juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um 
instrumento de capital não mantido para negociação, a XP Controle 3 pode optar 
de maneira irrevogável por apresentar alterações subsequentes do valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). Esta opção é feita conside-
rando cada investimento individualmente e não foi utilizada pela XP Controle 3. 
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições 
a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um 
modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de 
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e •  Seus termos con-
tratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamen-
tos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos 
financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA 
são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Além disso, no reconhecimento inicial, a XP Controle 3 pode irrevogavelmente 
designar ao valor justo por meio do resultado um ativo financeiro que, de outra 
forma, atenda às exigências de mensuração ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, caso essa designação elimine 
ou reduza substancialmente um descasamento contábil que poderia existir. Essa 
opção não foi utilizada pela XP Controle 3. Os instrumentos patrimoniais são 
aqueles que atendem à definição de patrimônio líquido do ponto de vista do emis-
sor, ou seja, instrumentos que não contenham uma obrigação contratual de pa-
gamento e que evidenciem um interesse residual no patrimônio líquido do emis-
sor. São exemplos os instrumentos de capital que incluem ações ordinárias. 
Geralmente, todos os instrumentos patrimoniais são mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, exceto nos casos em que a Administração da XP Controle 
3 tenha eleito, no momento do reconhecimento inicial, a designação irrevogável 
de um investimento de patrimônio pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A política da XP Controle 3 condiz em designar investimentos de 
capital como mensurado ao valor justo contra outros resultados abrangentes 
quando esses investimentos são mantidos para outros fins que não gerem retor-
nos de investimento, os ganhos e perdas de valor justo reconhecidos em outros 

resultados abrangentes e não são reclassificados subsequentemente para o re-
sultado, incluindo a venda do ativo. Essa prerrogativa não foi utilizada pela XP 
Controle 3 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. As perdas por 
redução ao valor recuperável (e a reversão de perdas por redução ao valor recu-
perável) não são contabilizadas separadamente de outras variações no valor 
justo. Com relação aos dividendos, quando representam um retorno sobre tais 
investimentos, continuam a ser reconhecidos no resultado como outros rendi-
mentos quando a XP Controle 3 possui o direito de receber pagamentos. ii. Ava-
liação do modelo de negócio. iii. A XP Controle 3 avalia o objetivo de seus mode-
los de negócio, nos quais os ativos são mantidos em nível de portfólio para avaliar 
como o negócio é administrado e informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas compreendem: • Políticas e objetivos definidos 
para a carteira e a aplicação dessas políticas na prática. Com destaque sobre, se 
a estratégia da Administração está focada em auferir receitas de juros contratu-
ais, manter um perfil específico de taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; 
• Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da XP
Controle 3; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os 
ativos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses 
riscos são administrados; • Como os gestores do negócio são remunerados - por 
exemplo, se a remuneração está relacionada ao valor justo dos ativos ou dos 
fluxos de caixa contratuais recebidos; • A frequência, o volume e o momento das 
vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas 
sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de vendas não são 
consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação geral de como o 
objetivo definido pela XP Controle 3 para administrar os ativos financeiros. Os 
ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados, cujo desempe-
nho é avaliado com base no valor justo, são mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, pois não são mantidos para receber fluxos de caixa contratuais. iv. 
Avaliação para determinar se os fluxos de caixa contratuais se referem exclusiva-
mente a pagamentos do principal e dos juros (“Teste do SPPI“). Para fins desta 
avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro no reconhe-
cimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação para o valor da moeda 
no tempo e para o risco de crédito associado ao valor do principal em aberto du-
rante um período específico e para outros riscos e custos básicos dos ativos fi-
nanceiros (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), bem como 
para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais se referem 
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros, a XP Controle 3 considera 
os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro con-
tém um termo contratual que poderia alterar o prazo ou valor dos fluxos de caixa 
contratuais de forma que não atenderia esta condição. Ao realizar a avaliação, a 
XP Controle 3 considera: • Eventos contingentes que alterariam o valor e prazo 
dos fluxos de caixa; • Alavancagem; • Prazos de pagamento antecipado e exten-
são; • Termos que limitem o direito da XP Controle 3 aos fluxos de caixa de ativos; 
e • Recursos que modifiquem a contraprestação do valor da moeda no tempo, por 
exemplo, reajuste periódico das taxas de juros. v. Reclassificações de categorias 
dos ativos financeiros. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequen-
temente ao seu reconhecimento inicial, exceto no período em que a XP Controle 
3 vier a alterar seu modelo de negócio para administrar os ativos financeiros. vi. 
Baixa de ativos financeiros. A XP Controle 3 baixa um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma transação na 
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo finan-
ceiro são transferidos ou na qual a XP Controle 3 não transfere nem retém subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro e 
não controla o ativo financeiro. Na baixa de um ativo financeiro, a diferença entre 
o valor contábil do ativo (ou valor contábil alocado à parcela do ativo baixado) e a
soma (i) da contraprestação recebida (inclusive qualquer novo ativo obtido, dedu-
zido de qualquer novo passivo assumido) e (ii) eventuais ganhos ou perdas acu-
muladas reconhecidas por meio de “Outros resultados abrangentes” é registrada
no resultado. A partir da data de primeira adoção do CPC 48, eventuais ganhos/
perdas acumulados e reconhecidos por meio de “Outros resultados abrangentes”
com relação aos instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes não são registrados no resultado mediante a bai-
xa destes títulos. A XP Controle 3 pode realizar operações nas quais transfira os
ativos reconhecidos em seu balanço patrimonial, mas mantenha todos ou subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos ou parte deles. 
Nestes casos, os ativos transferidos não são baixados. Em operações nas quais
a XP Controle 3 não venha a reter nem transferir substancialmente todos os ris-
cos e benefícios de propriedade de um ativo financeiro e detenha o controle do
ativo, a XP Controle 3 continuará a reconhecer o ativo na extensão de seu envol-
vimento contínuo, a ser determinado pela extensão a que estará exposto a alte-
rações no valor do ativo transferido. vii. Baixa de passivos financeiros. A XP Con-
trole 3 baixa um passivo financeiro quando suas obrigações contratuais são
extintas, canceladas ou quando vencem. viii. Taxa de juros efetiva. A taxa de juros 
efetiva é aquela que desconta exclusivamente os pagamentos ou recebimentos
de caixa futuros, estimados durante a vida esperada do ativo financeiro ou passi-
vo financeiro ao valor contábil bruto de um ativo financeiro (ou seja, seu custo
amortizado antes de qualquer provisão para redução ao valor recuperável) ou o
custo amortizado de um passivo financeiro. O cálculo não considera perdas de
crédito esperadas e inclui custos de transação, prêmios ou descontos e taxas
pagos ou recebidos que são parte integrante da taxa de juros efetiva, como taxas
de origem. ix. Modificações nos ativos e passivos financeiros. • Ativos e passivos
financeiros. Caso os termos de um ativo financeiro sejam modificados, a XP Con-
trole 3 avalia se os fluxos de caixa do ativo modificado são substancialmente di-
ferentes. Caso os fluxos de caixa sejam substancialmente diferentes, os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro original serão considerados
vencidos. Neste caso, o ativo financeiro original é baixado e um novo ativo finan-
ceiro é reconhecido ao valor justo. A XP Controle 3 baixa um passivo financeiro
quando seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado
são substancialmente diferentes. Nesse caso, um novo passivo financeiro é re-
conhecido ao valor justo com base nos termos modificados. A diferença entre o
valor contábil do passivo financeiro extinto e o novo passivo financeiro com ter-
mos modificados é reconhecida no resultado. • Práticas contábeis aplicáveis a
partir de 1º de janeiro de 2018. Caso os fluxos de caixa do ativo modificado men-
surado ao custo amortizado não sejam substancialmente diferentes, a modifica-
ção não resulta em baixa do ativo financeiro. Neste caso, a XP Controle 3 recal-
cula o valor contábil bruto do ativo financeiro e reconhece o valor resultante dos
ajustes ao valor contábil bruto como ganho ou perda de modificação no resultado.
Caso uma modificação dessa natureza seja realizada devido às dificuldades fi-
nanceiras do devedor, ganhos ou perdas são apresentados em conjunto com as
perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”). Em outros casos, são
apresentados como receita de juros. x. Receita de juros. A receita de juros é cal-
culada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto dos ativos finan-
ceiros, exceto: (a) Ativos financeiros adquiridos ou originados com impairment de
crédito, para os quais a taxa de juros efetiva original ajustada ao crédito é aplicada
ao custo amortizado do ativo financeiro. (b) Ativos financeiros que não são adqui-
ridos ou originados com impairment de crédito, mas posteriormente apresenta-
ram evento de inadimplência (ou “estágio 3”), para os quais a receita de juros é
calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao seu custo amortizado líquido da
provisão. xi. Compensação. Os ativos e passivos financeiros são compensados
e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a XP Controle 3 atualmente tem um direito legalmente exequível de compen-
sar os valores e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo
e liquidar o passivo simultaneamente. Receitas e despesas são apresentadas
em uma base líquida somente quando permitido pelos CPCs ou para ganhos ou
perdas resultantes de um grupo de operações semelhantes, como na atividade
de negociação da XP Controle 3. Parte II. Perda no valor recuperável de ativos 
financeiros (“impairment”). O CPC 48 substitui o modelo de “perda incorrida”
do CPC 38 por um modelo de perda de crédito esperada, implicando que as per-

das de créditos são reconhecidas mais cedo sob CPC 48 que sob CPC 38. O 
novo modelo de perda por redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos fi-
nanceiros mensurados pelo custo amortizado, instrumentos de dívida mensura-
dos a VJORA, e ativos contratuais reconhecidos de acordo com CPC 47, mas 
não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais ou ativos financei-
ros mensurados a VJR. Os ativos financeiros ao custo amortizado da XP Contro-
le 3, passíveis de impairment, consistem em rendas a receber de clientes, nego-
ciação e intermediação de valores, aplicações interfinanceiras cujas contrapartes 
são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, títulos emitidos pelo governo 
brasileiro, bem como operações de instrumentos financeiros derivativos que em 
sua grande maioria são negociados em bolsa (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) e 
que, portanto, possuem garantia da mesma. De acordo com o CPC 48, as provi-
sões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de 
crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de 
possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço. 
• Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida espe-
rada de um instrumento financeiro. As perdas por redução ao valor recuperável
de ativos mensurados ao custo amortizado foram calculadas como a diferença
entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados,
descontados pela taxa efetiva de juros original do ativo. As perdas por redução ao
valor recuperável em ativos mensurados ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes foram calculadas como a diferença entre o valor contábil e o
valor justo. A XP Controle 3 mensura as provisões para perdas a um valor igual às
perdas de crédito esperadas durante a vida útil, exceto para os instrumentos
abaixo, para os quais são registradas como perdas de crédito esperadas em 12
meses: • Títulos de dívida que apresentam um baixo risco de crédito na data de
encerramento; e • Outros instrumentos financeiros nos quais o risco de crédito
não aumentou substancialmente desde seu reconhecimento inicial. • Reversão
da redução ao valor recuperável (“impairment”). Para ativos mensurados ao cus-
to amortizado: Caso um evento ocorrido após a redução ao valor recuperável
tenha causado a redução no valor da perda por redução do valor recuperável, a
redução na perda por redução do valor recuperável foi revertida por meio do re-
sultado. • Ativos modificados. Se os termos de um ativo financeiro são renegocia-
dos ou modificados ou um ativo financeiro existente é substituído por um novo
ativo devido a dificuldades financeiras do devedor, é necessário avaliar se o ativo
financeiro deve ser baixado e as perdas de crédito esperadas são mensuradas
da seguinte forma: • Caso a reestruturação esperada não resulte em baixa do
ativo existente, os fluxos de caixa esperados e advindos do ativo financeiro mo-
dificado são incluídos no cálculo das insuficiências de caixa do ativo existente.
• Caso a reestruturação esperada resulte em baixa do ativo existente, o valor
justo esperado do novo ativo é tratado como fluxo de caixa final do ativo financei-
ro existente no momento de sua baixa. Este valor é incluído no cálculo das insu-
ficiências de caixa decorrentes do ativo financeiro existente descontadas a partir
da data estimada de baixa até a data de encerramento, utilizando a taxa de juros
efetiva original do ativo financeiro existente. • Determinação de aumentos signifi-
cativos no risco de crédito. Em cada data de apuração de seus balanços patrimo-
niais, a XP Controle 3 avalia se os ativos financeiros registrados ao custo amorti-
zado e os títulos de dívida registrados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes estão sujeitos à redução ao valor recuperável, bem como outros
instrumentos financeiros sujeitos a essa avaliação. Um ativo financeiro está su-
jeito à impairment quando um ou mais eventos que exerçam um impacto negativo
sobre os fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro tenham ocorrido.
• Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patri-
monial. As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no
balanço patrimonial como uma dedução do valor contábil bruto dos ativos.
• Evidência objetiva de redução ao valor recuperável (“impairment”). Em cada
data de apuração de seus balanços, a XP Controle 3 avalia a existência de evi-
dência objetiva de que os ativos financeiros não mensurados ao valor justo por
meio do resultado tiveram redução no seu valor recuperável. Um ativo financeiro
ou grupo de ativos financeiros apresentou redução no seu valor recuperável
quando há evidências objetivas demonstram que um evento de perda ocorreu
após o reconhecimento inicial do(s) ativo(s) e que o evento de perda exerceu um
impacto sobre os fluxos de caixa futuros do(s) ativo(s) que poderia ser estimado
com segurança. Evidências objetivas de que os ativos financeiros tiveram redu-
ção no seu valor recuperável incluem: • O desaparecimento de um mercado ativo
para um título; • Dados observáveis relacionados a um grupo de ativos, tais como
alterações adversas no status de pagamento de emissores no grupo, ou condi-
ções econômicas correlacionadas a inadimplência no grupo; • Atrasos de suas
obrigações contratuais; • Quebra de contrato, como inadimplência ou atraso;
• A reestruturação de um ativo financeiro pelo a XP Controle 3 em condições que
o Grupo não consideraria como interessantes para realizar; • A probabilidade de

Relatório da Administração

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 936 5
Ativos financeiros - 53
Valor justo por meio do resultado - 53
Instrumentos financeiros - 53

Outros ativos 36.372 562
Impostos e contribuições a compensar (Nota 7) 17.632 529
Despesas antecipadas - 33
Ativo fiscal diferido 20 -
Outros ativos (Nota 12) 18.720 -

Realizável a longo prazo
Investimentos (Nota 8) 1.277.277 1.127.136
Total do ativo 1.314.585 1.127.756
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que o emissor entre em falência ou outra reorganização financeira; ou Um ativo 
financeiro que tenha sido renegociado devido à deterioração na condição do de-
vedor, é geralmente considerado como reduzido ao valor recuperável a menos 
que houvesse evidência, de que o risco de não receber os fluxos de caixa contra-
tuais tenha sido reduzido significativamente e não houvesse nenhum outro indi-
cador de impairment. Todos os ativos financeiros a custo amortizado individual-
mente significativos são submetidos a um teste específico de redução ao valor 
recuperável. Ativos financeiros a custo amortizado não considerados como indi-
vidualmente significativos, foram coletivamente submetidos a teste de redução 
ao valor recuperável por meio do agrupamento de empréstimos e adiantamentos 
e títulos a custo amortizado com características de risco de crédito semelhantes. 
• Avaliação individual ou coletiva. Uma mensuração individual de impairment se
baseia na melhor estimativa da Administração do valor presente dos fluxos de
caixa cujo recebimento era esperado. Ao estimar estes fluxos de caixa, a Admi-
nistração exerceu julgamento quanto à situação financeira de um emissor e ao
valor líquido realizável de qualquer garantia subjacente. Cada ativo reduzido ao
valor recuperável foi avaliado com relação aos seus méritos, ao passo que a es-
tratégia de teste e a estimativa dos fluxos de caixa considerados recuperáveis,
foram aprovadas pelos responsáveis de risco de crédito da XP Controle 3. Ao
avaliar a necessidade de provisão coletiva para perdas, a Administração conside-
rou fatores como qualidade de crédito, tamanho da carteira, concentrações e fa-
tores econômicos. Para estimar a provisão necessária, foram estabelecidas pre-
missas para definir como as perdas inerentes estavam modeladas e para
determinar os parâmetros de dados necessários, com base na experiência histó-
rica e nas condições econômicas atuais. (c) Normas, alterações e interpreta-
ções emitidas pelo CPC. Uma série de novas normas serão efetivas após a data
destas demonstrações financeiras e não foram adotadas de forma antecipada.
As principais disposições e consequências estão mencionadas abaixo. • Altera-
ção da Estrutura Conceitual. Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Es-
trutura Conceitual (Conceptual Framework) e as principais alterações se referem
a: definições de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensura-
ção, apresentação e divulgação para elementos patrimoniais e de resultado. Es-
tas alterações são efetivas para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2020 e
os possíveis impactos estão sendo avaliados e serão concluídos até sua data de 
entrada em vigor. • CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil 
(aplicação em 1º/01/2019). O CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Operações de Arrenda-
mento Mercantil”, que substituirá o CPC 06 (IAS 17) e as respectivas interpreta-
ções, estabelecem os princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz
importantes mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção
entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros. Com CPC 06
(R2), o arrendatário reconhece um ativo, que se refere ao direito de uso do bem
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de
efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrenda-
mentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador per-
manece semelhante à norma atual. Além disso, afetará a apresentação: (i) da
demonstração do resultado, sendo que a natureza das despesas vai mudar. O
CPC 06 (R2) substitui a despesa linear de arrendamento operacional com um
custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obriga-
ção de arrendamento, (ii) da demonstração dos fluxos de caixa (com reembolso
do passivo por arrendamento e o encargo financeiro relatado no caixa líquido
decorrentes de / (usados em) atividades de financiamento) e (iii) o balanço patri-
monial (com o direito de uso do ativo registrado nos ativos e o correspondente
passivo de arrendamento registrado no passivo). A XP Controle 3 aplicará o mé-
todo de transição prospectivo, e o Ativo de Direito de Uso será reconhecido pelo
valor presente das parcelas remanescentes. A transição para o IFRS 16 na data
de adoção de 1° de janeiro de 2019, acarretará em um ajuste negativo no Patri-
mônio Líquido em 0,03% da XP Controle 3. 3. Resumo das políticas contábeis. 
(a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dispo-
nibilidades e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta liqui-
dez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor, bem como
que sejam mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. As operações são
consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos em três meses ou
menos a contar da data da aquisição e/ou possuem liquidez imediata. (b) Instru-
mentos financeiros ativos e passivos. Vide nota explicativa no 2(b) que descre-
ve os impactos da adoção inicial da nova norma CPC 48. (c) Investimentos.
Controladas são aquelas sociedades na qual a controladora, diretamente ou atra-
vés de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger
a maioria dos administradores. Os investimentos nessas empresas são reconhe-
cidos inicialmente ao custo de aquisição e avaliados subsequentemente pelo
método de equivalência patrimonial após adequação às práticas contábeis do
controlador. (d) Imposto de renda e contribuição social. O imposto diferido é
mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações 
financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacio-
nam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a
mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribui-
ção social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, base negativa de Contribui-
ção Social e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável
que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais se-
rão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revi-
sados a cada data de relatório e serão baixados na medida em que sua realização
não seja mais provável. 4. Determinação do valor justo. Ao determinar o valor
justo dos instrumentos financeiros, a XP Controle 3 S.A. utiliza a hierarquia a se-
guir: Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos ou passivos
idênticos. O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados
ativos é seu preço de mercado, cotado na data do balanço. Um mercado é visto
como ativo se as transações ocorrem com frequência e volume suficientes para
fornecer informações de precificação de forma contínua. Os instrumentos incluí-
dos como nível 1 compreendem, principalmente, instrumentos financeiros e ins-
trumentos financeiros derivativos negociados em bolsa. Nível 2: Informações
(inputs) que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamen-
te, exceto preços cotados incluídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no nível
2 compreendem, principalmente instrumentos financeiros e instrumentos finan-
ceiros derivativos negociados em mercado de balcão. Nível 3: Técnicas de ava-
liação para as quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mer-
cado observáveis. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não havia nenhum
instrumento financeiro classificado no nível 3. Os valores justos têm sido apura-
dos para propósitos de mensuração baseados nos métodos abaixo.
(a) Disponibilidades. O valor justo de disponibilidades é representado pelo pró-
prio valor contábil, que se refere aos montantes disponíveis para utilização à
vista, já as aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações
compromissadas têm o seu valor justo muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos
financeiros. O valor justo dos títulos e valores mobiliários é apurado por referên-
cia aos seus preços de fechamento na data de apresentação dessa demonstra-
ção financeira. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados pelas taxas e
índices de mercado observáveis na data de apresentação. (c) Outros ativos e
passivos financeiros. O valor justo, que é determinado para fins de divulgação,
é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros,
descontados pelas taxas e índices de mercado observáveis na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Os valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros estão classificados como Nível 2 em 31 de dezembro de 2018 e de
2017. 5. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros.
(a) Visão geral. A XP Controle 3 apresenta exposição aos seguintes riscos advin-
dos do uso de instrumentos financeiros: i. Risco de crédito; ii. Risco de liquidez;  
iii. Risco de mercado: • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. iv.
Risco operacional. Essa nota apresenta informações sobre a exposição da XP
Controle 3 a cada um dos riscos supramencionados, seus objetivos, políticas e
processos de mensuração, gerenciamento de risco e gerenciamento de capital.
(b) Estrutura de gerenciamento de risco. A Administração tem responsabilida-
de global pelo estabelecimento e pela supervisão da estrutura de gerenciamento 
de riscos da XP Controle 3. A Gestão de Riscos está estruturada de forma total-
mente independente das áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta 
administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação 
de funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. 
As políticas de gerenciamento de riscos da XP Controle 3 são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados para definir limites e controles de ris-
cos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e os 
sistemas de gerenciamento de riscos são revisados periodicamente para refletir 
as mudanças nas condições de mercado e nas atividades da XP Controle 3. A XP 
Controle 3, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e gerencia-
mento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e 

construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obriga-
ções. Ao que se refere à controlada XP CCTVM, a estrutura organizacional está 
delineada de acordo com as recomendações propostas pelo Acordo da Basileia, 
em que são formalizados os procedimentos, as políticas e a metodologia consis-
tentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e monitorados os 
diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de 
mercado, de liquidez, de crédito, legal e operacional. A Controle 3 procuram se-
guir as mesmas práticas de gerenciamento de risco naquilo que se aplicar a todas 
as empresas. Tais processos de gerenciamento de risco estão, ainda, associa-
dos aos processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente no 
que tange à formulação de análises de impacto, aos planos de continuidade, aos 
planos de recuperação de desastres, aos planos de backup, ao gerenciamento 
de crises, etc. (c) Risco de crédito. O risco de crédito está diretamente ligado à 
possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo 
emissor, ou contraparte, de suas respectivas obrigações contratuais nos termos 
acordados, à desvalorização de contrato decorrente da deterioração na classifi-
cação de risco do tomador, a redução de ganhos ou remuneração, às vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação, dentre outros. A defi-
nição de risco de crédito compreende, entre outros: • Risco da contraparte: É a 
possibilidade do não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de opera-
ções com ativos financeiros, inclusive instrumentos financeiros derivativos. • Ris-
co país: É a possibilidade de perdas relacionadas ao não cumprimento de obriga-
ções financeiras por tomadores localizados fora do país, em virtude de ações 
realizadas pelo governo do país em que reside o mesmo. • A possibilidade de 
ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compro-
missos de crédito ou outras operações de natureza semelhante. • A possibilidade 
de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras, nos ter-
mos pactuados, por parte intermediadora ou convenente de operações de crédi-
to. O gerenciamento do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da 
Companhia que visa a garantir o cumprimento do determinado na política da 
Companhia e assegurar que os limites operacionais estabelecidos sejam execu-
tados. A Companhia estabelece sua política de crédito com base no cenário inter-
no, como composição da carteira por título, por emissor, por rating, por atividade 
econômica e pelo duration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, 
de inflação, entre outros. A área de análise de crédito também participa ativamen-
te neste processo, sendo responsável pela avaliação do risco de crédito emis-
sões e emissores com os quais as empresas da XP Controle 3 mantém ou pre-
tendem manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições de 
risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a recomen-
dação de limite das posições de risco de crédito dos clientes. As análises realiza-
das são apresentadas ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem como atribuição 
determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou 
outros para os diversos veículos das empresas da Companhia. Com relação aos 
créditos destinados à distribuição para a base de clientes da XP CCTVM, são 
determinados também os limites de crédito para cada emissor e emissão estrutu-
rada. A revisão dos créditos avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realiza-
da periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e 
metodologias internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de 
Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de cré-
dito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para 
a realização de suas atividades, uma vez que não participa da definição de estra-
tégias de negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer natureza. 
A Administração realiza análise da qualidade de crédito dos ativos que não estão 
vencidos nem reduzidos ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, tais ativos eram substancialmente representados por aplicações interfinan-
ceiras cujas contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, que 
em sua grande maioria são negociados em bolsa (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) 
e que, portanto, possuem garantia da mesma. O valor contábil dos ativos finan-
ceiros representa a exposição máxima do crédito está demonstrado no quadro 
abaixo:
Posição ativa 2018 2017
Disponibilidades 1 5
Ativos financeiros
Títulos privados 935 53
Total 936 58
(d) Risco de liquidez. É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis
e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – que
possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se em con-
sideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. A Companhia
possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa garantir um nível
mínimo de liquidez considerado adequado pela Alta Administração. Essa política
prevê ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez, devendo
estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do caixa dentro dos limites
requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o gerenciamento de riscos são de
responsabilidade da área de riscos, que está subordinada à Diretoria Executiva,
evitando desta forma eventual conflito de interesse com áreas tomadoras de liqui-
dez. O controle de Risco de Liquidez é baseado na projeção de caixa e ativos com
risco de crédito. A projeção de caixa conta com os recursos livres depositados
pelos clientes, enquanto as destinações dos recursos podem ser classificadas
quanto a seus prazos de liquidação ou zeragem. Para o cenário estressado, são
considerados atrasos nos ativos de crédito privado e quanto um eventual stress 
afetaria as condições de liquidez da Companhia. Os ativos e passivos financeiros
da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 possuem vencimento até
1 mês. (e) Risco de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos
preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, preço de ações e taxas de
juros, têm nos ganhos da XP Controle 3, ou no valor de suas participações em
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis,
e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A administração de risco de mercado das
operações é efetuada por meio de políticas, procedimentos de controle e identi-
ficação prévia de riscos em novos produtos e atividades, visando a manter a ex-
posição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Companhia
e atender à estratégia de negócios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco.
Com as regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de con-
trolar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites preestabelecidos,
podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações 
solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, além de intervir em
casos de desenquadramento e reportar ao Comitê todos os eventos atípicos.
Além do controle efetuado pela ferramenta, a XP Controle 3 adotam diretrizes
para o controle do risco dos ativos que balizam as operações da Tesouraria para
que as carteiras próprias das empresas participantes sejam compostas de ativos
que tenham baixa volatilidade e, consequentemente, menor exposição ao risco.
No caso de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da Tesouraria
deve tomar medidas necessárias para o reenquadramento o mais rápido possí-
vel. i. Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade da XP Controle 3 sofreu
ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
seus ativos e passivos financeiros. Na data das demonstrações financeiras, os
instrumentos financeiros com risco de taxa de juros da XP Controle 3 são:
Ativos financeiros 2018 2017
Selic/DI 935 53
(f) Risco operacional. Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indi-
retos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pes-
soal, tecnologia e infraestrutura da XP Controle 3, e de fatores externos, exceto
riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências
legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento em-
presarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da XP Controle
3. O objetivo da XP Controle 3 é administrar o risco operacional para evitar a
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das empresas, além de 
buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de controle que restrinjam 
iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e 
a implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta 
Administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada 
pelo desenvolvimento de padrões gerais da XP Controle 3 para a administra-
ção de riscos operacionais nas seguintes áreas: (i) Exigências para segregação 
de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) Exigências 
para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumprimento com exi-
gências regulatórias e legais; (iv) Documentação de controles e procedimentos; 
(v) Exigências para avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a
adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;
(vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamento e desenvol-
vimento profissional; e (viii) Padrões éticos e comerciais. A CCTVM em cumpri-
mento ao disposto no artigo 4º, §2º da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), de 27/06/2006, possuem um processo que engloba as
políticas institucionais, de processos, de procedimentos e de sistemas e planos
de contingência e continuidade dos negócios para ocorrência de eventos exter-
nos, além da formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador.
(g) Estrutura de gerenciamento de riscos. Em atendimento à exigência do

Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.557/17, do Conselho Mone-
tário Nacional (“CMN”) e aderência as melhores práticas do mercado, a CCTVM 
adotou uma política de gestão integrada de riscos que constitui um conjunto de 
princípios e diretrizes de gestão dos riscos, pelos quais visa disseminar e forta-
lecer a cultura do tratamento do risco entre os colaboradores, incluindo proces-
sos de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e 
mitigação dos riscos, bem como estabelecer os respectivos papéis e responsa-
bilidades em seus diversos níveis, compatível com os riscos incorridos pela XP 
Controle 3 de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em nos-
so site.
6. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Disponibilidades 1 5
Instrumentos financeiros (a) 935 -
Total 936 5
(a) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de Depósito
Bancário com liquidez diária.
7. Impostos e contribuições a compensar 2018 2017
Federais (a) 17.632 529
Total 17.632 529
(a) Em 31 de dezembro de 2018, é composto basicamente por R$ 12.315 de Im-
posto de Juros sobre o Capital Próprio e R$ 5.306 antecipação de imposto de 
renda e contribuição social.
8. Investimentos 2018 2017
Participação direta - XP CCTVM 100% 100,00%
Patrimônio líquido 1.277.277 1.127.136
Lucro líquido do exercício 48.136 181.135
Valor contábil dos investimentos 1.277.277 1.127.136
Resultado de participação 48.136 181.135
9. Obrigações fiscais e previdenciárias 2018 2017
IRRF (a) 17.863 82
CSLL 6.693 40
COFINS 1.764 -
PIS 383 -
INSS 1 1
Total 26.704 123
(a) Em 31 de dezembro de 2018 R$ 17.863 refere-se a Imposto de Juros sobre
o Capital Próprio. 10. Impostos e contribuições correntes. A XP Controle 3,
apura o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real em que
o imposto de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tribu-
tável, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a 
R$240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável.

2018 2017
Resultado antes dos impostos % 121.789 % 181.490
Imposto utilizando a alíquota de imposto 
 da XP Controle 3 34 41.408 34 61.707
Resultado de equivalência patrimonial (13,44) (16.365) (33,93) (61.586)
Incentivos fiscais (0,58) (704) 0 (5)
Despesas não dedutíveis 0,18 220 0,02 31
Efeito da base de adicional de IR (0,02) (24) (0,01) (24)
Imposto de renda e contribuição social 20,14 24.535 0,08 123
11. Patrimônio líquido. (a) Capital social e reserva de capital. Em 31 de de-
zembro de 2018, o capital social da XP Controle 3, totalmente subscrito e integra-
lizado, era de R$ 546.251 (R$ 446.251 em 2017) dividido em 2.507.397 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2018 (2.300.400 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal em 2017). Em AGE de 22 de janeiro de 2018,
foi aprovado o aumento de capital da XP Controle 3, no montante de R$ 100.000.
Em AGE de 16 de julho de 2017, foi aprovado o aumento de capital da XP Contro-
le 3, no montante de R$ 200.000, mediante a emissão de 455.896 novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal. O capital social da Companhia pas-
sou de R$ 246.251 para R$ 446.251. (b) Reservas de lucros. A reserva legal
é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado no exercício. A reserva
estatutária é constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido apurado no
balanço após as destinações legais. (c) Distribuição de lucros. É assegurado
dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do período após
as destinações específicas. Em AGE de 28 de dezembro de 2018, foi declarado
dividendos no montante de R$ 4.500, à conta de reservas estatutárias, a serem
pagos no exercício de 2019. Em AGE de 28 de setembro de 2018, foi declarado
dividendos no montante de R$ 39.300, à conta de reservas estatutárias, pagos no
exercício de 2018. Em AGE de 23 de julho de 2017, foi declarado dividendos no
montante de R$ 25.708, à conta de reservas estatutárias, pagos no exercício de
2017. Em AGE de 20 de fevereiro de 2017, foi declarado dividendos no montante
de R$ 35.000, à conta de reservas estatutárias, pagos no exercício de 2017.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial. São classificadas como ajustes de avalia-
ção patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediên-
cia ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de
valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avalia-
ção a valor justo. 12. Partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e passi-
vos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, assim como as transações que influen-
ciaram o resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017,
relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre em-
presas XP Controle 3 e suas controladas com seus sócios e profissionais-chave
da Administração. As transações entre as partes relacionadas foram realizadas a
valores e prazos e taxas médias usuais do mercado e em condições de comutati-
vidade. Abaixo segue a demonstração das operações entre partes relacionadas.

2018 2017
Ativos 

(Passivo)
Receitas  

(Despesas)
Ativos 

(Passivo)
Receitas 

(Despesas)
Juros sobre o Capital Próprio
XP CCTVM 18.720 82.100 - -
Contas a pagar
XP CCTVM (8) - (8) -
XP Investimentos S.A. (5.300) - - -
XP Advisory Gestão de
 Recursos Ltda - - - (10)
13. Receita operacional líquida 2018 2017
Receitas brutas com instrumentos financeiros 51 721
Impostos totais sobre receitas (4) (34)
Total 47 687
14. Despesas gerais / administrativas e outras receitas/(despesas) opera-
cionais

2018 2017
Despesas de pessoal (135) (138)
Despesas tributárias (7.596) -
Outras despesas administrativas (150) (170)
Outras receitas operacionais 93 -
Outras despesas operacionais (705) (34)
Total (8.493) (342)
15. Resultado financeiro líquido 2018 2017
Juros sobre o Capital Próprio 82.100 -
Juros sobre atualização de impostos - 10
Total 82.100 10
Em AGE de 28 de setembro de 2018, foi declarada distribuição de Juros sobre o 
Capital Próprio no montante de R$ 58.900 pela XP CCTVM. Em AGE de 28 de 
dezembro de 2018, foi declarada distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no 
montante de R$23.200 pela XP CCTVM.

Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor
Frederico Arieta da Costa - Diretor

Hélio Alves Viana Júnior - Controller - CPF nº 107.161.678-16
Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4

Diretoria

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 3 Participações S.A. Rio 
de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da XP 
Controle 3 Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações de 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da XP Controle 3 Participações S.A. em 31 
de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 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 dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
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. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, 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 
financeiras 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 das demonstrações financeiras.  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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 financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, 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, a 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 
financeiras. Como parte da auditoria, 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 financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e 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. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis, se houver, 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 incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
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 financeiras. 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.

São Paulo, 26 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes      Rodrigo Cruz Bassi
CRC SP-014428/O    Contador CRC 1SP261156/O-7



Quarta-feira, 27 de março de 2019Monitor Mercantil  n 19Financeiro
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o semestre findo em 
31 de dezembro de 2018 e para os execícios findos em 

31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em MR$)

Aos acionistas da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi-
liários S.A. (“XP CCTVM”) - Rio de Janeiro – RJ
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, referente 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. Informamos que 
no período mantivemos nossas políticas de gerenciamento de riscos. Tendo em 
vista as normas regulamentares emanadas do Banco Central do Brasil, permane-
cemos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações adicionais que se 
façam necessárias. i. Desempenho. Em 2018 a XP CCTVM continuou com o seu 
crescimento expressivo, apesar da instabilidade política e do cenário econômico 
deteriorado. A XP CCTVM manteve a sua trajetória de expansão, apresentando 
forte crescimento em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação 
líquida de recursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a 
crescente força de sua marca e sua ampla capacidade de distribuição de produ-
tos, mantendo sempre o compromisso de ajudar os clientes a investirem de forma 
inteligente e segura. Este desempenho foi fruto constante de desenvolvimento 
da plataforma aberta de produtos, com uma ampla gama de oferta, aliado aos 
diferenciais de assessoria da XP CCTVM e o processo contínuo de consolidação 
da marca, com o maior conhecimento e preferência da XP CCTVM pelo público-
-alvo. ii. Gerenciamento de Risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma
totalmente independente das áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta 
administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação
de funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado.
A estrutura organizacional está delineada de acordo com as recomendações pro-
postas pelo Acordo da Basiléia, onde são formalizadas as políticas, procedimentos
e metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio 
e onde são monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/ou proces-
sos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais processos
de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de 
continuidade de negócios, principalmente, no que tange a formulação de análises
de impacto, planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, planos 
de backup, gerenciamento de crises, etc.. (a) Risco de mercado. A administração
de risco de mercado das operações é efetuada por meio de políticas, procedimen-
tos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e atividades, vi-
sando manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis 
pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites definidos pelo Comitê
de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento de risco tem o objetivo
de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites pré-estabe-
lecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as
operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, além de
intervir em casos de desenquadramento e o de reportar ao Comitê de Risco todos
os eventos atípicos. (b) Risco de liquidez. A Política de Gerenciamento de Risco 
de Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil,
procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza
das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco 
de liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de liquidez prevê
procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposição ao risco de
liquidez, levando em consideração as condições de mercado atuais e previsões
futuras na elaboração de cenários para projeções dos fluxos de caixa em diferen-
tes horizontes de tempo, inclusive intradia. (c) Risco de crédito O gerenciamento
do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da XP CCTVM que visa
garantir o cumprimento determinado na política da XP CCTVM e assegurar que
os limites operacionais estabelecidos sejam executados. A XP CCTVM estabe-
lece sua política de crédito com base no cenário interno, como composição da
carteira por título, por emissor, por rating, por atividade econômica e pelo duration

da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, entre outros. 
A área de análise de crédito também participa ativamente neste processo, sendo 
responsável pela avaliação do risco de crédito das emissões e dos emissores com 
os quais a XP CCTVM mantém ou pretende manter relações creditícias, ou inten-
cionam recomendar posições de risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise 
de crédito também a recomendação de limite das posições de risco de crédito dos 
clientes. As análises realizadas são apresentadas ao Comitê Consultivo de Cré-
dito, que tem como atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis 
como risco de contraparte. Com relação aos créditos destinados à distribuição 
para a base de clientes da XP CCTVM, são determinados também os limites de 
crédito para cada emissor e emissão estruturada. A revisão dos créditos avaliados 
no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise 
de Crédito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de risco é su-
bordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação com a área 
comercial, tendo a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma 
vez que não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as ope-
rações de mercado de qualquer natureza. (d) Risco operacional. A XP CCTVM, 
em cumprimento da Resolução nº 4.557/2017, do Conselho Monetário Nacional, 
de 23 de fevereiro de 2017 , possui uma estrutura de gerenciamento de risco 
operacional que engloba a elaboração de políticas institucionais, a avaliação e 
monitoramento de processos e procedimentos visando à mitigação do risco, estra-
tégias e planos de contingência para assegurar a continuidade dos negócios, além 
da formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador. A descrição da 
estrutura de gerenciamento de risco encontra-se disponível em nosso site https://
www.xpi.com.br/sobre-a-xp/compliance/. iii. Investimentos. (a) Incorporação 
da Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Clear CTVM”) pela 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“XP CCTVM”). Com o objetivo de capturar sinergias em despesas financeiras, 
operacionais e administrativas, a XP CCTVM em AGE de 30 de junho de 2017 
aprovou a incorporação da Clear CTVM, nos termos do “Instrumento Particular de 
Protocolo e Justificação de Incorporação” celebrado nessa mesma data, tendo por 
base os valores contábeis da incorporada na data-base de 31 de maio de 2017 , 
conforme laudo de avaliação resumido abaixo:
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 141.522
Disponibilidades 255
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 101.673
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 37.789
Outros Créditos 1.785
Outros Valores e Bens 20
Permanente 118
Imobilizado de Uso e Intangível 118
Total do Ativo 141.640
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 113.275
Outras Obrigações 113.275
Total do Passivo 113.275
Patrimônio Líquido 28.365
A incorporação, resultou na extinção da Clear CTVM e foi sucedida pela XP CC-
TVM em todos os seus bens, direitos e obrigações. (b) Incorporação da Rico 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Flaflu Participações S.A. pela 
XP CCTVM. Em 29 de novembro de 2016 , foi celebrado o Contrato de Compra 
e Venda de Valores Mobiliários e Outras Avenças que regula a aquisição pela XP 
CCTVM da totalidade do capital da holding FLAFLU Participações S.A. (“FLA-
FLU”) e, indiretamente, da sua subsidiária integral Rico Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (“Rico”). O objetivo da XP CCTVM com a operação foi 
ampliar sua atuação no mercado de corretagem e distribuição de títulos e valores 

mobiliários para o varejo, através da expansão da base de clientes e absorção da 
tecnologia inovadora no mercado online desenvolvida pela Rico, tendo em vista 
a complementaridade de posicionamento entre as marcas. O valor total desem-
bolsado pela XP CCTVM na operação foi de R$ 404.727. A operação foi aprovada 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica “CADE” e pelo Banco Central 
do Brasil. Em 10 de agosto de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União a 
aprovação da transferência de controle societário da Rico para a XP CCTVM. Em 
04 de outubro de 2018 o Banco Central do Brasil aprovou a incorporação da Rico 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Flaflu Participações S.A. pela XP CC-
TVM. Na AGE de 30 de novembro de 2017 foi aprovado a incorporação da Rico e 
da FLAFLU pela XP CCTVM, nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo 
e Justificação de Incorporação” celebrado nessa mesma data, tendo por base os 
valores contábeis da incorporada na data-base de 31 de outubro de 2017 , confor-
me laudo de avaliação resumido abaixo: 
Rico CTVM
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 486.408
Disponibilidades 39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 434.998
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deriva-
tivos 30.275
Operações de crédito 3.253
Outros Créditos 17.442
Outros Valores e Bens 401
Permanente 5.845
Investimentos 33
Imobilizado de Uso e Intangível 5.812
Total do Ativo 492.253
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 434.852
Outras Obrigações 434.852
Total do Passivo 434.852
Patrimônio Líquido 57.401
FLAFLU
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 79
Disponibilidades 75
Outros Créditos 4
Permanente 57.401
Investimentos 57.401
Total do Ativo 57.480
Patrimônio Líquido 57.480
A incorporação, resultou na extinção da Rico e da FLAFLU que foram sucedidas 
pela XP CCTVM em todos os seus bens, direitos e obrigações. iv. Outras infor-
mações. (a) Contrato de compra e venda com o Itaú Unibanco S.A. Em 11 de 
maio de 2017 , a XP Controle Participações S.A., controladora do Grupo XP, a G.A. 
Brasil IV FIP e a DYNA III FIP celebraram contrato de compra e venda de ações 
com o Itaú Unibanco S.A. para alienação de participação na XP Investimentos 
S.A., holding que consolida os investimentos do Grupo XP, a qual foi concluída em 
31 de agosto de 2018 . A partir desta data, o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 
49,9% do capital total da XP Investimentos S.A., sendo aproximadamente 30% do 
capital com direito a voto, permanecendo o controle do Grupo XP com seus atuais 
acionistas controladores. Rio de Janeiro, 27 de março de2019. A Diretoria.

Composição da Diretoria 
Julio Capua Ramos da Silva - Guilherme Dias Fernandes Benchimol 

Jairo Luiz de Araujo Brito - Contador - CRC RJ-110743/O-4 

Relatório da Administração

Ativo 2018 2017
Circulante 12.694.681 4.634.322
Disponibilidades (Nota 4) 3.322 2.660
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6.566.108 901.571
Aplicações em mercado aberto (Nota 5a) 6.566.108 901.571
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 4.856.801 2.816.528
Carteira própria (Nota 6) 3.439.826 2.270.829
Vinculados a compromisso de recompra (Nota 6) 716.802 -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 29.710 21.742
Vinculados à prestação de garantias (Nota 6) 670.463 523.957
Operações de crédito - 1.422
Operações de crédito - 1.422
Outros créditos 1.219.947 885.766
Carteira de câmbio 3.694 3.034
Rendas a receber (Nota 8) 98.830 82.500
Negociação e intermediação de valores (Nota 9) 909.697 663.760
Impostos e contribuições a compensar (Nota 10) 108.907 17.964
Créditos tributários (Nota 16) 82.046 104.055
Diversos (Nota 10) 24.051 16.295
Provisão para outros créditos de liquidação
 duvidosa (Nota 8 e 10) (7.278) (1.842)
Outros valores e bens 48.503 26.375
Despesas antecipadas (Nota 11) 48.503 26.375

Realizável a longo prazo 809.925 196.703
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 723.093 98.798
Carteira própria (Nota 6) 196.314 -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 210.567 98.798
Vinculados à prestação de garantias (Nota 6) 316.212 -
Outros créditos 62.480 72.124
Créditos tributários (Nota 16) 48.122 62.546
Diversos (Nota 10) 14.358 9.578
Outros valores e bens 24.352 25.781
Despesas antecipadas (Nota 11) 24.352 25.781

Permanente 502.214 484.553
Imobilizado de uso (Nota 15a) 93.864 41.377
Intangível (Nota 15b) 408.350 443.176
Total do Ativo 14.006.820 5.315.578

Passivo 2018 2017
Circulante 12.688.073 3.960.017
Captações no mercado aberto 6.792.317 514.018
Carteira própria (Nota 13) 713.347 -
Carteira de terceiros (Nota 13) 6.078.970 514.018

Relações interdependências 2.379 1.339
Obrigações por empréstimo 84.857 90.856
Empréstimo no país (Nota 14) 84.857 90.856

Instrumentos financeiros derivativos 237.209 9.147
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 237.209 9.147

Outras obrigações 5.571.311 3.344.657
Cobrança de arrecadação de tributos e
 assemelhados 221 160
Carteira de câmbio 4.632 4.014
Sociais e estatutárias (Nota 25) 178.604 106.703
Fiscais e previdenciárias (Nota 12) 56.511 39.319
Negociação e intermediação de valores (Nota 9) 5.260.757 3.157.089
Diversas (Nota 10) 70.586 37.372

Exigível a longo prazo 86.054 246.726
Obrigações por empréstimo 54.416 137.357
Empréstimo no país (Nota 14) 54.416 137.357

Instrumentos financeiros derivativos 1.675 97.639
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 1.675 97.639
Outras obrigações 29.963 11.730
Diversas (Nota 10) 29.963 11.730

Resultado de exercícios futuros 33 130
Patrimônio líquido (Nota 17) 1.232.660 1.108.705
Capital social
De domiciliados no país 708.045 608.045

Reservas de capital 224.649 224.649
Reservas de lucros 297.646 275.996
Ajustes de avaliação patrimonial 2.320 15

Total do Passivo 14.006.820 5.315.578
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

2° se-
mestre

Exercício
2018 2017

Receitas da intermediação financeira 440.951 691.567 503.093
Operações de crédito - 258 64
Resultado de operações com
 títulos e valores mobiliários (Nota 6) 432.166 679.502 477.344
Resultado com instrumentos
 financeiros derivativos (Nota 7) 5.104 4.751 21.566
Resultado de operações de câmbio 3.681 7.056 4.119

Despesas de intermediação financeira (164.762) (187.565) (108.215)
Operações de captação no mercado (Nota 13) (157.072) (168.433) (86.550)
Operações de empréstimos e repasses
 (Nota 14) (6.055) (13.696) (20.951)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.635) (5.436) (714)

Resultado bruto da intermediação financeira 276.189 504.002 394.878
Outras receitas/(despesas) operacionais (159.384) (55.752) 75.549
Receitas de prestação de serviços (Nota 18) 874.947 1.701.805 1.078.991
Despesas de pessoal (119.018) (183.570) (111.881)
Outras despesas administrativas (Nota 21) (814.080) (1.392.332) (771.244)
Resultado de participações (Nota 15b) - - 13.492
Despesas tributárias (87.603) (172.361) (128.028)
Outras receitas operacionais (Nota 19) 22.735 55.086 36.917
Outras despesas operacionais (Nota 20) (36.365) (64.380) (42.698)

Resultado operacional 116.805 448.250 470.427
Resultado não operacional (6.073) (8.279) (1.167)
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações 110.732 439.971 469.260
Imposto de renda e
 contribuição social (Nota 16d) 37.622 (37.913) (124.053)
Provisão para imposto de renda 13.110 (19.810) (51.704)
Provisão para contribuição social 3.815 (22.258) (44.788)
Ativo fiscal diferido 20.697 4.155 (27.561)

Participação de empregados
 no lucro (Nota 25) (131.318) (298.008) (178.951)
Lucro líquido do semestre / exercício 17.036 104.050 166.256
Juros sobre capital próprio (Nota 17) (82.100) (82.100) -
Lucro líquido por ação: 0,00 0,03 0,04

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e 
para os execícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os semestres findos em 30 de dezembro de 2018 e de 2017
 (Em MR$, exceto quando indicado)

As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Avaliação 
Patrimonial

Lucros  
Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 408.045 224.649 8.879 100.861 (137) - 742.297
Aumento de capital (nota 17b) 200.000 - - - - - 200.000
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 152 - 152
Lucro líquido do exercício - - - - - 166.256 166.256
Destinação do lucro - - 8.313 157.943 - (166.256) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 608.045 224.649 17.192 258.804 15 - 1.108.705
Mutações no exercício 200.000 - 8.313 157.943 152 - 366.408
Saldos em 31 de dezembro de 2017 608.045 224.649 17.192 258.804 15 - 1.108.705
Aumento de capital (nota 17b) 100.000 - - - - - 100.000
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 2.305 - 2.305
Lucro líquido do exercício - - - - - 104.050 104.050
Dividendos distribuídos (nota 17 e) - - - (300) - - (300)
Juros sobre o capital próprio (nota 17 f) - - - - - (82.100) (82.100)
Destinação do lucro - - 1.097 20.853 - (21.950) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 708.045 224.649 18.289 279.357 2.320 - 1.232.660
Mutações no exercício 100.000 - - (300) 2.305 104.050 206.355
Saldos em 30 de junho de 2018 708.045 224.649 17.192 258.504 15 87.014 1.295.419
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda - - - - 2.305 - 2.305
Lucro líquido do semestre - - - - - 17.036 17.036
Juros sobre o capital próprio (nota 17f) - - - - - (82.100) (82.100)
Destinação do lucro - - 1.097 20.853 - (21.950) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 708.045 224.649 18.289 279.357 2.320 - 1.232.660
Mutações no semestre - - 1.097 (258.504) 2.305 (87.014) (62.759)

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

2°  
semestre

Exercício
2018 2017

Lucro líquido do semestre / exercício 17.036 104.050 166.256
Ajustes ao lucro líquido
Provisão para IR e CSLL diferido (20.697) (4.155) 124.053
Provisão para outros créditos
 de liquidação duvidosa 1.635 5.436 714
Provisão para contingências 240 5.675 4.784
Depreciações e amortizações 39.267 82.232 46.410
Participação de empregados no lucro 131.318 298.008 178.951
Resultado de participações - - (13.492)
Provisão de juros 21.025 13.478 -
Lucro líquido ajustado 189.824 504.724 507.676
Variação dos ativos e passivos
 operacionais (173.430) (401.824) (559.771)
(Aumento) redução em
 aplicações interfinanceiras de liquidez (4.710.733) (5.747.410) 258.115
(Aumento) em TVM e Instrumentos finan-
ceiros derivativos (Ativos e passivos) (1.997.089) (2.529.765) (1.639.519)
(Aumento) redução em operações
 de crédito - 1.422 (1.422)
(Aumento) em outros créditos e
 outros valores e bens (25.042) (100.580) (212.889)
Aumento (redução) em captações no
 mercado aberto 5.394.121 6.278.299 (143.237)
Aumento em relações interdependências 1.321 1.040 1.339
Aumento (redução) em negociação e
 intermediação de valores (Ativos
 e passivos) 1.275.826 1.857.731 (1.824.533)
Aumento (redução) em outras obrigações (4.818) 77.978 3.079.513
(Redução) em resultados de
 exercícios futuros (48) (97) (98)
Impostos pagos (106.968) (240.442) (77.040)
Caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades operacionais 16.394 102.900 (52.095)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
Aquisições de imobilizado (50.055) (76.357) (26.209)
Alienações de imobilizado 7.484 7.497 3.763
Aquisição de intangível (23.742) (37.227) (368.505)
Alienações de intangível 6.194 6.194 117
Dividendos recebidos - - 11.000

Caixa líquido (utilizado nas)
 atividades de investimento (60.119) (99.893) (379.834)
Fluxo de caixa das atividades de finan-
ciamento
Captação de empréstimos - - 244.923
Amortização de empréstimos (65.657) (89.634) -
Juros pagos (4.953) (12.784) (16.710)
Aumento de capital - 100.000 200.000
Dividendos pagos - (300) (27.438)
Juros sobre o capital próprio (82.100) (82.100) -

Caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades de
 financiamento (152.710) (84.818) 400.775
Aumento / (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa (196.435) (81.811) (31.154)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período 504.833 390.209 421.363
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do período 308.398 308.398 390.209
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional. A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), sediada na Avenida Afrânio de Melo Fran-
co, n ° 290, sala 708, Leblon, Rio de Janeiro, atua no mercado de câmbio, títulos e
valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no âmbito da B3 S.A 
- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 S.A”), além de administrar carteiras de clubes de inves-
timentos. A XP CCTVM é controlada da XP Investimentos S.A. a qual possui basi-
camente como acionistas a XP Controle Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A., 
detendo 30,12% e 49,90% respectivamente do capital total da XP Investimentos 
S.A. em 31 de dezembro de 2018 (31,87% e 0% em 2017), sendo 60,12% e 30,06% 
de participação em ações ordinárias (55,57% e 0% em 2017). (a) Contrato de 
compra e venda com o Itaú Unibanco S.A.. Em 11 de maio de 2017 , a XP Con-
trole Participações S.A., controladora do Grupo XP, a G.A. Brasil IV FIP e a DYNA 
III FIP celebraram contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A. 
para alienação de participação na XP Investimentos S.A., holding que consolida os 
investimentos do Grupo XP, a qual foi concluída em 31 de agosto de 2018 . A partir 
desta data, o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 49,9% do capital total da XP Inves-
timentos S.A., sendo aproximadamente 30% do capital com direito a voto, perma-
necendo o controle do Grupo XP com seus atuais acionistas controladores.  
2. Apresentação das demonstrações financeiras. (a) Declaração de confor-
midade. As demonstrações financeiras da XP CCTVM são de responsabilidade da
Administração, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (“Bacen”), e estão sendo apresentadas em conformidade com o Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. A elaboração de 
demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na de-
terminação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para contingências, 
provisão para outros créditos de liquidação duvidosa e a mensuração a valor justo 
de títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos. A liquida-
ção das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores sig-
nificativamente diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao pro-
cesso de sua determinação. A XP CCTVM revisa as estimativas e premissas 
periodicamente. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2018 foram aprovadas pela administração e submetidas ao Comitê de 
Auditoria em 27 de março de2019. 3. Resumo das políticas contábeis. (a) Apu-
ração do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência, as receitas e despesas são registradas no resul-
tado no período que ocorrem e sempre simultaneamente quando se correlaciona-
rem. (b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem 
disponibilidades, aplicações no mercado aberto (posição bancada), aplicações em 
depósitos interfinanceiros e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possu-
am alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido 

de caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor, 
bem como que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. As operações são 
consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos igual ou inferior a no-
venta dias a contar da data da aquisição. (c) Aplicações interfinanceiras de liqui-
dez e captações no mercado aberto. Registradas pelo valor de aplicação ou 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e quando 
aplicável são deduzidos de qualquer provisão para desvalorização. (d) Títulos e 
valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A metodologia 
aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de realização) dos 
títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é baseada no 
cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela Administra-
ção, que incluem a captura de preços cotados praticados no mercado, os dados 
divulgados pelas diversas associações de classe e bolsa de valores, mercadorias 
e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação 
financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. 
Os títulos e valores mobiliários classificados com base em um conjunto de critérios 
para registro e avaliação da carteira de títulos, definidos pela Circular nº 3.068/01 
do Bacen, de acordo com a intenção da Administração, em três categorias especí-
ficas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: Títulos para negocia-
ção - títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados 
frequentemente, de forma ativa, sendo ajustados a valor de mercado em contra-
partida ao resultado. Títulos disponíveis para venda - títulos e valores mobiliários 
que não são classificados como “títulos para negociação” nem como “mantidos até 
o vencimento”. Esses títulos são ajustados a valor de mercado, sendo o ajuste, lí-
quido dos efeitos tributários, registrado em conta destacada do patrimônio líquido. 
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos no resultado.  
Títulos mantidos até o vencimento - títulos e valores mobiliários para os quais a 
Administração possui a intenção e capacidade financeira de manter em carteira até 
o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos e valores 
mobiliários classificados na categoria “para negociação” com vencimento superior 
a 12 meses são classificados no balanço patrimonial, no ativo circulante, indepen-
dente do seu vencimento, conforme determinado na Circular Bacen nº 3.068/01. 
As operações com instrumentos financeiros derivativos praticadas pela XP CC-
TVM são classificadas de acordo com a intenção da Administração. O valor-base 
dos contratos dos instrumentos financeiros derivativos são registrados em contas 
de compensação e os montantes a receber e a pagar ajustados a valor de mercado 
no balanço conforme segue: • Os ajustes dos contratos futuros são apurados/pa-
gos diariamente por tipo de ativo e respectivo vencimento e reconhecidos no resul-
tado do período quando auferidos ou incorridos; • As operações a termo são regis-
tradas pelo valor de cotação do mercado à vista, sendo as parcelas a receber ou a 
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pagar em uma data futura ajustadas a valor presente com base nas taxas de mer-
cado divulgadas pela B3 S.A. e reconhecido no resultado em função do prazo de 
fluência dos contratos. • Os prêmios pagos ou recebidos nas operações com op-
ções são contabilizados ao custo em contas patrimoniais e ajustados a valor de 
mercado, com base em modelos de precificação desenvolvidos internamente, em 
contrapartida ao resultado. • Os ativos e passivos decorrentes de operações com 
swap são registrados em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, pelo 
método de fluxo de caixa descontado pelas taxas divulgadas pela B3 S.A., em 
contrapartida ao resultado. (e) Empréstimos de ações e posição vendida em 
ações. Empréstimo de ações (posição tomadora) e posição vendida em ações são 
realizadas em bolsa de valores e mercadorias (B3 S.A.) e são valorizados aos 
preços cotados de venda dos respectivos ativos praticados no mercado, com base 
nos dados divulgados pelas diversas associações de classe e bolsas de valores, 
mercadorias e futuros, acrescidas, quando aplicável, de comissões, custos e en-
cargos financeiros incorridos até a data do balanço. Os juros decorrentes do alu-
guel de ações são reconhecidos em conta específica no resultado. (f) Provisão 
para outros créditos de liquidação duvidosa. A provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa de outros valores a receber de clientes e saldo negativo na 
conta de “devedores – conta liquidação pendente” são constituídas com base na 
expectativa de perdas na realização de valores a receber de clientes pelas opera-
ções, bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (art. 6º da Resolução nº 
2.682/99). (g) Negociação e intermediação de valores (valores a pagar e a re-
ceber). Representadas por operações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por 
conta e ordem de terceiros. As corretagens sobre essas operações são classifica-
das como receitas, e as despesas de prestação de serviços são reconhecidas por 
ocasião da realização das operações. Esses saldos são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, existe um 
direito legal e exequível de compensar e a intenção de liquidá-los em uma base lí-
quida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. Esse grupo 
contábil encontra-se subdividido nas seguintes rubricas: • Caixa de registro e liqui-
dação - Representada pelo registro das operações realizadas nas bolsas de valo-
res por conta própria e de clientes; • Devedores/Credores conta liquidação penden-
te – representado pelos saldos devedores ou credores de clientes, face à realização 
de operações com títulos de renda fixa, ações, mercadorias e ativos financeiros, 
pendentes de liquidação na data do balanço. É realizada uma compensação das 
operações de compra e venda e no caso de o montante final ser credor, o mesmo 
será registrado no passivo, por outro lado se este montante for devedor, será regis-
trado no ativo, desde que os saldos compensados sejam referentes à mesma 
contraparte. (h) Despesas antecipadas. Referem-se a valores pagos cujos direi-
tos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo 
registradas no ativo e apropriadas ao resultado de acordo com o prazo de benefício 
econômico estimado. (i) Outros ativos. São demonstrados pelos valores de custo, 
incluído, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos, de-
duzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes de realização.  
(j) Imobilizado. Registrado ao custo de aquisição e ajustado por redução ao valor
recuperável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear levan-
do em consideração a vida útil estimada dos bens. (k) Intangível. Os ativos intan-
gíveis são mensurados pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumu-
lada. A amortização dos softwares é calculada pelo método linear com base em
taxas anuais que refletem a sua estimativa de vida útil, já a lista de clientes (relacio-
nada ao acordo para transferência da base de clientes da Um Investimentos) é com
base na expectativa de rentabilidade futura, com encerramento previsto para junho
de 2019. O ágio resultante da combinação de negócios está demonstrado pelo seu
valor de custo, sendo este amortizado em até 7 anos da data da combinação, ob-
servada a expectativa de resultados futuros e está sujeito à avaliação do valor re-
cuperável no mínimo anualmente ou quando houver indicativo de perda de valor.
(l) Redução ao valor de recuperável de ativos. O CPC 01 (R1) - Redução ao
Valor Recuperável de Ativos estabelece a necessidade de as entidades efetuarem
uma análise periódica para verificar o grau de valor recuperável dos seus ativos. A 
redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) é reconhe-
cida como perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa
registrado contabilmente for maior do que o seu valor recuperável ou de realização.
Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera
fluxo de caixa substancial, independentemente de outros ativos ou grupos de ati-
vos. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do
período em que foram identificadas. Os valores dos ativos não financeiros são ob-
jeto de revisão periódica, no mínimo anualmente, para determinar se existe alguma 
indicação de perda no valor recuperável ou de realização desses ativos. Dessa
forma, em atendimento aos normativos relacionados, em 31 de dezembro de 2018
e de 2017 a Administração não teve conhecimento de nenhum ajuste relevante que
possa afetar a capacidade de recuperação dos valores registrados. (m) Outros
passivos. Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou
cambiais incorridos até a data do balanço. (n) Ativos e passivos contingentes,
provisões e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação

dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acor-
do com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes, aprovados pela Resolução CMN nº 3.823/09, da seguinte forma: 
• Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ex-
ceto quando a realização do ganho é praticamente certa, sendo que neste caso, o
ativo relacionado deixa de ser contingente e o seu reconhecimento é adequado.
• Provisões para riscos - São avaliados por assessores jurídicos e pela Administra-
ção, levando em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa que possa gerar uma saída de recursos que seja mensurável com suficiente 
segurança. São constituídas provisões para os processos classificados como per-
das prováveis pela Administração baseado nas opiniões dos assessores jurídicos 
e divulgados em notas explicativas. Quando os processos são incertos e depen-
dem de eventos futuros para determinar se existe a probabilidade de saída de re-
cursos; não são provisionados, mas divulgados em nota explicativa se classifica-
dos como perda possível, e não são provisionados e nem divulgados se 
classificados como perda remota. • Passivos contingentes - São incertos e depen-
dem de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recur-
sos; não são, portanto, provisionados e sim provisionados caso classificados como 
perda possível. • Obrigações legais - Referem-se a demandas judiciais em que 
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. O montante discutido é quantificado, provisionado e atualizado 
mensalmente. (o) Imposto de renda e contribuição social. A provisão para im-
posto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. Em 06 de 
outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 
675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 
15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 
01 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro 
de2019, em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros priva-
dos, das de capitalização e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 
1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de2001. Dessa forma, a XP CC-
TVM adotou como premissa a constituição dos créditos tributários de CSLLL ado-
tando a alíquota de 20% sobre o total do estoque de créditos registrados em seu 
balanço. Em dezembro de 2018, o estoque do crédito tributário da XP CCTVM foi 
ajustado para representar a alíquota de 15% levando em consideração o retorno da 
CSLL para o referido percentual a partir de 01 de janeiro de2019. O ajuste efetuado 
na base dos créditos tributários em 31 de dezembro de 2018 foi de R$9.299 confor-
me demonstrado na nota 16 d. (p) Lucro líquido por ação. O lucro líquido por ação 
apresentado na demonstração do resultado é calculado com base na quantidade 
de ações em circulação na data-base do balanço. 
4. Caixa e equivalente de caixa 2018 2017
Disponibilidades 3.322 2.660
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) 304.676 387.549
Certificado de Depósito Bancário (b) 400 -
Total 308.398 390.209
(a) São consideradas caixa e equivalentes de caixa todas aplicações interfinan-
ceiras de liquidez com prazo original ou inferior a 90 dias (exceto posição fi-
nanciada). (b) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados
de Depósito Bancário com liquidez diária. 5. Aplicações interfinanceiras de
liquidez. (a) Aplicações no mercado aberto.

2018 2017
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses Total
Até 3 

meses Total
Posição bancada 304.676 179.632 484.308 387.549 387.549
Letras do Tesouro Nacional 272.125 147.047 419.172 - -
Notas do Tesouro Nacional 32.551 32.585 65.136 387.549 387.549
Posição financiada 4.192.036 1.889.764 6.081.800 514.022 514.022
Notas do Tesouro Nacional 699.636 470.529 1.170.165 514.022 514.022
Letras do Tesouro Nacional 3.492.400 1.419.235 4.911.635 - -
Total 4.496.712 2.069.396 6.566.108 901.571 901.571
As aplicações interfinanceiras de liquidez foram praticadas a uma taxa média 
prefixada de 6,43% a.a. (2017: 6,91% a.a.). 
(b) Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez.

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Posição bancada 47.446 82.606 54.640
Letras do Tesouro Nacional 21.479 29.917 16.914
Notas do Tesouro Nacional 25.133 49.229 27.118
Letras Financeiras do Tesouro 834 3.460 10.304
Debêntures - - 304
Posição financiada 139.938 149.944 5.148
Letras do Tesouro Nacional 78.452 84.884 262
Letras Financeiras do Tesouro 7.700 8.537 5.496
Notas do Tesouro Nacional 53.786 56.523 (610)
Total (Nota 6c) 187.384 232.550 59.788

6. Títulos e valores mobiliários
(a) Posição ativa 2018
Títulos para negociação Sem vencimento Até 3 meses De 4 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - 29.829 - 2.137.780 2.167.609 2.167.344
Letras do Tesouro Nacional - 3.291 1.084 18.289 22.664 22.453
Notas do Tesouro Nacional - - 2.831 55.056 57.887 53.627
Certificado de Depósito Bancário - 954 27.506 48.388 76.848 77.307
Certificado de Recebíveis do Agronegócio - 2.986 5.942 76.946 85.874 85.668
Certificado de Recebíveis Imobiliários - - 800 119.463 120.263 121.452
Letras de Câmbio - 8 574 226 808 806
Letras de Crédito Imobiliário - 75 25.961 213 26.249 26.269
Letras de Crédito do Agronegócio - 337 702 1.252 2.291 2.295
Letras Financeiras - 186 2.747 13.190 16.123 16.476
Debêntures - 158 77 112.141 112.376 111.235
Ações de companhias abertas 385 - - - 385 385
Cotas de fundos de investimento (a) 1.836.938 - - - 1.836.938 1.836.938
Total de títulos para negociação 1.837.323 37.824 68.224 2.582.944 4.526.315 4.522.255
Títulos disponíveis para venda
Letras do Tesouro Nacional - - 145.484 512.526 658.010 654.794
Total de títulos disponíveis para venda - - 145.484 512.526 658.010 654.794
Títulos mantidos até o vencimento
Título de dívida no exterior - - 153.709 - 153.709 155.292
Total de títulos mantidos até o vencimento - - 153.709 - 153.709 155.292
Títulos e valores mobiliários 1.837.323 37.824 367.417 3.095.470 5.338.034 5.332.341

2017
Títulos para negociação Sem vencimento Até 3 meses De 4 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a mercado Custo
Letras do Tesouro Nacional - 25 89 2.447 2.561 2.475
Letras Financeiras do Tesouro - 41.961 24.146 1.132.188 1.198.295 1.198.163
Notas do Tesouro Nacional - - 356 8.752 9.108 8.569
Certificado de Depósito Bancário - 7.251 4.293 174.499 186.043 186.175
Certificado de Recebíveis do Agronegócio - - 167 33.199 33.366 36.527
Certificado de Recebíveis Imobiliários - - 416 29.667 30.083 31.944
Letras de Câmbio - 469 645 69 1.183 1.185
Letras de Crédito Imobiliário - 12 920 2.437 3.369 3.370
Letras de Crédito do Agronegócio - 356 5.896 - 6.252 6.253
Nota comercial - - - 23.269 23.269 23.269
Debêntures - - - 323.394 323.394 326.020
Ações de companhias abertas 324 - - - 324 524
Cotas de fundos de investimento (a) 977.539 - - - 977.539 977.539
Títulos e valores mobiliários 977.863 50.074 36.928 1.729.921 2.794.786 2.802.013
Total de títulos mantidos até o vencimento - - 153.709 - 153.709 155.292
Títulos e valores mobiliários 1.837.323 37.824 367.417 3.095.470 5.338.034 5.332.341
(a) Em 31 de dezembro de 2018 , o montante de R$1.803.576 refere-se a apli-
cações em cotas de fundos de investimentos exclusivos – Patagônia FIM IE e 
O´Connor III FIM CP (R$947.539 nos fundos de investimentos exclusivos Pata-
gônia FIM IE, O´Connor III FIM CP e Pedras Secas FIM CP IE em 2017).
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários baseia-se em cotação de 
preços na data do balanço. Se não houver cotação de preço de mercado, os 
valores são estimados com base em cotações de distribuidores ou modelos de 
precificações. Os títulos e valores mobiliários, incluindo os instrumentos finan-
ceiros derivativos, estão custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação 
e Custódia - CBLC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC ou B3 
S.A., exceto cotas de fundos de investimento, cujos registros são mantidos pelos
respectivos administradores , e os títulos de dívida no exterior cujo registros estão 
na euroclear. Os títulos vinculados à prestação de garantias estão relacionados às 
operações realizadas na B3 S.A. As posições vendidas de ações encontram-se 
apresentadas no passivo de Outras Obrigações – Negociação e Intermediação de 
Valores – nota explicativa nº 9. (b) Resultado com títulos e valores mobiliários

2018 2017
2° se-

mestre
Exer- 
cício

Exercí-
cio

Rendas de títulos e valores mobiliários
Títulos de renda fixa 224.012 377.332 273.982
Títulos de renda variável (184) (1.282) 805
Fundos de investimentos 20.954 70.902 56.219
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5b) 187.384 232.550 146.338
Total 432.166 679.502 477.344
7. Instrumentos financeiros derivativos. Em 31 de dezembro de 2018 e de
2017, as posições dos instrumentos financeiros derivativos são as seguintes:

2018
Até 3 

meses
De 4 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Posição Ativa
Prêmio de opções
Índice DI - - 1.475 1.475 3.888
Swap
CDI x IPCA 3.097 529 - 3.626 710
IGPM x CDI 1.568 59 5.722 7.349 212.500
IPCA x CDI - 108 173.230 173.338 175.410
TJLP x CDI - 24.349 29.784 54.133 1.256.100
PRE x CDI - - 356 356 741.665
Instrumentos financeiros
 derivativos 4.665 25.045 210.567 240.277 2.390.273

2017
Até 3 

meses
De 4 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Posição Ativa
Swap
CDI x IPCA 713 7 - 720 127.300
CDI x IGPM - 2.929 2.164 5.093 210.000
IPCA x CDI - - 65.842 65.842 1.251.100
IGPM x CDI - - 661 661 10.000
TJLP x CDI 1.040 5.004 30.131 36.175 791.663
Termo
Ações 9.979 2.070 - 12.049 12.344
Futuros
Cupom Cambial - - - - 50
Dólar - - - - 129.967
Ativos financeiros e
 mercadorias - - - - 2.259
Índice - - - - 7.684
Instrumentos financeiros
 derivativos 11.732 10.010 98.798 120.540 2.542.367

2018
Até 3 

meses
De 4 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Posição Passiva
Prêmio de opções
Índice de DI - - 1.675 1.675 3.888
Swap
CDI x TJLP 53.875 - - 53.875 125.820
CDI x IPCA 172.187 - - 172.187 1.713.600
IPCA x CDI 3.552 - - 3.552 59.164
CDI x IGPM 7.260 - - 7.260 750.000
CDI x PRE 335 - - 335 700.000
Instrumentos financeiros
 derivativos 237.209 - 1.675 238.884 3.352.472

2017
Até 3 

meses
De 4 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Posição passiva
Swap
CDI x IPCA - - 64.986 64.986 1.251.100
CDI x IGPM - - 654 654 10.000
IPCA x CDI 703 7 - 710 127.300
IGPM x CDI - 2.903 2.105 5.008 210.000
CDI x TJLP 925 4.609 29.894 35.428 791.663
Futuros
Dólar - - - - 122.425
Ativos financeiros e
 mercadorias - - - - 1.036.618
Índice - - - - 7.684
Instrumentos financeiros
 derivativos 1.628 7.519 97.639 106.786 3.556.790
Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros deri-
vativos nos períodos estão demonstrados a seguir

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Instrumentos financeiros derivativos
Opções 6.146 6.365 (314)
Swap 2.103 2.174 1.683
Futuros (3.148) (4.279) 19.620
Termo 3 491 577
Total 5.104 4.751 21.566
8. Rendas a receber

2018 2017
Valores a receber de clientes 98.830 82.500
(-) Provisão para outros créditos liquidação duvidosa (1.823) (369)

97.007 82.131
9. Negociação e intermediação de valores

2018 2017
Ativo Passivo Ativo Passivo

Caixa e registro de liquidação 163.953 89.781 - 218.421
Devedores/credores por liquidação
 pendente - conta corrente clientes 743.365 5.094.642 654.202 2.884.367
Comissões e corretagens a pagar - 76.046 - 54.215
Outros créditos por negociação e
 intermediação de valores 2.370 - 2.875 -
Operações com ações 9 - 6.683 -
Ações de companhias abertas -
 posição vendida (Nota 6b) - 288 - 86
Total 909.697 5.260.757 663.760 3.157.089
10. Impostos a compensar, outros créditos e outras obrigações – Diversos
Ativo 2018 2017
Adiantamentos e antecipações salariais 224 197
Adiantamentos para fornecedores 1.502 586
Confissão de dívida com agente autônomo de investimento 11.161 13.399
Devedores por depósitos em garantia 14.358 10.253
Valores a receber sociedades ligadas 1.637 331
Reembolso de despesa de fundos 1.961 938
Reembolso de taxas de operações em bolsa de valores 6.935 9
Outros créditos a receber 631 160
(-) Provisão para outros créditos liquidação duvidosa (5.455) (1.473)
Total outros créditos diversos 32.954 24.400
Impostos e contribuições a compensar (a) 108.907 17.964
Total 141.861 42.364
Passivo 2018 2017
Obrigações por bens e direitos 636 1.749
Aluguéis a pagar 14.624 -
Despesas de pessoal a pagar 22.746 21.286
Valores a pagar - sociedades ligadas 10.271 7.720
Provisão para processos judiciais (nota 23) 17.405 11.730
Credores diversos 1.656 2.613
Outros passivos (b) 33.211 4.004
Total 100.549 49.102
(a) Referem-se, principalmente, a valores de antecipação de imposto de renda e
de contribuição social dos exercícios de 2018, 2017, 2016, 2015, 2013 e 2012
não utilizados, nos valores de R$88.802 (R$17.757 em 2017). Incluem, ainda,
os impostos a compensar (PIS, COFINS, ISS), no valor de R$20.105 (R$207
em 2017). (b) Referem-se a valores provisionados para fornecedores em moe-
das nacional e estrangeira. 11. Outros valores e bens. A despesa antecipada
apresenta a seguinte composição:

2018 2017
Wolwacz & Ruschel Ltda. 1.321 2.009
Pan - Programa de aceleração de negócios 22.124 30.541
Despesas pagas antecipadamente (a) 49.410 19.606
Total 72.855 52.156
(a) Inclui substancialmente despesas pagas antecipadamente referente a cam-
panha de marketing. (a) Wolwacz & Ruschel Ltda. Em 01 de abril de2011, a XP 
CCTVM contratou a Wolwacz & Ruschel Ltda. (“WR”), sociedade que atua na
área Educacional ministrando cursos relacionados a temas do mercado finan-
ceiro, para realizar eventos educacionais relacionados à sua atuação. Os even-
tos incluem, mas não se limitam a, cursos, seminários, workshops e palestras.
A realização engloba a criação, promoção e organização do Evento pela WR
com todos os custos a isso inerentes. Além desses serviços, a WR disponibiliza
projetos de estratégias operacionais para o mercado de renda variável, que
poderão ser inseridas como ferramentas a serem utilizadas por todos os clien-
tes da XP CCTVM no homebroker. Adicionalmente, faz parte de seus serviços
educacionais a divulgação da marca da XP CCTVM e a indicação desta aos
participantes dos cursos promovidos pela WR que se mostrarem interessados
em realizar operações no mercado financeiro. Pelo contrato, a XP CCTVM pa-
gou o montante de R$5.250, cuja despesa está sendo amortizada pelo prazo de
vigência do contrato, que é de dez anos. (b) Pan – Programa de aceleração
de negócios. A partir do primeiro semestre de 2014, a XP CCTVM implantou
uma campanha de incentivo à captação de novos clientes (Pan - Programa de
aceleração de negócios) com sua rede de agentes autônomos, oferecendo um
adiantamento de remuneração com o objetivo principal de incrementar a capta-
ção de recursos e por consequência o incremento da receita que será gerada ao
longo do tempo por tais investimentos. Essa campanha prevê o pagamento de
um incentivo financeiro para ativação de novas contas e aumento de custódia. A 
Administração classificou estes pagamentos como despesas antecipadas e, de
acordo com estudo técnico, estão sendo apropriadas ao resultado linearmente 
durante quatro anos. 12. Outras obrigações – Fiscais e previdenciárias

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.702 1.205
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 5.521 4.353
Impostos e contribuições sobre salários 8.527 8.549
Impostos sobre retenção de clientes 21.843 10.902
PIS e Cofins 5.524 7.215
ISS 7.273 7.044
Outros 121 51
Total 56.511 39.319
13. Captações no mercado aberto 2018 2017
Carteira própria 713.347 -
Letras Financeiras do Tesouro 399.283 -
Letras do Tesouro Nacional 314.064 -
Carteira de terceiros 6.078.970 514.018
Letras do Tesouro Nacional 4.912.341 -
Notas do Tesouro Nacional 1.166.629 514.018
Total 6.792.317 514.018
Em 31 de dezembro de 2018 foi reconhecido R$168.433 (R$86.550 em 2017) 
referente a despesas de captações no mercado aberto. 14. Obrigações por 
empréstimos. Em 19 de janeiro de 2017 a XP CCTVM captou um empréstimo 
com o Banco J.P. Morgan S.A., no montante de R$100.000, para tanto foi emitida 
uma cédula de crédito bancário no mesmo valor, a qual conta com a garantia 
fidejussória da XP CCTVM, por meio de aval. A finalidade da captação dos recur-
sos foi o pagamento de parte do valor de aquisição da Rico Corretora, vide nota 
1. O referido financiamento tem taxa de juros de 111% da variação acumulada
do CDI e vencimento em 8 de julho de2019. Seu cronograma de amortização
prevê 7 parcelas iguais, trimestrais e consecutivas de pagamento de principal,
sendo a primeira em 15 de janeiro de 2018 e a última na data de vencimento.
Os juros devem ser pagos trimestralmente a partir da data de emissão, sendo a
primeira parcela em 19 de abril de 2017 e a última na data de vencimento. Estes
empréstimos contêm cláusulas contratuais restritivas (covenants), as quais estão
em conformidade com as determinadas condições de performance. O não cum-
primento futuro desta cláusula contratual restritiva pode exigir que a Companhia
pague o empréstimo antes da data indicada. Em 31 de dezembro de 2018 o valor 
atualizado deste empréstimo é de R$44.256 (R$101.608 em 2017). Em 7 de abril
de 2017 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Itaú Unibanco, no montante
de R$126.000. Esta obrigação tem taxa de juros de 113% da variação acumulada
do CDI, com vencimento em 8 de março de2021. A amortização se dará em 36
parcelas iguais, com início em 6 de abril de 2018 e a última parcela na data de
vencimento. Os juros serão pagos mensalmente a partir da data de emissão.
Em 31 de dezembro de 2018 o valor atualizado é de R$95.017 (R$126.605 em
2017). Em 31 de dezembro de 2018 foi reconhecido R$13.696 (R$20.951 em
2017) referente a despesas de obrigações por empréstimos.

15. Permanente. (a) Imobilizado em uso
Imobilizado  

em curso
Sistema de processamento  

de dados
Móveis e  

equipamentos
Sistemas de  

segurança Instalações Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 13.735 7.752 4.910 14.980 41.377
Adições 47.329 22.310 4.401 376 1.941 76.357
Alienações / Baixas - (40) (833) (30) (5.078) (5.981)
Depreciações - (7.281) (1.528) (2.892) (4.672) (16.373)
Transferências (47.329) 163 9.188 188 36.274 (1.516)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - 28.887 18.980 2.552 43.445 93.864
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.061 9.545 6.057 458 7.440 24.561
Adições 2.187 6.335 2.207 5.650 9.830 26.209
Alienações / Baixas (961) (170) (412) (9) (2.211) (3.763)
Transferências (2.287) 1.441 - - 846 -
Incorporação Rico - 44 1.097 38 452 1.631
Depreciações - (3.460) (1.197) (1.227) (1.377) (7.261)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 13.735 7.752 4.910 14.980 41.377



Quarta-feira, 27 de março de 2019Monitor Mercantil  n 21Financeiro

(b) Intangível Software Intangível desenvolvido internamente Lista de clientes Marcas Ágio Outros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.953 10.813 2.501 33 338.443 69.433 443.176
Adições 25.842 10.377 - - - 1.008 37.227
Alienações/Baixas (14) (6.316) - - - - (6.330)
Amortizações (14.485) (6.973) (2.166) - (33.222) (9.013) (65.859)
Transferências 809 (673) - - - - 136
Saldo em 31 de dezembro de 2018 34.105 7.228 335 33 305.221 61.428 408.350
Saldo em 31 de dezembro de 2016 15.348 4.286 6.449 - - - 26.083
Adições 9.872 5.522 - - - - 15.394
Alienações / Baixas (117) - - - - - (117)
Incorporação Rico 3.095 1.387 - 33 - - 4.515
Transferências - - - - 346.039 70.253 416.292
Amortizações (6.245) (382) (3.948) - (7.596) (820) (18.991)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.953 10.813 2.501 33 338.443 69.433 443.176
(a) Lista de clientes. Em 24 de novembro de 2015, a XP CCTVM firmou Acordo
para a Transferência da Base de Clientes junto à UM Investimentos, empresa 
que atua no mesmo segmento, cujo contrato tem por objeto a transferência da 
lista de clientes da UM para a XP CCTVM, juntamente com os correspondentes 
ativos sob custódia, incluindo todos os direitos relacionados a tais clientes. Os 
termos contratuais foram acordados de modo a viabilizar a mencionada transfe-
rência da carteira de clientes, havendo cláusula expressa de non-compete, além 
de se comprometer em todo o processo de migração daquela base de clientes. 
Em contrapartida à transferência da aludida base de clientes, a XP CCTVM se 
comprometeu a pagar o valor de R$10.916, o qual está sendo amortizado pelo 
período de 43 meses. (b) Marcas, ágio e outros. Referem-se aos intangíveis 
identificados na aquisição da Clear e da Rico, conforme detalhado a seguir: Clear 
CCTVM. Em 24 de julho de 2014, a XP CCTVM celebrou Contrato de Compra e 
Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) com os acionistas da Clear Cor-
retora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Clear”), aditado em 29 de setembro 
de 2015 e em 30 de dezembro de 2015, para regular a aquisição da totalidade das 
ações de emissão da Clear (“Operação”), estando tal operação condicionada à 
obtenção de aprovação pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil 
enviou ofício à Corretora em 3 de setembro de 2015, aprovando a realização de 
todas as providências necessárias para o fechamento da operação. Com esta 
aprovação preliminar, em 29 de setembro de 2015, foi realizado o fechamento da 
operação com o consequente pagamento do preço base de R$55.000 (cinquenta 
e cinco milhões de reais), corrigido pela variação da Taxa DI desde 24 de julho 
de 2014 até 3 de setembro de 2015, tornando-se a Clear uma subsidiária integral 
da XP CCTVM. Ato contínuo, os acionistas da Clear se tornaram acionistas da 
XP Controle Participações S.A., controladora indireta da XP CCTVM. Após o 
fechamento, o Banco Central do Brasil aprovou definitivamente a operação em 
18 de dezembro de 2015, conforme divulgado no Diário Oficial nº 243 de 21 de 
dezembro de 2015, Seção 3, página 99. Em adição ao preço base e conforme 
previsto no Contrato e aditivos posteriores, em 30 de dezembro de 2015, a XP CC-
TVM pagou acréscimo ao preço base no valor total certo e ajustado de R$53.087 
para os acionistas da Clear. O preço base poderia sofrer acréscimo adicional a 
depender do atingimento de determinadas metas, de forma que foi provisionado 
em 31 de dezembro de 2015 o valor justo estimado desta provisão de R$10.730. 
Os intangíveis identificados e seus prazos de amortização são: Relacionamentos 
de clientes no montante de R$11.078 (20 meses), Tecnologia R$209 (36 meses) 
e Marca R$1.877 (240 meses), além do ágio por rentabilidade futura no mon-
tante de R$91.000 (até 2022), saldos transferidos para o ativo intangível devido 
a incorporação da Clear CTVM vide nota 1. Rico CTVM. Em 29 de novembro 
de 2016 , foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Valores Mobiliários e 
Outras Avenças que regula a aquisição pela XP CCTVM da totalidade do capital 
da holding FLAFLU Participações S.A. e, indiretamente, da sua subsidiária inte-
gral Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Rico”). O objetivo da 
XP CCTVM com a operação é ampliar sua atuação no mercado de corretagem 
e distribuição de títulos e valores mobiliários para o varejo, através da expansão 
da base de clientes e absorção da tecnologia inovadora no mercado online de-
senvolvida pela Rico, tendo em vista a complementaridade de posicionamento 
entre as marcas. O valor total desembolsado pela XP CCTVM na operação foi 
de R$404.727. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica “CADE” e pelo Banco Central do Brasil, publicado em 10 de agosto 
de 2017 no Diário Oficial da União. Os intangíveis identificados e seus prazos 
de amortização são: Relacionamentos de clientes no montante de R$50.077 (96 
meses), Tecnologia R$2.028 (36 meses) e Marca R$19.305 (120 meses), além 
do ágio por rentabilidade futura no montante de R$281.701 (até 2024), saldos 
transferidos para o ativo intangível devido a incorporação da Rico CTVM, vide 
nota 1. 16. Imposto de renda e contribuição social. (a) Impostos diferidos. 
Conforme estabelecido pela Resolução nº 3.059/02, alterada pelas Resoluções 
do Bacen nº 3.355/06 e nº 4.441/15, a XP CCTVM reconhece contabilmente 
seus ativos e passivos fiscais diferidos (“créditos tributários” e “obrigações ficais 
diferidas”) decorrentes de diferenças temporárias atendendo às seguintes con-
dições: (i) apresentação de histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins 
de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, comprovado pela 
ocorrência dessas situações em, pelo menos, três dos últimos cinco exercícios 
sociais, período esse que deve incluir o exercício em referência; e (ii) expectativa 
de geração de lucros ou receitas tributáveis futuros para fins de imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro líquido, em períodos subsequentes, basea-
da em estudo técnico interno que demonstre a probabilidade de ocorrência de 
obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a realização do 
crédito tributário no prazo máximo de dez anos. 
(b) Movimentação dos créditos tributários diferidos

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2017 

Constituição/  
(Realização)

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2018 

Provisões para comissões
 de agentes autônomos 26.287 4.744 31.031
Ajuste a valor de mercado de
 TVM e derivativos 3.824 (2.427) 1.397
Crédito tributário decorrente de ágio na
 aquisição de investimentos 113.482 (46.215) 67.267
PCLD e provisões para contingências 5.424 3.832 9.256
IR e CS - Prejuízo fiscal e Base negativa 17.584 3.113 20.697
Outras Provisões Temporárias - 520 520
Total de créditos tributários sobre
 diferenças temporárias 166.601 (36.433) 130.168

Imposto de renda e
 contribuição social diferidos sobre:

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2016 

Constituição/ 
(Realização)

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2017 

Provisões para comissões de agentes e 
gratificações 132 26.155 26.287
Ajuste a valor de mercado de TVM e de-
rivativos 712 3.112 3.824
Crédito tributário decorrente de ágio na
 aquisição de investimentos 155.973 (42.491) 113.482
PCLD e provisões para contingências 2.439 2.985 5.424
PLR - 17.584 17.584
Total de créditos tributários sobre
 diferenças temporárias 159.256 7.345 166.601
c) Previsão de realização dos créditos tributários ativos

2018
Imposto  
de renda

Contribuição  
social

Total dos impostos 
diferidos

Até 1 ano 51.279 30.767 82.046
De 1 a 2 anos 15.684 9.411 25.095
De 2 a 3 anos 8.607 5.164 13.771
Acima de 4 anos 5.785 3.471 9.256
Total 81.355 48.813 130.168

2017
Imposto  
de renda

Contribuição 
social

Total dos impostos 
diferidos

Até 1 ano 57.809 46.247 104.055
De 1 a 2 anos 14.863 8.918 23.781
De 2 a 3 anos 14.085 8.451 22.536
De 3 a 4 anos 4.705 2.823 7.528
Acima de 4 anos 5.438 3.263 8.701
Total 96.900 69.702 166.601
O valor presente total de créditos tributários constituído é de R$122.758 
(R$155.702 em 2017), e foi calculado com base na expectativa de realização 
das diferenças temporárias apresentadas no quadro anterior. As projeções de 
lucros que possibilitam a geração de base de cálculo tributável incluem premis-
sas macroeconômicas e de juros representando adequadamente a expectativa 
de retorno da Administração. 
(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social

2018 2017
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações 439.971 469.260
Juros sobre o capital próprio (82.100) -
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 após juros sobre o capital próprio 357.871 469.260
Participação de empregados no lucro (298.008) (178.951)
Lucro antes de IR/CSLL apurado pelo lucro real 59.863 290.309
(+) adições permanentes 4.037 714
(-) exclusões permanentes (313) (13.492)
(=) base negativa IR/CSLL/lucro ajustado (A) 63.587 277.531
IR/CSLL corrente e diferido (B) (28.614) (124.053)
Efeito Crédito Tributário CSLL - 5% (C) (a) (9.299) -
(=) Despesa contábil IR/CS 2018 (B + C) (37.913) (124.053)
Alíquota efetiva = (B / A) 45% 45%
(a) Efeito na linha de despesa de contribuição social sobre o lucro líquido dife-
rida referente a baixa de 5% sobre o estoque de crédito tributário consideran-
do o retorno da alíquota da CSLL para 15% a partir de 01 de janeiro de2019.  
17. Patrimônio líquido. (a) Capital social. O capital social no valor de
R$708.045 (R$608.045 em 2017) está representado por 1.902.134.707 ações
ordinárias (1.744.560.820 em 2017) e 1.902.134.707 ações preferenciais classe
C (1.744.560.820 em 2017), todas sem valor nominal. (b) Aumento de capital. 
Em 22 de janeiro de 2018 , foi deliberado em assembleia geral extraordinária, o
aumento de capital da XP CCTVM, mediante a emissão de 157.573.887 novas
ações ordinárias e 157.573.887 novas ações preferencias, nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de total de R$100.000. O referido aumento
de capital foi aprovado pelo Bacen em 24 de maio de 2018 . Em 16 de junho de
2017 , foi deliberado em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital
da XP CCTVM, mediante a emissão de 348.765.003 novas ações ordinárias e
348.765.003 novas ações preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de total de R$200.000. O referido aumento de capital foi apro-
vado pelo Bacen em 29 de junho de 2017 . (c) Reserva de capital. No segundo
semestre de 2016, a XP Investimentos S.A (controladora indireta da Corretora)

realizou uma reestruturação societária. A parcela cindida, anteriormente detida 
pela GA Financeira representadas por 2.042.276 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal do capital da social da XP Investimentos foram inicialmente 
recebidas em tesouraria e pronta e imediatamente atribuídas à GA XP Participa-
ção, única acionista da GA Financeira, sem aumento ou redução do capital so-
cial da XP Investimentos. Em 29 de agosto de 2016 tendo por referência a data 
base de 31 de julho de 2016 , a GA Financeira XP S.A., aprovou em assembleia 
geral extraordinária todos os termos e condições o “Protocolo e Justificação de 
Incorporação” e “Laudos de Avaliação” da Astic BD Holding Financeira S.A. de 
forma definitiva, sendo adotado o critério contábil na avaliação do acervo líquido 
da incorporada. A operação consistiu na incorporação da Astic Financeira pela 
GA Financeira. Em decorrência da operação a Astic Financeira foi extinta de ple-
no direito, para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a GA Financeira su-
cedeu a Astic Financeira em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do 
artigo 227 da lei nº 6.404/76. A incorporação da Astic Financeira pela GA Finan-
ceira, não resultou aumento de capital da GA Financeira, tendo em vista que GA 
Financeira detém a totalidade das ações de emissão da Astic Financeira. Em 30 
de agosto de 2016 , em assembleia geral extraordinária, a XP CCTVM aprovou 
todos os termos e condições o “Protocolo e Justificação de Incorporação” e 
“Laudos de Avaliação” da GA Financeira XP S.A. A parcela cindida, anteriormen-
te detida pela GA Financeira representadas por 2.042.276 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal do capital social da XP Investimentos serão 
inicialmente recebidas em tesouraria e pronta e imediatamente atribuídas à GA 
XP Participação, única acionista da GA Financeira, sem aumento ou redução 
do capital social da XP Investimentos. O evento de incorporação reversa da GA 
Financeira na XP CCTVM resultou em incremento patrimonial nesta no montan-
te de R$104.402, oriundo de crédito tributário decorrente de ágio pago pela GA 
Financeira, baseado em expectativa de rentabilidade futura, carteira de clientes 
e outros intangíveis. Desta forma, a XP CCTVM registrou um ativo fiscal diferido 
em contrapartida a reserva especial de ágio na incorporação, reserva de capital. 
(d) Reserva legal. Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em
cada balanço, até atingir 20% do capital social conforme previsto na legislação 
societária. (e) Reserva estatutária. Em 03 de maio de 2018 , foi deliberado em 
assembleia geral extraordinária, a distribuição de dividendos no montante de 
R$300 pagos à acionista XP Controle 3 Participações S.A.. A reserva estatu-
tária para investimento e expansão é constituída pelo saldo remanescente do 
lucro líquido apurado no balanço, após as destinações legais e tem por objetivo 
assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ultrapassar o 
capital social. (f) Dividendos e juros sobre o capital próprio. Aos acionistas 
é assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido 
do exercício, após as destinações específicas. Antes da Assembleia Anual dos 
Acionistas, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a declaração e 
pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base em balanços 
patrimoniais ou reservas de lucros existentes no último balanço patrimonial. 
Esses dividendos são imputados integralmente ao dividendo obrigatório. Em 
28 de setembro de 2018 foi deliberado em assembleia geral extraordinária, a 
distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R$58.900, com 
base no balanço patrimonial em 30 de agosto de 2018 . Em 28 de dezembro de 
2018 , foi deliberado em assembleia geral extraordinária, a distribuição de Juros 
sobre o Capital Próprio no montante de R$23.200, com base no balanço patri-
monial em 30 de novembro de 2018 . 18. Receita de prestação de serviços

2018 2017
2° se- 

mestre Exercício Exercício
Receitas de distribuição de cotas
 de fundos de investimento 182.538 319.430 135.575
Receitas de corretagens em
 operações em bolsa 352.789 706.686 508.993
Receita de comissões de colocação de títulos 308.090 616.585 388.864
Receita de comissões de empréstimos - BTC 12.875 22.963 14.700
Receitas de serviços de custódia 1 10 182
Receitas de alocação de carta fiança 9.066 18.062 17.429
Outras 9.588 18.069 13.248
Total 874.947 1.701.805 1.078.991
19. Outras receitas operacionais 2018 2017

2° se-
mestre Exercício Exercício

Rendas de incentivos do tesouro direto - 9.931 4.226
Recuperação de encargos e despesas 2.939 6.555 3.598
Multas recebidas (a) 17.545 34.497 21.482
Juros recebidos 675 1.282 1.580
Reversão de provisões - 393 5.536
Outras 1.576 2.428 495
Total 22.735 55.086 36.917
(a) Receita gerada através da cobrança de multa de 1% ao dia sobre o saldo
negativo na conta de “devedores – conta liquidação pendente”, decorrente das
liquidações financeiras das operações de bolsa geradas pelos clientes.
20. Outras despesas operacionais

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Erros operacionais (a) (17.813) (36.768) (28.123)
Multas (6.865) (7.091) (2.323)
Variações cambiais passivas (6) (272) (388)
Outras (b) (11.681) (20.249) (11.864)
Total (36.365) (64.380) (42.698)
(a) Erros operacionais são resultantes de indenizações pagas a clientes pela XP
CCTVM na sua maioria derivada de erros na execução de ordens por falhas de 
sistema ou pessoas. (b) Composto basicamente por provisão e atualização de 
contingências. 21. Outras despesas administrativas

2018 2017
2° se-

mestre Exercício Exercício
Despesas de água, energia e gás (527) (1.120) (347)
Despesas de aluguéis (25.721) (33.276) (9.265)
Despesas de comunicação (5.051) (9.167) (7.886)
Despesas de manutenção
 e conservação de bens (1.393) (2.771) (2.228)
Despesas de material (50) (80) (82)
Despesas de processamento de dados (97.342) (174.882) (108.421)
Despesas de promoções e relações públicas (1.122) (1.595) (1.884)
Despesas de propaganda e publicidade (113.503) (185.469) (83.095)
Despesas de publicações (197) (308) (98)
Despesas de seguros (485) (762) (96)
Despesas de serviços de terceiros (40.560) (52.709) (15.804)
Despesas de serviços de vigilância
 e segurança (101) (156) (101)
Despesas de serviços financeiros (nota 22) (459.213) (797.663) (466.582)
Despesas de serviços técnicos
 especializados (16.485) (30.942) (18.485)
Despesas de transportes (324) (749) (846)
Despesas de viagens (3.421) (6.490) (3.482)
Despesas de depreciação e amortização (41.575) (82.265) (46.410)
Outras despesas administrativas (7.010) (11.928) (6.132)
Total (814.080) (1.392.332) (771.244)
22. Despesas de serviços financeiros

2018 2017
2° se-

mestre Exercício Exercício
Agentes autônomos de investimentos (418.768) (727.735) (431.163)
Taxas por serviços prestados de
 processamento e custódia (a) (37.152) (63.052) (29.937)
Comissão paga à XP Securities/Advisory (1.231) (2.938) (1.115)
Outros (2.062) (3.938) (4.367)
Total (459.213) (797.663) (466.582)
(a) Composto por taxas e emolumentos operacionais e tarifas bancárias.
23. Provisões e contingências passivas

2018 2017
Provisão para processos judiciais trabalhistas (nota 10) 2.404 1.839
Provisão para processos judiciais fiscais (nota 10) 9.393 8.923
Provisão para processos judiciais cíveis (nota 10) 5.608 968
Total 17.405 11.730
Provisão para processos judiciais trabalhistas. Em 31 de dezembro de 
2018, existem provisionados 7 processos judiciais trabalhistas classificados 
como perda provável no montante de R$2.404 (R$1.839 em 2017). Existem 8 
processos classificados como perda possível que totalizam R$4.532 (R$18.820 
em 2017), para os quais não há provisão conforme práticas contábeis vigentes.

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Saldo inicial em 1º de janeiro 1.479 1.839 2.914
Constituição 1.028 1.704 3.490
Reversão/pagamentos (103) (1.139) (4.565)
Saldo final 2.404 2.404 1.839
Depósitos em garantia de recurso (622) - 622
Processos judiciais cíveis. Em 31 de dezembro de 2018 , existem provi-
sionados 18 processos judiciais cíveis classificados como perda provável no 
montante de R$5.608 (R$968 em 2017). Adicionalmente, na mesma data exis-
tem 121 processos classificados como perda possível que totalizam R$64.550 
(R$79.015 em 2017), para os quais não há provisão conforme práticas contá-
beis vigentes.

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Saldo inicial em 1º de janeiro 1.098 968 447
Constituição 6.622 7.398 1.294
Reversão/pagamentos (2.112) (2.758) (773)
Saldo final 31 de dezembro 5.608 5.608 968

Processos judiciais fiscais. Em 31 de dezembro de 2018 há 1 processo 
classificado como risco de perda provável no montante de R$9.393 referente 
a processo do PIS e COFINS – alargamento da base de cálculo sobre as de-
mais receitas (R$8.923 em 2017). Este processo está suportado por depósito 
judicial em sua totalidade. O processo em questão é oriundo da aquisição da 
Rico CTVM e após a incorporação passou a integrar os saldos da XP CCTVM. 
Em 2014, a XP CCTVM foi autuada pela Receita Federal por exigência de con-
tribuições previdenciárias em virtude de pagamentos a título de participação 
nos resultados para empregados, supostamente, em desacordo com a Lei 
nº 10.101/00. Atualmente, os autos do processo encontram-se na Divisão de 
Controle e Acompanhamento Tributário aguardando a interposição de recurso 
voluntário pela XP CCTVM. Importante destacar a existência de precedentes 
favoráveis do CARF sobre o tema e a contratação de pareceres jurídicos que 
sustentam a defesa da XP CCTVM. Há ainda a possibilidade de questionamen-
to da cobrança no Judiciário pela XP CCTVM. Na avaliação dos assessores 
jurídicos contratados pela XP CCTVM a probabilidade de perda foi classificada 
como possível no montante de R$19.971 (R$18.765 em 2017). 24. Transações 
com partes relacionadas. (a) Transações comerciais e contratuais com 
partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e passivos, assim como 
as transações que influenciaram o resultado nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, relativos a operações com partes relacionadas, de-
correm de transações da XP CCTVM com controladores, entidades do Grupo 
XP e profissionais-chave da Administração. No curso normal de seus negócios, 
as Empresas do Grupo XP realizam operações comerciais e financeiras com 
a XP CCTVM em condições normais de mercado. Essas operações incluem:  
(i) prestação de serviços de educação, consultoria e assessoria empresarial;
(ii) assessoria e consultoria financeira em geral; (iii) administração de recursos e
prestação de serviços na área de gestão de carteiras; (iv) prestação de serviços
na área de tecnologia da informação e processamento de dados; e (v) prestação
de serviços na área de seguros. A XP CCTVM é controlada diretamente pela
XP Controle 3 Participações S.A., sendo controlada indiretamente pela XP In-
vestimentos S.A. tendo XP Controle Participações como sua controladora final.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a XP CCTVM
efetuou as seguintes operações com partes relacionadas:

Tipo de  
relacionamento 2018 2017

Ativo
Disponibilidades Controladoras 46 -
Aplicações interfinanceiras de liquidez Controladoras 33.514 -
Títulos e valores mobiliários Controladoras 400 -
Outros créditos:
Diversos - valores a receber Controladoras 18 18
Diversos - valores a receber Relacionadas 1.619 313

Passivo
Obrigações por empréstimos Controladoras (94.921) -
Outras obrigações:
Sociais e estatutárias Controladoras (18.720) -
Diversos - valores a pagar Relacionadas (10.270) (7.720)

Resultado
Resultado de operações com
 títulos e valores mobiliários Controladoras 3.303 -
Juros sobre o capital próprio Controladoras (82.100) -
Receita de prestação de serviços Relacionadas (1.990) 100
Despesas de empréstimos e repasses Controladoras (8.120) -
Despesas de desenvolvimento
 e manutenção de sistemas Relacionadas (65.072) (55.473)
Despesas de publicidade e propaganda Relacionadas (45.031) (31.777)
Despesas de serviços do
 sistema financeiro:
Comissões Relacionadas (2.938) (976)

Despesas de serviços técnicos:
Outras receitas/despesas administrativas Relacionadas (456) (332)
(b) Honorários da diretoria

2018 2017
2° semestre Exercício Exercício

Remuneração do pessoal chave
 da administração
Honorários da diretória (630) (1.168) (1.014)
Total (630) (1.168) (1.014)
25. Programa de participações nos lucros. A XP CCTVM possui programa
de participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. Esse progra-
ma não é extensível para a Diretoria. Essa participação tem como data-base
os meses de junho e dezembro. Foi provisionado para fins de distribuição na
rubrica Sociais e estatutárias, R$334.298 (R$178.951 em 2017). 26. Limites
operacionais (acordo de Basileia). A XP CCTVM em 31 de dezembro de 2018
, atingiu o índice de 15,27% (20,14% em 2017).

2018 2017

Exigência Situação
Margem  

(insuficiência) ExigênciaSituação
Margem  

(insuficiência)
Basileia 
total (a) 8,63% 15,27% 6,64% 9,25% 20,14% 10,89%
Imobiliza-
ção (b) 390.903 93.865 297.038 340.789 129.953 210.835
Capital 
mínimo (a) 441.653 781.807 340.154 152.261 681.577 529.316
(a) A exigência refere-se ao limite mínimo exigido. (b) A exigência refere-se ao
limite máximo permitido. 27. Gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos
está estruturada de forma totalmente independente das áreas de negócio, re-
portando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de conflito
de interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas de go-
vernança corporativa e de mercado. A estrutura organizacional está delineada
de acordo com as recomendações propostas pelo Acordo da Basiléia, onde
são formalizadas as políticas, procedimentos e metodologia consistentes com
a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitorados os
diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de
mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais processos de gerenciamento de
riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de
negócios, principalmente, no que tange a formulação de análises de impacto,
planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, planos de ba-
ckup, gerenciamento de crises, etc. (a) Risco de mercado. A administração
de risco de mercado das operações é efetuada por meio de políticas, procedi-
mentos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e ativida-
des, visando manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados
aceitáveis pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites definidos
pelo Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento de risco
tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos
limites pré-estabelecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber 
e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos 
clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e o de reportar ao
Comitê todos os eventos atípicos. A descrição completa da estrutura de geren-
ciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da instituição.
(b) Risco de liquidez. A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez foi
estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil, procuran-
do proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das 
operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco 
de liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de liquidez 
prevê procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposição ao 
risco de liquidez, levando em consideração as condições de mercado atuais e 
previsões futuras na elaboração de cenários para projeções dos fluxos de caixa 
em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A descrição completa da 
estrutura de gerenciamento de risco de liquidez encontra-se disponível na sede 
da instituição. (c) Risco de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é de 
responsabilidade da área de risco da XP CCTVM que visa garantir o cumpri-
mento do determinado na política da XP CCTVM e assegurar que os limites 
operacionais estabelecidos sejam executados. A XP CCTVM estabelece sua 
política de crédito com base no cenário interno, como composição da carteira 
por título, por emissor, por rating, por atividade econômica e pelo duration da 
carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, entre outros. A 
área de análise de crédito também participa ativamente neste processo, sendo 
responsável pela avaliação do risco de crédito das emissões e dos emissores 
com os quais a XP CCTVM mantém ou pretende manter relações creditícias, ou 
intencionam recomendar posições de risco de crédito a clientes. Cabe à área de 
análise de crédito também a recomendação de limite das posições de risco de 
crédito dos clientes. As análises realizadas são apresentadas ao Comitê Con-
sultivo de Crédito, que tem como atribuição determinar se os créditos avaliados 
são elegíveis como risco de contraparte. Com relação aos créditos destinados 
à distribuição para a base de clientes da XP CCTVM, são determinados tam-
bém os limites de crédito para cada emissor e emissão estruturada. A revisão 
dos créditos avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodica-
mente pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias 
internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem 
qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de crédito também 
é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para a realiza-
ção de suas atividades, uma vez que não participa da definição de estratégias 
de negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer natureza.  
(d) Risco operacional. A XP CCTVM, em cumprimento ao disposto no artigo
4º, §2º, da Resolução nº 4.557/2017, do Conselho Monetário Nacional, de 23 de
fevereiro de 2017 , possui uma estrutura de gerenciamento de risco operacional
que engloba a elaboração de políticas institucionais, a avaliação e monitora-
mento de processos e procedimentos visando à mitigação do risco, estratégias 
e planos de contingência para assegurar a continuidade dos negócios, além
da formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador. A descrição
completa da estrutura de gerenciamento de risco operacional encontra-se dis-
ponível na sede da instituição. 28. Estrutura de gerenciamento de capital.
Em atendimento à Resolução 4.557/2017, do Bacen, a XP CCTVM, adotou uma
política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da XP
CCTVM de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
pela XP CCTVM de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. A descrição da estrutura encontra-se dispo-
nível em nosso site.

Guilherme Dias Fernandes Benchimol
Frederico Arieta da Costa Ferreira 
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos acionistas e ao Conselho de Administração da XP Investimentos Cor-
retora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Rio de Janeiro – RJ.  
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da XP Investimentos Cor-
retora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significa-
tivas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da XP Investimentos Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e 
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - Bacen. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à XP CCTVM, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da 
XP CCTVM é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
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 financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relató-
rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso co-

nhecimento 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 comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a XP CCTVM continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a XP CCTVM ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da XP CCTVM são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-
trações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas, não, a garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções 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 econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 

de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da XP CCTVM.  
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis, se houver, 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 incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da XP CCTVM. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a XP CCTVM a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de março de 2019.
KPMG Auditores Independentes   Rodrigo de Mattos Lia
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC 1SP252418/O-3

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

Relatório da Administração

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais

Demonstrações dos fluxos de caixa 
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados 
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Demonstração do resultado abrangente 
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 4 Participações S.A., Rio de Janeiro, RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acom-
panhadas das notas explicativas, referidas ao exercício findo em 31/12/2018, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes. Rio de 
Janeiro, 27/03/2019. A Diretoria.

Não 
auditado

Não 
auditado

Ativo 2018 2017
Investimentos (Nota 4) 17.228 1
Total do ativo 17.228 1
Passivo 2018 2017
Outros passivos 4 1
Fornecedores 4 -
Outros passivos - 1
Total do passivo 4 1

Patrimônio líquido 17.224 -
Capital social 17.500 1
Prejuízos acumulados (276) (1)
Total do passivo e patrimônio líquido 17.228 1

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras

Não 
auditado

2018 2017
Outras despesas operacionais (275) -
Despesas com serviços de terceiros (4) -
Resultado de participações em coligadas e controladas (271) -

Resultado antes dos impostos (275) -
Prejuízo do exercício (275) -

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras

Não 
auditado

Atividades Operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício (275) (1)
Ajustes:
Resultado de participação em controladas 271 -

Variação dos ativos e passivos operacionais: 4 1
Fornecedores 4 -
Outros passivos - 1

Atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades operacionais - -
Aquisição de investimentos (17.499) (1)

Caixa líquido das atividades de investimento (17.499) (1)
Aumento de capital 17.499 1

Caixa líquido das atividades de financiamento 17.499 1
Aumento em caixa e equivalente de caixa - -
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício - -
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício - -

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional. A XP Controle 4 Participações S.A. (“Companhia” ou
“XP Controle 4”) tem sua sede localizada na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº
290, sala 708, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - Brasil. A XP Controle 4
fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, produtos
de seguros de pessoas e previdência complementar, por meio de sua empresa
controlada XP Vida e Previdência S.A.. A XP Controle 4 é uma holding, controla-
da pela XP Investimentos S.A., que detém 100% de participação em seu capital
total. Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em
22/02/2019. i. Participação. A XP Controle 4 participa diretamente do capital da
XP Vida e Previdência S.A., detendo 100% de suas ações nos exercícios findos
em 31/12/2018 e de 2017. A XP Vida e Previdência é uma seguradora de capital
fechado, que opera com seguros de vida, compreendendo todas as modalidades
de seguros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência
complementar aberta em todo território nacional. 2. Base de elaboração das 
demonstrações financeiras. (a) Base de preparação. Estas demonstrações
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, incluindo pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações financeiras
estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional. As demonstrações
financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, exceto quando indicado de
outra forma. A administração considera que as premissas empregadas são perti-
nentes e que todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-

ceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utili-
zadas pela Administração na sua gestão. Em acordo com CPC 36 a XP Controle 
4 não apresentou suas demonstrações financeiras consolidadas, pois a mesma 
é controlada da XP Investimentos S.A, que apresentou as suas demonstrações 
consolidadas em 27/03/2019. 3. Gerenciamento de Riscos. Gestão de riscos. 
A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das áreas 
de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção 
de conflito de interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas 
de governança corporativa e de mercado. O gerenciamento de riscos é exercido 
de modo integrado e independente, onde são formalizadas as políticas, procedi-
mentos e metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia 
de negócio e onde são monitorados os diversos riscos inerentes às operações 
e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional e 
subscrição. Tais processos de gerenciamento de riscos estão ainda, associados 
aos processos de gestão de continuidade dos negócios.
4. Investimentos 2018
Participação direta - XP Vida e Previdência S.A 100%
Patrimônio líquido 17.228
Prejuízo líquido do exercício (272)
Valor contábil dos investimentos 17.228
Resultado de participação (272)

Não auditado
2018 2017

Prejuízo do exercício (275) -
Resultado abrangente - -
Resultado abrangente total (275) -

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Diretores da XP Controle 4 Participações S.A. - São Paulo - 
SP. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da XP Contro-
le 4 Participações S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as de-
monstrações financeiras individuais acima referidas apresentam, adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da XP Controle 4 
Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos. O balanço patrimonial individual em 31/12/2017 e as demonstrações in-
dividuais do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa e as respectivas notas explicativas referentes ao exercício findo 
em 31/12/2017, apresentadas para fins de comparação, não foram anteriormente au-
ditados. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais 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 financeiras individuais 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 financeiras individu-
ais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 

financeiras individuais ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais. 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras individuais livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais. Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras 
individuais. 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 financeiras individuais, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria 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 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia.  Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração.  Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.  
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras individuais, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.  Obtemos evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
-nos com a Administração da Companhia a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. São Paulo, 26/02/2019

KPMG Auditores Independentes Érika Carvalho Ramos
CRC 2SP014428/O-6 Contadora CRC 1SP224130/O-0

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Capital Prejuízos acumulados Total
Saldos em 01/01/2017 - - -
Saldos em 31/12/2017 1 (1) -
Prejuízo do exercício - (275) (275)
Aumento de capital 17.499 - 17.499
Saldos em 31/12/2018 17.500 (276) 17.224

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras

5. Patrimônio Líquido. (a) Capital social e reserva de capital. Em 31/12/2018,
o capital social da XP Controle 4, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$17.500.000 dividido em 17.500.000 ações ordinárias nominativas e sem va-
lor nominal. (b) Reservas de lucros. A reserva legal é constituída à alíquota de
5% do lucro líquido apurado no balanço individual da controladora XP Controle
4. A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido
apurado no balanço após as destinações legais. (c) Distribuição de lucros. É
assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do
período após as destinações específicas.

Diretoria
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor

Fabrício Cunha de Almeida - Diretor
Julio Capua Ramos da Silva - Diretor

Erica Rejane dos Santos Pereira - Contadora - CRC: 1SP223580
Hélio Alves Viana Júnior - Controller - CPF nº 107.161.678-16

ANP informa  sobre a 16ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios
A Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
disponibilizou em seu 
site informações sobre o 
pré-edital, cronograma 
dos prazos e a minuta de 
contrato da 16ª Rodada 
de Licitações de Blocos 
Exploratórios, previs-
ta para ser realizada no 
dia 10 de outubro. Os 
documentos ficarão em 
consulta pública até 9 de 
abril, no Escritório Cen-
tral da ANP, no Rio de 
Janeiro.

A assinatura dos con-

tratos de concessão está 
prevista para fevereiro de 
2020.

Entre as principais 
alterações com relação 
ao edital da 15ª Rodada, 
destacam-se as alterações 
decorrentes do início da 
utilização do Sistema 
Eletrônico de Informa-
ções (SEI) nas rodadas 
de licitações da ANP, 
com a inclusão de novos 
procedimentos e orien-
tações para as licitantes 
apresentarem documen-
tos para participarem do 
certame. Começou nes-

ta terça-feira o início do 
prazo para o pagamento 
da taxa de participação 
e para a inscrição na ro-
dada, que se encerra em 
20/8.

Bacias sedimentares

A 16ª Rodada ofer-
tará 36 blocos em cin-
co bacias sedimentares 
(Campos, Camamu-Al-
mada, Jacuípe, Pernam-
buco-Paraíba e Santos), 
com área total de 29,3 
mil km². Um dos desta-
ques é o bloco C-M-541, 

na Bacia de Campos, 
com um bônus míni-
mo de assinatura de R$ 
1.375.229.000,00. A as-
sinatura dos contratos 
de concessão resultantes 
da rodada está prevista 
para fevereiro de 2020.

Para consultar o pré-
edital, a minuta de con-
trato, o cronograma da 
rodada e os procedimen-
tos para participação na 
consulta e audiência pú-
blicas entre nas páginas  
: http://rodadas.anp.gov.
br/pt/16-rodada-de-lici-
tacao-de-bloco e Consul-

ta e Audiência Públicas 
nº 09/2019.

Oferta permanente

A ANP realizará uma 
Audiência Pública, no 
próximo dia 29. O objeti-
vo é dar explicações sobre 
a nova versão do Anexo I 
do Edital da Oferta Per-
manente em função da in-
clusão de blocos com risco 
exploratório, áreas com 
acumulações marginais 
para outorga de contra-
tos de concessão para ex-
ploração ou reabilitação 

e produção de petróleo e 
gás natural e alteração da 
área do Bloco PN-T-98.

A Audiência Pública 
será realizada no audi-
tório da ANP, situado na 
Av. Rio Branco, nº 65, 13º 
andar, Centro, Rio de Ja-
neiro, RJ. O evento será 
precedido de workshop 
técnico sobre as áreas em 
oferta, de 13 às 15h. O 
evento tem como objeti-
vo apresentar o potencial 
petrolífero dos blocos ex-
ploratórios e dos campos 
marginais na Oferta Per-
manente.
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Aos acionistas da XP Investimentos S.A. - Rio de Janeiro – RJ
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, referentes aos períodos findos em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. i. Desempenho. No ano 
de 2018 a XPISA continuou com o seu crescimento expressivo, apesar da instabilidade política e do cenário econômico 
deteriorado. A XPISA manteve a sua trajetória de expansão, apresentando forte crescimento em todos os seus indicado-
res operacionais, incluindo captação líquida de recursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a 
crescente força de sua marca e sua ampla capacidade de distribuição de produtos, mantendo sempre o compromisso de 
ajudar os clientes a investirem de forma inteligente e segura. Este desempenho foi fruto constante de desenvolvimento da 
plataforma aberta de produtos, com uma ampla gama de oferta, aliado aos diferenciais de assessoria do Grupo e o pro-
cesso contínuo de consolidação da marca, com o maior conhecimento e preferência da XP pelo público-alvo. ii. Geren-
ciamento de Risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das áreas de negócio, re-
portando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de funções 
adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. A estrutura organizacional está delineada de acordo 
com as recomendações propostas pelo Acordo da Basiléia, onde são formalizadas as políticas, procedimentos e metodo-
logia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitorados os diversos riscos 
inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais processos 
de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de negócios, principal-
mente, no que tange a formulação de análises de impacto, planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, 
planos de backup, gerenciamento de crises, etc. (a) Risco de mercado. A administração de risco de mercado das opera-
ções é efetuada por meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e 
atividades, visando manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela instituição e atender 
a estratégia de negócios e limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento de risco 
tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites pré-estabelecidos, podendo recusar-
-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos
clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e o de reportar ao Comitê todos os eventos atípicos. A descrição
completa da estrutura de gerenciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da instituição. (b) Risco de 
liquidez. A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do
Brasil, procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das operações, à complexidade
dos produtos e à dimensão da exposição a risco de liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de liqui-
dez prevê procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposição ao risco de liquidez, levando em conside-
ração as condições de mercado atuais e previsões futuras na elaboração de cenários para projeções dos fluxos de caixa
em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco de
liquidez encontra-se disponível na sede da instituição. (c) Risco de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é de
responsabilidade da área de risco da XPISA que visa garantir o cumprimento do determinado na política da XPISA e as-
segurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. A XPISA estabelece sua política de crédito com
base no cenário interno, como composição da carteira por título, por emissor, por rating, por atividade econômica e pelo
duration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, entre outros. A área de análise de crédito
também participa ativamente neste processo, sendo responsável pela avaliação do risco de crédito das emissões e dos
emissores com os quais a XPISA mantém ou pretende manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições

de risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a recomendação de limite das posições de risco 
de crédito dos clientes. As análises realizadas são apresentadas ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem como atribui-
ção determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte. Com relação aos créditos destinados à 
distribuição para a base de clientes da XPISA, são determinados também os limites de crédito para cada emissor e emis-
são estruturada. A revisão dos créditos avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área 
de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Di-
retor de Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao 
Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma vez que não participa da definição 
de estratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer natureza. (d) Risco operacional. A XPI-
SA, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, §2º, da Resolução nº 3.380/2006, do Conselho Monetário Nacional, de 27 
de junho de 2006, possui uma estrutura de gerenciamento de risco operacional que engloba a elaboração de políticas 
institucionais, a avaliação e monitoramento de processos e procedimentos visando à mitigação do risco, estratégias e 
planos de contingência para assegurar a continuidade dos negócios, além da formalização da estrutura única requerida 
pelo órgão regulador. A descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco operacional encontra-se disponível 
na sede da instituição. iv. Investimentos. (a) Incorporação da Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Clear CTVM”) pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores  Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”). 
Com o objetivo de capturar sinergias em despesas financeiras, operacionais e administrativas, a XP CCTVM em AGE de 
30 de junho de 2017 aprovou a incorporação da Clear CTVM, nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo e Justi-
ficação de Incorporação” celebrado nessa mesma data.  A incorporação, resultou na extinção da Clear CTVM e foi suce-
dida pela XP CCTVM em todos os seus bens, direitos e obrigações. (b) Incorporação da Rico Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários e Flaflu Participações S.A. pela XP CCTVM. Em 29 de novembro de 2016, foi celebrado o Contra-
to de Compra e Venda de Valores Mobiliários e Outras Avenças que regula a aquisição pela XP CCTVM da totalidade do 
capital da holding FLAFLU Participações S.A. (“FLAFLU”) e, indiretamente, da sua subsidiária integral Rico Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Rico”). O objetivo da XP CCTVM com a operação é ampliar sua atuação no mercado 
de corretagem e distribuição de títulos e valores mobiliários para o varejo, através da expansão da base de clientes e 
absorção da tecnologia inovadora no mercado online desenvolvida pela Rico, tendo em vista a complementaridade de 
posicionamento entre as marcas. O valor total desembolsado pela XP CCTVM na operação foi de R$ 404.727. A operação 
foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica “CADE”. Em 10 de agosto de 2017 foi publicado no Di-
ário Oficial da União a aprovação da transferência de controle societário da Rico para a XP CCTVM. Em 04 de outubro de 
2018 o Banco Central do Brasil aprovou a incorporação da Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Flaflu Partici-
pações S.A. pela XP CCTVM. A incorporação, resultou na extinção da Rico e da FLAFLU que foram sucedidas pela XP 
CCTVM em todos os seus bens, direitos e obrigações. v. Outras informações. (a) Contrato de compra e venda com o 
ItauUnibanco S.A.. Em 11 de maio de 2017, a XP Controle Participações S.A., controladora do Grupo XP, a G.A. Brasil 
IV FIP e a DYNA III FIP celebraram contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A. para alienação de 
participação na XP Investimentos S.A., holding que consolida os investimentos do Grupo XP, a qual foi concluída em 31 
de agosto de 2018. A partir desta data, o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 49,9% do capital total da XP Investimentos 
S.A., sendo aproximadamente 30% do capital com direito a voto, permanecendo o controle do Grupo XP com seus atuais
acionistas controladores.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. A Diretoria. 

Relatório da Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais) Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)Controladora Consolidado

Ativo 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa
 (nota 6) 41.356 20.575 626.863 574.176
Ativos financeiros 920.492 539.327 15.965.351 5.656.253
Valor justo por meio do resultado 882.361 539.313 7.913.355 4.339.140
Instrumentos financeiros (nota 8) 874.900 391.623 6.221.324 3.779.664
Instrumentos financeiros
 derivativos (nota 9) 7.461 147.690 1.692.031 559.476

Valor justo por meio de outros
 resultados abrangentes 37.769 - 695.778 -
Instrumentos financeiros (nota 8) 37.769 - 695.778 -

Avaliados ao custo amortizado 362 14 7.356.218 1.317.113
Instrumentos financeiros (nota 8) - - 155.292 -
Aplicações interfinanceiras
 de liquidez (nota 7) - - 6.081.800 514.021
Negociação e intermediação
 de valores (nota 19) 362 14 898.312 671.842
Operações de crédito - - - 1.422
Rendas a receber (nota 11) - - 220.814 129.828

Investimentos (nota 15) 1.775.284 2.915.333 3.239 -
Imobilizado de uso (nota 16) 152 180 99.127 47.073
Intangível (nota 16) 761 - 504.915 483.207
Outros ativos 127.335 96.702 540.772 368.580
Impostos e contribuições
 a compensar (nota 12) 68.851 14.957 211.375 42.045
Despesas antecipadas (nota 13) 2.789 135 96.723 65.343
Outros ativos (nota 14) 9.590 7.918 92.274 41.524
Ativo fiscal diferido (nota 24) 46.105 73.692 140.400 219.668

Total do ativo 2.865.380 3.572.117 17.740.267 7.129.289

Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Passivos financeiros 775.233 2.301.797 15.074.447 5.528.605
Valor justo por meio do resultado 4.853 176.352 2.250.978 1.037.026
Instrumentos financeiros
 derivativos (nota 9) 4.853 176.352 991.399 324.360
Instrumentos financeiros (nota 8) - - 1.259.579 712.666

Avaliados ao custo amortizado 770.380 2.125.445 12.823.469 4.491.579
Obrigações por operações
 compromissadas (nota 17) 33.506 - 6.640.694 514.018
Obrigações por empréstimos
 (nota 18) 330.336 2.125.445 469.609 867.024
Debêntures (nota 19) 406.538 - 406.538 -
Negociação e intermediação
 de valores (nota 20) - - 5.306.628 3.110.537

Outros passivos 5.370 126.521 574.108 448.962
Fornecedores 1.747 339 134.579 71.493
Obrigações sociais e
 estatutárias (nota 31) - 125.017 226.162 254.697
Obrigações fiscais e
 previdenciárias (nota 21) 3.001 1.151 131.146 60.853
Outros passivos (nota 22) 622 14 64.747 50.076
Provisões e contingências
 passivas (nota 27) - - 17.474 11.843

Total do passivo 780.603 2.428.318 15.648.555 5.977.567
Patrimônio líquido atribuível
 aos controladores (nota 25) 2.084.777 1.143.799 2.084.777 1.143.799
Capital social 927.916 254.622 927.916 254.622
Reservas de capital 536.015 535.490 536.015 535.490
Reserva de lucros 411.681 150.241 411.681 150.241
Ajuste de avaliação patrimonial 209.165 203.446 209.165 203.446

Participação dos
 não-controladores - - 6.935 7.923
Total do Patrimônio líquido 2.084.777 1.143.799 2.091.712 1.151.722
Total do passivo e
 Patrimônio líquido 2.865.380 3.572.117 17.740.267 7.129.289
Patrimônio líquido atribuível a:
Acionistas controladores 2.084.777 1.143.799 2.084.777 1.143.799
Acionistas não controladores - - 6.935 7.923

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro Líquido do exercício 461.440 413.874 465.330 423.541

Ajustes ao lucro líquido dos
 efeitos no resultado que não
  afetam caixa das atividades
  operacionais: (371.974) (520.919) 204.207 242.860
Resultado de participação
 em controladas (451.882) (528.021) - -
Efeito das mudanças das taxas
 de câmbio em caixa e
  equivalentes de caixa - - - (1.916)
Depreciações e amortizações 180 9 52.788 27.403
Perda e recuperação de
 valores ativos - - 5.779 9.279
Provisão para contingências - - 5.631 6.509
Provisão de Juros 32.562 62.953 46.040 49.812
Despesa de imposto de renda
 e contribuição social 27.587 (55.860) 79.268 151.773
Outros 19.579 - 14.701 -

Variação dos ativos e
 passivos operacionais: (586.864) (359.655) (798.438) (748.740)
Instrumentos financeiros
 (ativos e passivos) (514.318) (369.361) (2.739.090) (635.503)
Instrumentos financeiros
 derivativos (ativos e passivos) (57.778) 28.662 (492.024) (205.906)
Operações de crédito - - 1.422 (1.422)
Negociação e intermediação
 de valores (ativos e passivos) (348) (14) 1.969.621 1.359.328
Operações compromissadas
 (ativos e passivos) 33.506 - 558.897 (2)
Rendas a receber - 1.730 (92.809) (79.877)
Impostos e contribuições
 a compensar (27.291) (6.760) 201.371 100.458
Despesas antecipadas (2.654) (135) (31.380) (19.565)
Ativo fiscal diferido 6.446 (156) 6.446 (200.367)
Outros ativos (1.672) (7.918) (54.706) (15.636)
Fornecedores 1.408 222 63.086 3.077
Obrigações sociais e
 estatutárias (17) (48) 96.465 33.834
Obrigações fiscais e
 previdenciárias 1.850 97 70.293 10.654
Impostos pagos (26.603) (5.848) (370.701) (123.075)
Outros passivos 607 (126) 14.671 25.262

Caixa líquido proveniente das
 / (utilizado nas) atividades
  operacionais (497.398) (466.700) (128.901) (82.339)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
Aquisições de investimentos 1.591.931 (1.349.111) (3.239) -
Aquisições de imobilizado - (180) (90.365) (32.061)
Alienações de imobilizado - - 13.841 4.351
Aquisição de intangível (913) - (56.100) (378.178)
Alienação de intangível - - 6.074 140
Redução de investimento
 decorrente da incorporação da
  XP Holding Investimentos S.A. - (213.239) - -
Dividendos recebidos de
 controladas - 177.108 - -

Caixa líquido proveniente
 das/ (utilizado nas) atividades
  de investimento 1.591.018 (1.385.422) (129.789) (405.748)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
Outras participações de
 não-controladores - (95) - (6.993)
Juros pagos (27.293) (52.025) (40.078) (43.904)
Amortização de empréstimos (600.000) - (689.634) -
Captação de empréstimos 325.370 1.698.305 325.370 826.000
Efeitos da variação das taxas
 de câmbio na amortização
  de empréstimos (1.519.210) 416.212 (32.575) 35.116
Debêntures 400.000 - 400.000 -
Dividendos pagos (325.000) (190.000) (325.000) (190.000)
Aumento de Capital 673.294 - 673.294 -

Caixa líquido proveniente das
 / (utilizado nas) atividades
  de financiamento (1.072.839) 1.872.397 311.377 620.219
Aumento/ (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 20.781 20.275 52.687 132.132
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício (Nota 6) 20.575 300 574.176 440.128
Efeito das mudanças das taxas
 de câmbio em caixa e
  equivalentes de caixa - - - 1.916
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício (Nota 6) 41.356 20.275 626.863 574.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações de resultados abrangentes para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações do valor adicionado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações de resultados para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação e número de ações)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Resultado operacional líquido
 (nota 28) 205.075 (139.427) 2.923.993 1.756.014
Custos operacionais (nota 29) (58.438) (522) (979.000) (588.693)
Resultado operacional bruto 146.637 (139.949) 1.944.993 1.167.321

Despesas administrativas (nota 30) (40.368) (5.297) (462.764) (204.375)
Outras receitas/(despesas)
 operacionais (nota 30) (66.411) (24.761) (841.501) (387.632)
Resultado de participações em
 coligadas e controladas 451.882 528.021 - -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro 491.740 358.014 640.728 575.314
Imposto de renda e contribuição
 social (nota 24) (30.300) 55.860 (175.398) (151.773)
Lucro líquido do exercício 461.440 413.874 465.330 423.541
Resultado líquido atribuível a:
Acionistas controladores 461.440 413.874 461.440 413.874
Acionistas não controladores - - 3.890 9.667

Lucro líquido por ação básico
 e diluído:
Ordinárias 0,22653 0,21337 0,22844 0,21836
Preferenciais 0,22653 0,21337 0,22844 0,21836

Média Poderada de Quantidade
 de ações em circulação -
  Básica e diluído
Ordinárias 1.020.531 1.104.000 1.020.531 1.104.000
Preferenciais 1.016.457 835.674 1.016.457 835.674

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 461.440 413.874 465.330 423.541
Outros resultados abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente
 reclassificados para o resultado
Variação no ajuste de conversão de
 investimento no exterior 18.645 2.034 18.645 2.034
Variação no ajuste do hedge
 de Investimento (26.508) (3.124) (26.508) (3.124)
Ajuste ao valor justo por meio de outros
 resultados abrangentes 6.727 275 6.727 275
Imposto de renda e contribuição social
 sobre outros resultados abrangentes 6.446 673 6.446 673
Outros - (70.657) - (70.657)
Variação na participação em controladas 409 (95) 409 (95)

Resultado abrangente total do exercício 467.159 342.980 471.049 352.647
Resultado abrangente total atribuível a:
Acionistas controladores 467.159 342.980 467.159 342.980
Acionistas não controladores - - 3.890 9.667

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receitas 229.050 (133.565) 3.167.624 2.127.921
Prestação de serviços
 (brutas de impostos) - - 2.238.428 1.387.949
Resultado de operações com
 instrumentos financeiros 226.560 (134.422) 870.097 489.932
Outras receitas 2.490 857 62.691 256.261
Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa - - (3.592) (6.221)
Despesas (563) (1.723) (53.390) (139.816)
Outras despesas (563) (1.723) (53.390) (139.816)
Insumos adquiridos de terceiros (98.806) (5.819) (1.396.222) (770.356)
Materiais, energia e outros (40.237) (5.262) (278.424) (104.748)
Comunicação e processamento
 de dados (131) (35) (142.390) (83.136)
Custo dos serviços prestados (58.438) (522) (969.011) (579.414)
Perda e recuperação de
 valores ativos - - (6.397) (3.058)
Valor adicionado bruto 129.681 (141.107) 1.718.012 1.217.749
Retenções
Depreciação e Amortização (180) (9) (52.788) (27.403)
Valor adicionado líquido 129.501 (141.116) 1.665.224 1.190.346
Valor adicionado recebido
 em transferência 451.882 528.021 - -
Resultado de equivalência
 patrimonial 451.882 528.021 - -
Valor adicionado a distribuir 581.383 386.905 1.665.224 1.190.346
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 50.819 15.526 712.060 428.772
- Remuneração direta 114 163 222.045 134.536
- Beneficios 17 - 35.922 16.697
- FGTS 6 6 9.361 5.503
- Encargos 26 - 35.740 23.332
- Outros 50.656 15.357 52.055 30.722
- Participação dos empregados
  nos lucros - - 356.937 217.982

Impostos, taxas e contribuições 69.124 (42.495) 445.884 321.542
- Federais 69.117 (42.495) 347.561 254.939
- Estaduais - - 555 22
- Municipais 7 - 97.768 66.581

Remuneração de capitais
 de terceiros - - 41.950 16.491
- Aluguéis - - 41.950 16.491

Remuneração de capitais próprios 461.440 413.874 465.330 423.541
- Dividendos 200.000 277.561 200.000 277.561
- Lucros retidos 261.440 136.313 265.330 145.980

Distribuição do valor adicionado 581.383 386.905 1.665.224 1.190.346
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Roraima estará ligado ao sistema elétrico brasileiro em 2021  
Devem começar no se-

gundo semestre de 2019 as 
obras do Linhão de Tucuruí, 
que vai interligar o estado de 
Roraima ao sistema elétrico 
brasileiro. A expectativa é 
que a obra seja concluída em 
2021, afirmou o ministro de 
Minas e Energia, Beto Al-
buquerque nesta terça-feira. 
Ele participou de audiência 
pública na Comissão de In-
fraestrutura do Senado.

“[Paralelamente a isso] 
vamos realizar em maio um 
leilão de energias renováveis 
para Roraima, que nós preten-
demos que esteja concluído 
nos próximos dois anos, qua-
se um ano antes do Linhão de 
Roraima ficar pronto”, acres-
centou o ministro, ressaltando 
que as obras devem estar fina-
lizadas em dezembro de 2021.

Albuquerque informou 
que o leilão será de energia 

limpa, que tem custo mais 
barato que a energia das 
térmicas a óleo. “Todos os 
consumidores brasileiros 
terão que pagar, no final do 
ano, ou ao longo do ano, 
um custo de R$ 1,9 bilhão, 
porque estamos gerando 210 
megawatts com a utilização 
de apenas térmicas a óleo 
diesel. São 80 caminhões de 
óleo diesel trafegando dia-
riamente em direção a Rorai-

ma para manter a segurança 
energética a esse custo.” 

Sobre a possibilidade de 
remoção para Roraima das 
térmicas a óleo da Eletro-
norte, que estão desativa-
das em Macapá, o ministro 
dise que a medida está em 
estudo. “Acionamos os ór-
gãos vinculados, e esses 
trabalhos [estudos] já estão 
sendo feitos junto à Eletro-
norte para levantarmos as 

condições das termoelétri-
cas e todo o processo que 
seria removê-las de Maca-
pá até Roraima, além da 
implementação disso para 
pesar o custo-benefício.” 
Durante a audiência no Se-
nado, Bento Albuquerque 
disse que existe um grupo de 
trabalho no ministério acom-
panhando a situação em Ro-
raima para minimizar possí-
veis impactos no estado no 

que diz respeito à segurança 
energética.

Sobre a situação energé-
tica em Roraima, o ministro 
disse que já era uma priori-
dade do ministério, mas re-
conheceu que a situação se 
agravou no início deste mês, 
quando a Venezuela deixou 
de cumprir o contrato de 
fornecimento que tinha com 
uma empresa subsidiária da 
Eletronorte.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Reserva 
Legal

Reserva 
Estatutária

Ajuste de Avaliação 
Patrimonial

Lucros 
Acumulados Total

Participações de acionistas 
não controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 254.622 464.833 6.564 44.801 274.340 - 1.045.160 49.647 1.094.807
Resultados abrangentes
Lucro do exercício - - - - - 413.874 413.874 9.667 423.541

Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior - CTA - - - - 2.034 - 2.034 - 2.034
Variação no ajuste do hedge de investimento - - - - (3.124) - (3.124) - (3.124)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - 275 - 275 - 275
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes - - - - 673 - 673 - 673
Outros - 70.657 - - (70.657) - - - -

Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Variação na participação em controladas - - - - (95) - (95) (51.391) (51.486)

Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas - - 19.948 116.365 - (136.313) - - -
Dividendos (Nota 25) - - - (37.437) - (277.561) (314.998) - (314.998)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 254.622 535.490 26.512 123.729 203.446 - 1.143.799 7.923 1.151.722
Mutações do exercício - 70.657 19.948 78.928 (70.894) - 98.639 (41.724) 56.915
Saldos em 31 de dezembro de 2017 254.622 535.490 26.512 123.729 203.446 - 1.143.799 7.923 1.151.722
Resultados abrangentes
Lucro do exercício - - - - - 461.440 461.440 3.890 465.330

Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior - CTA - - - - 18.645 - 18.645 - 18.645
Variação no ajuste do hedge de investimento - - - - (26.508) - (26.508) - (26.508)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - - - - 6.727 - 6.727 - 6.727
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes - - - - 6.446 - 6.446 - 6.446

Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Aumento de Capital (Nota 25) 673.294 - - - - - 673.294 - 673.294
Efeito de incorporação de controlada - 525 - - - - 525 - 525
Variação na participação em controladas - - - - 409 - 409 (4.878) (4.469)

Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas - - 21.622 239.818 - (261.440) - - -
Dividendos (Nota 25) - - - - - (200.000) (200.000) - (200.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 927.916 536.015 48.134 363.547 209.165 - 2.084.777 6.935 2.091.712
Mutações do exercício 673.294 525 21.622 239.818 5.719 - 940.978 (988) 939.990

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional. A XP Investimentos S.A. (“Companhia” ou “XP Inves-
timentos”) tem sua sede localizada na Avenida Afrânio de Melo, nº 290, sala 606
(parte), Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro - Brasil. A XP Investimentos é
uma holding a qual possui basicamente como acionistas a XP Controle Participa-
ções S.A. e Itaú Unibanco S.A., detendo 30,12% e 49,90% respectivamente do
capital total da XP Investimentos em 31 de dezembro de 2018 (31,87% em 31 de
dezembro 2017), sendo 60,12% e 30,06% de participação em ações ordinárias
(55,57% em 31 de dezembro de 2017). A XP Investimentos fornece a seus clien-
tes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, diversos produtos e servi-
ços financeiros, por meio de suas empresas controladas (“Grupo XP”), de forma
direta ou indireta, sendo as operações do Grupo XP alocadas em três segmentos:
Varejo, Institucional e Outros, conforme nota 33. Contrato de compra e venda
com o Itaú Unibanco S.A.. Em 11 de maio de 2017, a XP Controle Participações
S.A., controladora do Grupo XP, a G.A. Brasil IV FIP e a DYNA III FIP celebraram
contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco S.A. para alienação
de participação na XP Investimentos S.A., holding que consolida os investimentos
do Grupo XP, a qual foi concluída em 31 de agosto de 2018. A partir desta data,
o Itaú Unibanco S.A. passou a deter 49,9% do capital total da XP Investimentos
S.A., sendo aproximadamente 30% do capital com direito a voto, permanecendo
o controle do Grupo XP com seus atuais acionistas controladores. 2. Base de ela-
boração das demonstrações financeiras. (a) Base de preparação. Estas de-
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base em pronunciamentos, orientações e interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, identificadas respectivamente como con-
troladora e consolidado, utilizam o custo histórico como base de valor, exceto na
valorização de determinados instrumentos financeiros, como: ativos financeiros
mensurados a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ativos e
passivos financeiros mensurados a valor justo através do resultado e os instru-
mentos financeiros derivativos. A metodologia aplicada para mensuração do valor
justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é
baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos
pela Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mer-
cado, os dados divulgados pelas diversas associações de classe e as bolsas de
valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, quan-
do da efetiva liquidação financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser
diferentes dos estimados. As demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela administração e submetidas ao
Comitê de Auditoria em 15 de março de 2019. Estas demonstrações financeiras
estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação
da XP Investimentos S.A. e do Grupo XP. As empresas XP Holding International
LLC, a XP Securities LLC e a XP Advisors Inc, possuem como moeda funcional
o Dólar norte-americano (USD), a XP Investments UK LLP e Sartus Capital LTD,
possuem como moeda funcional Libra esterlina (GBP) e a empresa XP Private
(Europe) SA possui como moeda funcional Francos Suíços (CHF).  As demons-
trações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, exceto quando
indicado de outra forma. A preparação das demonstrações financeiras de acor-
do com as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, exige que a
Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As
informações sobre as incertezas das premissas e estimativas que possuem um
risco significativo de resultar em um ajuste material no futuro estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota 4 Determinação do valor justo
Nota 23 Impostos e contribuições consolidados
Nota 27 Provisões e contingências passivas
A administração considera que as premissas empregadas são pertinentes e que
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela
Administração na sua gestão. (b) Adoção de novas normas e interpretações.
(b1) CPC 48 – Instrumentos Financeiros. O CPC 48 descreve os requerimentos
para classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros. Esta norma substitui
o CPC 38.  O CPC 48 estabelece: • uma nova abordagem de classificação e
mensuração de ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os
ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa (parte I); • um
novo modelo de perda de crédito “impairment” para os ativos financeiros, com
base nas perdas de crédito esperadas, em oposição ao modelo ”perdas incorri-
das” atualmente aplicável do CPC 38. (parte II); e • novos princípios e a simplifi-
cação dos requisitos para as relações de contabilidade de hedge (parte III), para
alinhá-las com a estratégia de gestão de risco do Grupo. Entretanto, o CPC 48
não substitui os requerimentos para macro hedge accounting, ficando a cargo da
instituição continuar aplicando os requerimentos de hedge accounting previstos
no CPC 38 ou adotar o CPC 48. As alterações nas práticas contábeis resultantes
da adoção do CPC 48 foram aplicadas retrospectivamente. Embora a transição
tenha tido impactos relevantes nos processos e atividades do Grupo XP, incluindo
reclassificações entre categorias de instrumentos financeiros e aspectos adicio-
nais de divulgação, a adoção inicial do CPC 48 não produziu efeitos relevantes
relacionados à mensuração de ativos e passivos financeiros e instrumentos finan-
ceiros derivativos que pudessem impactar os saldos contábeis de abertura na
data de transição, e portanto, não houve ajustes decorrentes da adoção inicial.
Os ativos financeiros que, em 31 de dezembro de 2017, estavam classificados na
categoria “Empréstimos e recebíveis” foram classificados, a partir de 01 de janei-
ro de 2018, nas categorias de “ativos financeiros a custo amortizado” e “outros
ativos”. Os ativos e passivos financeiros que em 31 de dezembro de 2017 esta-
vam classificados nas categorias “Ativos financeiros mantidos para negociação”
e “passivos financeiros mantidos para negociação” foram classificados, a partir
de 1º de janeiro de 2018, respectivamente, nas categorias de “ativos financeiros
a valor justo pelo resultado” e “passivos financeiros a valor justo pelo resultado”.
Essas novas classificações não tiveram impactos significativos nos critérios de
reconhecimento e mensuração desses ativos e passivos financeiros. Parte I -
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros. O CPC 48 re-
tém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação
e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas catego-
rias do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros se-
gundo o CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais.
i. Mensuração. Ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao
valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou ao valor
justo, e subsequentemente classificados conforme categorias abaixo: • Custo
Amortizado; • Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJO-
RA”); • Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). Um ativo financeiro é mensu-
rado ao custo amortizado caso atenda às seguintes condições e não seja desig-
nado ao valor justo por meio do resultado: • O ativo é mantido dentro de um
modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa
contratuais; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas espe-
cíficas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal
e dos juros sobre o valor do principal em aberto. • Um instrumento da dívida é
mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA),
caso atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio
do resultado (VJR). • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo
objetivo seja alcançado pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais e pela
venda de ativos financeiros; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram,
em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamen-
tos do principal e dos juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento
inicial de um instrumento de capital não mantido para negociação, o Grupo XP
pode optar de maneira irrevogável por apresentar alterações subsequentes do
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). Esta opção é
feita considerando cada investimento individualmente e não foi utilizada pelo Gru-
po XP. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus
termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou
VJORA são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado
(VJR). Além disso, no reconhecimento inicial, o Grupo XP pode irrevogavelmente
designar ao valor justo por meio do resultado um ativo financeiro que, de outra
forma, atenda às exigências de mensuração ao custo amortizado ou ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, caso essa designação elimine
ou reduza substancialmente um descasamento contábil que poderia existir. Essa
opção não foi utilizada pelo Grupo XP. Os instrumentos patrimoniais são aqueles
que atendem à definição de patrimônio líquido do ponto de vista do emissor, ou
seja, instrumentos que não contenham uma obrigação contratual de pagamento

e que evidenciem um interesse residual no patrimônio líquido do emissor. São 
exemplos os instrumentos de capital que incluem ações ordinárias. Geralmente, 
todos os instrumentos patrimoniais são mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, exceto nos casos em que a Administração do Grupo XP tenha eleito, 
no momento do reconhecimento inicial, a designação irrevogável de um investi-
mento de patrimônio pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 
A política do Grupo XP condiz em designar investimentos de capital como men-
surado ao valor justo contra outros resultados abrangentes quando esses inves-
timentos são mantidos para outros fins que não gerem retornos de investimento, 
os ganhos e perdas de valor justo reconhecidos em outros resultados abrangen-
tes e não são reclassificados subsequentemente para o resultado, incluindo a 
venda do ativo. Essa prerrogativa não foi utilizada pelo Grupo XP durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2018. As perdas por redução ao valor recupe-
rável (e a reversão de perdas por redução ao valor recuperável) não são contabi-
lizadas separadamente de outras variações no valor justo. Com relação aos 
dividendos, quando representam um retorno sobre tais investimentos, continuam 
a ser reconhecidos no resultado como outros rendimentos quando o Grupo XP 
possui o direito de receber pagamentos. ii. Avaliação do modelo de negócio. O 
Grupo XP  avalia o objetivo de seus modelos de negócio, nos quais os ativos são 
mantidos em nível de portfólio para avaliar como o negócio é administrado e infor-
mações são fornecidas à Administração. As informações consideradas compre-
endem: - Políticas e objetivos definidos para a carteira e a aplicação dessas polí-
ticas na prática. Com destaque sobre, se a estratégia da Administração está 
focada em auferir receitas de juros contratuais, manter um perfil específico de 
taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; - Como o desempenho da carteira 
é avaliado e reportado à Administração do Grupo XP; - Os riscos que afetam o 
desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos dentro 
daquele modelo de negócios) e como esses riscos são administrados; - Como os 
gestores do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração está 
relacionada ao valor justo dos ativos ou dos fluxos de caixa contratuais recebidos; 
- A frequência, o volume e o momento das vendas em períodos anteriores, os
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre as vendas futuras. As informa-
ções sobre a atividade de vendas não são consideradas isoladamente, mas como
parte de uma avaliação geral de como o objetivo definido pelo Grupo XP para
administrar os ativos financeiros. Os ativos financeiros mantidos para negociação
ou administrados, cujo desempenho é avaliado com base no valor justo, são
mensurados ao valor justo por meio do resultado, pois não são mantidos para
receber fluxos de caixa contratuais. iii. Avaliação para determinar se os fluxos de
caixa contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos
juros. Para fins desta avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo
financeiro no reconhecimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação
para o valor da moeda no tempo e para o risco de crédito associado ao valor do
principal em aberto durante um período específico e para outros riscos e custos
básicos dos ativos financeiros (por exemplo, risco de liquidez e custos adminis-
trativos), bem como para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa
contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros, o
Grupo XP considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia alterar o prazo ou valor
dos fluxos de caixa contratuais de forma que não atenderia esta condição. Ao
realizar a avaliação, o Grupo XP considera: - eventos contingentes que alterariam
o valor e prazo dos fluxos de caixa; - alavancagem;  - prazos de pagamento ante-
cipado e extensão;  - termos que limitem o direito do Grupo XP aos fluxos de caixa
de ativos; e - recursos que modifiquem a contraprestação do valor da moeda no
tempo, por exemplo, reajuste periódico das taxas de juros. iv. Reclassificações de
categorias dos ativos financeiros. Os ativos financeiros não são reclassificados
subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, exceto no período em que o
Grupo XP vier a alterar seu modelo de negócio para administrar os ativos finan-
ceiros. v. Baixa de ativos financeiros. O Grupo XP baixa um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando transfe-
re os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma transação
na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo fi-
nanceiro são transferidos ou na qual o Grupo XP não transfere nem retém subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro e não
controla o ativo financeiro. Na baixa de um ativo financeiro, a diferença entre o
valor contábil do ativo (ou valor contábil alocado à parcela do ativo baixado) e a
soma (i) da contraprestação recebida (inclusive qualquer novo ativo obtido, dedu-
zido de qualquer novo passivo assumido) e (ii) eventuais ganhos ou perdas acu-
muladas reconhecidas por meio de “Outros resultados abrangentes” é registrada
no resultado. A partir da data de primeira adoção do CPC 48, eventuais ganhos/
perdas acumulados e reconhecidos por meio de “Outros resultados abrangentes”
com relação aos instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes não são registrados no resultado mediante a baixa
destes títulos. O Grupo XP pode realizar operações nas quais transfira os ativos
reconhecidos em seu balanço patrimonial, mas mantenha todos ou substancial-
mente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos ou parte deles. Nestes
casos, os ativos transferidos não são baixados. Em operações nas quais o Grupo
XP não venha a reter nem transferir substancialmente todos os riscos e benefícios
de propriedade de um ativo financeiro e detenha o controle do ativo, o Grupo XP
continuará a reconhecer o ativo na extensão de seu envolvimento contínuo, a ser
determinado pela extensão a que estará exposto a alterações no valor do ativo
transferido. vi. Baixa de passivos financeiros. O Grupo XP baixa um passivo finan-
ceiro quando suas obrigações contratuais são extintas, canceladas ou quando
vencem. vii. Taxa de juros efetiva. viii. A taxa de juros efetiva é aquela que descon-
ta exclusivamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros, estimados
durante a vida esperada do ativo financeiro ou passivo financeiro ao valor contábil
bruto de um ativo financeiro (ou seja, seu custo amortizado antes de qualquer
provisão para redução ao valor recuperável) ou o custo amortizado de um passivo
financeiro. O cálculo não considera perdas de crédito esperadas e inclui custos
de transação, prêmios ou descontos e taxas pagos ou recebidos que são parte
integrante da taxa de juros efetiva, como taxas de origem. ix. Modificações nos
ativos e passivos financeiros. • Ativos e passivos financeiros. Caso os termos de
um ativo financeiro sejam modificados, o Grupo XP avalia se os fluxos de caixa
do ativo modificado são substancialmente diferentes. Caso os fluxos de caixa
sejam substancialmente diferentes, os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo financeiro original serão considerados vencidos. Neste caso, o ativo finan-
ceiro original é baixado e um novo ativo financeiro é reconhecido ao valor justo. O
Grupo XP baixa um passivo financeiro quando seus termos são modificados e os
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes. Nesse
caso, um novo passivo financeiro é reconhecido ao valor justo com base nos
termos modificados. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro extin-
to e o novo passivo financeiro com termos modificados é reconhecida no resulta-
do. • Práticas contábeis aplicáveis a partir de 01 de janeiro de 2018. Caso os fluxos
de caixa do ativo modificado mensurado ao custo amortizado não sejam substan-
cialmente diferentes, a modificação não resulta em baixa do ativo financeiro. Nes-
te caso, o Grupo XP recalcula o valor contábil bruto do ativo financeiro e reconhe-
ce o valor resultante dos ajustes ao valor contábil bruto como ganho ou perda de
modificação no resultado. Caso uma modificação dessa natureza seja realizada
devido às dificuldades financeiras do devedor, ganhos ou perdas são apresenta-
dos em conjunto com as perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”).
Em outros casos, são apresentados como receita de juros. x. Receita de juros. A 
receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil
bruto dos ativos financeiros, exceto: (a) Ativos financeiros adquiridos ou origina-
dos com impairment de crédito, para os quais a taxa de juros efetiva original
ajustada ao crédito é aplicada ao custo amortizado do ativo financeiro. (b) Ativos
financeiros que não são adquiridos ou originados com impairment de crédito, mas
posteriormente apresentaram evento de inadimplência (ou “estágio 3”), para os
quais a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao seu custo
amortizado líquido da provisão. xi. Compensação. Os ativos e passivos financei-
ros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, o Grupo XP atualmente tem um direito legalmente
exequível de compensar os valores e a intenção de liquidá-los em uma base líqui-
da, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Receitas e despesas
são apresentadas em uma base líquida somente quando permitido pelos CPCs
ou para ganhos ou perdas resultantes de um grupo de operações semelhantes,
como na atividade de negociação do Grupo XP. Parte II – Perda no valor recu-
perável de ativos financeiros (“impairment”). O CPC 48 substitui o modelo de
“perda incorrida” do CPC 38 por um modelo de perda de crédito esperada, impli-
cando que as perdas de créditos são reconhecidas mais cedo sob CPC 48 que
sob CPC 38. O novo modelo de perda por redução ao valor recuperável aplica-se
aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, instrumentos de dívida
mensurados a VJORA, e ativos contratuais reconhecidos de acordo com CPC 47,
mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais ou ativos fi-
nanceiros mensurados a VJR. Os ativos financeiros ao custo amortizado do Gru-
po XP, passíveis de impairment, consistem em rendas a receber de clientes, ne-
gociação e intermediação de valores, aplicações interfinanceiras cujas
contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, títulos emitidos

pelo governo brasileiro, bem como operações de instrumentos financeiros deri-
vativos que em sua grande maioria são negociados em bolsa (B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão) e que, portanto, possuem garantia da mesma. De acordo com o 
CPC 48, as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: 
• Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que
resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data
do balanço. • Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo
da vida esperada de um instrumento financeiro. As perdas por redução ao valor
recuperável de ativos mensurados ao custo amortizado foram calculadas como a
diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros es-
timados, descontados pela taxa efetiva de juros original do ativo. As perdas por
redução ao valor recuperável em ativos mensurados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes foram calculadas como a diferença entre o valor
contábil e o valor justo. O Grupo XP mensura as provisões para perdas a um valor
igual às perdas de crédito esperadas durante a vida útil, exceto para os instrumen-
tos abaixo, para os quais são registradas como perdas de crédito esperadas em
12 meses: -  títulos de dívida que apresentam um baixo risco de crédito na data
de encerramento; e - outros instrumentos financeiros nos quais o risco de crédito
não aumentou substancialmente desde seu reconhecimento inicial. • Reversão
da redução ao valor recuperável (“impairment”). Para ativos mensurados ao cus-
to amortizado: Caso um evento ocorrido após a redução ao valor recuperável
tenha causado a redução no valor da perda por redução do valor recuperável, a
redução na perda por redução do valor recuperável foi revertida por meio do re-
sultado. • Ativos modificados. Se os termos de um ativo financeiro são renegocia-
dos ou modificados ou um ativo financeiro existente é substituído por um novo
ativo devido a dificuldades financeiras do devedor, é necessário avaliar se o ativo
financeiro deve ser baixado e as perdas de crédito esperadas são mensuradas
da seguinte forma: - Caso a reestruturação esperada não resulte em baixa do
ativo existente, os fluxos de caixa esperados e advindos do ativo financeiro mo-
dificado são incluídos no cálculo das insuficiências de caixa do ativo existente. -
Caso a reestruturação esperada resulte em baixa do ativo existente, o valor justo
esperado do novo ativo é tratado como fluxo de caixa final do ativo financeiro
existente no momento de sua baixa. Este valor é incluído no cálculo das insufici-
ências de caixa decorrentes do ativo financeiro existente descontadas a partir da
data estimada de baixa até a data de encerramento, utilizando a taxa de juros
efetiva original do ativo financeiro existente. • Determinação de aumentos signifi-
cativos no risco de crédito. Em cada data de apuração de seus balanços patrimo-
niais, o Grupo XP avalia se os ativos financeiros registrados ao custo amortizado
e os títulos de dívida registrados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes estão sujeitos à redução ao valor recuperável, bem como outros
instrumentos financeiros sujeitos a essa avaliação. Um ativo financeiro está su-
jeito à impairment quando um ou mais eventos que exerçam um impacto negativo
sobre os fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro tenham ocorrido. •
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimo-
nial. As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no balan-
ço patrimonial como uma dedução do valor contábil bruto dos ativos. • Evidência
objetiva de redução ao valor recuperável (“impairment”). Em cada data de apura-
ção de seus balanços, o Grupo XP avalia a existência de evidência objetiva de
que os ativos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado
tiveram redução no seu valor recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros apresentou redução no seu valor recuperável quando há evidências
objetivas demonstram que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento
inicial do(s) ativo(s) e que o evento de perda exerceu um impacto sobre os fluxos
de caixa futuros do(s) ativo(s) que poderia ser estimado com segurança. Evidên-
cias objetivas de que os ativos financeiros tiveram redução no seu valor recupe-
rável incluem: - o desaparecimento de um mercado ativo para um título; - dados
observáveis relacionados a um grupo de ativos, tais como alterações adversas
no status de pagamento de emissores no grupo, ou condições econômicas cor-
relacionadas a inadimplência no grupo; - atrasos de suas obrigações contratuais;
- quebra de contrato, como inadimplência ou atraso; - a reestruturação de um
ativo financeiro pelo Grupo XP em condições que o Grupo não consideraria como
interessantes para realizar;  - a probabilidade de que o emissor entre em falência
ou outra reorganização financeira; ou um ativo financeiro que tenha sido renego-
ciado devido à deterioração na condição do devedor, é geralmente considerado
como reduzido ao valor recuperável a menos que houvesse evidência, de que o
risco de não receber os fluxos de caixa contratuais tenha sido reduzido significa-
tivamente e não houvesse nenhum outro indicador de impairment. Todos os ati-
vos financeiros a custo amortizado individualmente significativos são submetidos
a um teste específico de redução ao valor recuperável. Ativos financeiros a custo
amortizado não considerados como individualmente significativos, foram coleti-
vamente submetidos a teste de redução ao valor recuperável por meio do agru-
pamento de empréstimos e adiantamentos e títulos a custo amortizado com ca-
racterísticas de risco de crédito semelhantes. • Avaliação individual ou coletiva.
Uma mensuração individual de impairment se baseia na melhor estimativa da
Administração do valor presente dos fluxos de caixa cujo recebimento era espe-
rado. Ao estimar estes fluxos de caixa, a Administração exerceu julgamento quan-
to à situação financeira de um emissor e ao valor líquido realizável de qualquer
garantia subjacente. Cada ativo reduzido ao valor recuperável foi avaliado com
relação aos seus méritos, ao passo que a estratégia de teste e a estimativa dos
fluxos de caixa considerados recuperáveis, foram aprovadas pelos responsáveis
de risco de crédito do Grupo XP. Ao avaliar a necessidade de provisão coletiva
para perdas, a Administração considerou fatores como qualidade de crédito, ta-
manho da carteira, concentrações e fatores econômicos. Para estimar a provisão
necessária, foram esta belecidas premissas para definir como as perdas ineren-
tes estavam modeladas e para determinar os parâmetros de dados necessários,
com base na experiência histórica e nas condições econômicas atuais. Parte III 
– Contabilidade de Hedge. Em 31 de dezembro de 2017, o Grupo XP tinha as
relações de hedge de investimento líquido no exterior de acordo com os requeri-
mentos do CPC 38.  As alterações nas práticas contábeis resultantes da adoção
do CPC 48 foram aplicadas de maneira prospectiva, sem retratação do passado
e não trouxeram impactos nos critérios de reconhecimento e mensuração da
respectiva relação de hedge. O Grupo XP adotará o novo modelo de contabilida-
de de hedge de CPC 48 para suas futuras relações de hedge, seguindo os crité-
rios de alinhamento com seus objetivo e estratégias de gestão de risco aplicando
uma abordagem mas qualitativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge
conforme requerido pela norma. (b2) CPC 47 – Receitas de Contratos com
Clientes. O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se,
quando, e por quanto uma receita é reconhecida. Basicamente substituiu o CPC
30 – Receitas e CPC 17 - Contratos de Construção. A nova norma é aplicável a
todos os contratos com clientes, exceto contrato de aluguel (receitas de aluguel),
instrumentos financeiros (juros) e contratos de seguros, para quais se aplicam
normas especificas. O princípio básico do CPC 47 consiste em que uma entidade
reconhece receitas para descrever a transferência de produtos ou serviços pro-
metidos a clientes por um valor que reflete a contraprestação a que a entidade
espera ter direito em troca desses produtos ou serviços. Uma entidade reconhece
receitas de acordo com esse princípio básico por meio da cumulativa observância
às seguintes etapas: Etapa 1: Identificar o(s) contrato(s) com um cliente – um
contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações
exequíveis. Os requisitos do CPC 47 se aplicam a todo contrato que tenha sido
celebrado com um cliente e que atenda critérios específicos. Etapa 2: Identificar
as obrigações de desempenho no contrato – um contrato inclui promessas de
transferência de produtos ou serviços a um cliente. Se esses produtos ou serviços
forem distintos, as promessas constituem obrigações de desempenho e são con-
tabilizadas separadamente. Etapa 3: Determinar o preço da transação – o preço
da transação é o valor da contraprestação em um contrato ao qual uma entidade
espera ter direito em troca de transferir produtos ou serviços prometidos a um
cliente. Etapa 4: Alocar o preço de transação às obrigações de desempenho no
contrato – uma entidade normalmente aloca o preço da transação a cada obriga-
ção de desempenho com base nos preços de venda individuais relativos de cada
bem ou serviço distinto prometido no contrato. Etapa 5: Reconhecer a receita
quando (ou à medida que) a entidade satisfizer uma obrigação de desempenho
– uma entidade reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obri-
gação de desempenho ao transferir um bem ou serviço prometido a um cliente (o
que ocorre quando o cliente obtém o controle desse bem ou serviço). O valor da
receita reconhecida é o valor alocado à obrigação de desempenho satisfeita. A 
Administração do Grupo XP avaliou as diversas receitas de prestação de servi-
ços, basicamente comissões e corretagens de intermediação de valores e outros
serviços financeiros, e concluiu que não houve impactos significativos nos saldos
de receitas reconhecidos até 31 de dezembro de 2017, bem como a partir da
adoção da nova norma em 01 de janeiro de 2018. (c) Normas, alterações e in-
terpretações emitidas pelo CPC. Uma série de novas normas serão efetivas
após a data destas demonstrações financeiras e não foram adotadas de forma
antecipada. As principais disposições e consequências estão mencionadas abai-
xo. CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil (aplicação em 01
de janeiro de 2019). O CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Operações de Arrendamento Mer-
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cantil”, que substituirá o CPC 06 (IAS 17) e as respectivas interpretações, estabe-
lecem os princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz importantes 
mudanças na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arren-
damentos operacionais e arrendamentos financeiros. Com CPC 06 (R2), o arren-
datário reconhece um ativo, que se refere ao direito de uso do bem arrendado e 
um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar paga-
mentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de 
curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece se-
melhante à norma atual. Além disso, afetará a apresentação: (i) da demonstração 
do resultado, sendo que a natureza das despesas vai mudar.  O CPC 06 (R2) 
substitui a despesa linear de arrendamento operacional com um custo de depre-
ciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigação de arren-
damento, (ii) da demonstração dos fluxos de caixa (com reembolso do passivo 
por arrendamento e o encargo financeiro relatado no caixa líquido decorrentes de 
/ (usados em) atividades de financiamento) e (iii) o balanço patrimonial (com o 
direito de uso do ativo registrado nos ativos e o correspondente passivo de arren-
damento registrado no passivo). A XP Investimentos aplicará o método  de transi-
ção prospectivo, e o Ativo de Direito de Uso será reconhecido pelo valor presente 
das parcelas remanescentes. A transição para o IFRS 16 na data de adoção de 
1° de janeiro de 2019, acarretará uma variação de 0,02% no Patrimônio Líquido. 
Outras normas e interpretações: • IFRIC 23 / ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamen-
tos de Imposto de Renda (aplicáveis de acordo com o IASB em exercícios com 
início em ou após 01 de janeiro de 2019), a administração avaliou que não há 
impactos na adoção da norma; • Alterações ao IAS 19 / CPC 33 (R1) - Benefícios 
a Empregados - 01 de janeiro de 2019, não há impactos na adoção da norma; • 
Alterações ao IAS 28/CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada, em Controlada e 
em Empreendimento Controlado em Conjunto - 01 de janeiro de 2019, a adminis-
tração avaliou que não há impactos na adoção da norma; • Alteração da Estrutura 
Conceitual - Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual 
(Conceptual Framework) e as principais alterações se referem a: definições de 
ativo e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação 
e divulgação para elementos patrimoniais e de resultado. Estas alterações são 
efetivas para exercícios iniciados em 01 de janeiro de 2020 e os possíveis impac-
tos estão sendo avaliados e serão concluídos até sua data de entrada em vigor. • 
IFRS 17 - Contratos de Seguro: O pronunciamento substitui a IFRS 4 – Contratos 
de Seguro. Apresenta três abordagens para avaliação dos contratos de seguros: 
Modelo Padrão: aplicável a todos os contratos, principalmente aos contratos de 
longo prazo; Premium Allocation Approach (PAA): aplicável aos contratos com 
duração de até 12 meses e com fluxos de caixa pouco complexos. É mais simpli-
ficada que o modelo padrão, porém pode ser utilizada somente quando produz 
resultados semelhantes ao que seriam obtidos se fosse utilizado o modelo pa-
drão; Variable Fee Approach: abordagem específica aos contratos com participa-
ção no resultado dos investimentos. Os contratos de seguro devem ser reconhe-
cidos por meio da análise de quatro componentes: Fluxos de Caixa Futuros 
Esperados: estimativa de todos os componentes do fluxo de caixa do contrato, 
considerando entradas e saídas de recursos; ajuste ao Risco: estimativa da com-
pensação requerida pelos desvios que podem ocorrer entre os fluxos de caixa; 
margem Contratual: diferença entre quaisquer valores recebidos antes do início 
de cobertura do contrato e o valor presente dos fluxos de caixa estimados no início 
do contrato; desconto: fluxos de caixa projetados devem ser descontados a valor 
presente, de modo a refletir o valor do dinheiro no tempo, por taxas que reflitam 
as características dos respectivos fluxos. Esta norma é efetiva para exercícios 
iniciados em 01 de janeiro de 2021. Os possíveis impactos decorrentes da adoção 
desta norma estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de entrada em 
vigor da norma. 3. Resumo das políticas contábeis. (a) Consolidação das 
demonstrações financeiras. Saldos, transações e quaisquer receitas ou despe-
sas derivadas de transações entre as empresas consolidadas são eliminados na 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realiza-
dos oriundos de transações com companhias investidas, registrados por equiva-
lência patrimonial, são eliminados contra o investimento na proporção da partici-
pação na investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira 
como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. Controladas. A 
XP Investimentos controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito 
sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem 
a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a investida. As 
entidades controladas são consolidadas integralmente a partir da data em que o 
controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contá-
beis de controladas foram alinhadas pela Administração com as políticas adota-
das pela XP Investimentos na elaboração dessas demonstrações financeiras. De 
acordo com o CPC 36, as informações consolidadas incluem as informações fi-
nanceiras dos fundos de investimentos exclusivos, tendo em vista que Compa-
nhia tem o poder de decisão de investimento e também obtém os retornos gera-
dos por esses fundos. Estão apresentadas abaixo as participações diretas e 
indiretas da XP Investimentos S.A. nas suas controladas para fins dessas de-
monstrações financeiras consolidadas: 
Participação Direta e Indireta % de participação (*)

31/12/2018 31/12/2017
Controladas Diretas
XP Controle 3 Participações S.A. 100% 100%
XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial
 e Participações Ltda. 99,70% 96,69%
Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. 99,73% 99,73%
XP Corretora de Seguros Ltda. 99,82% 99,81%
XP Gestão de Recursos Ltda. 92,80% 91,65%
XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. 99,99% 99,95%
Infostocks Informações e Sistemas Ltda. 99,99% 99,99%
XP Advisory Gestão Recursos Ltda. 99,52% 99,52%
Xdex Intermediação Ltda. - 99,99%
XP Holding International LLC 100% 100%
XP Advisors Inc 100% 100%
XP Holding UK LTD 100% 100%
XP Vista Asset Management Ltda. 99,60% -
XP Controle 4 Participações S.A. 100% -
Controladas Indiretas
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários S.A. 100% 100%
XP Securities LLC 100% 100%
XP Investments UK LLP 100% 99,90%
Sartus Capital LTD 100% 100%
XP Private (Europe) S.A. 100% 100%
XP Vida e Previdência S.A. 100% -
Fundos de investimentos consolidados
Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado 100% 100%
Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 100% 100%
Newbery Debêntures Incentivadas FIM Crédito
 Privado Investimento no Exterior 100% 100%
Hamburg Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 100% 100%
XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior (**) 0% 100%
XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento
 Multimercado Investimento no Exterior (**) 0% 100%
Patagônia Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 100% 100%
XP Noronha Fundo de Investimento Multimercado
 Crédito Privado Investimento no Exterior 100% -
Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
 de Investimento em Direitos Creditórios NP 100% -
(*) O percentual de participação representa o capital total e o capital votante das 
empresas e entidades investidas. (**) Fundos de Investimentos encerrados ao lon-
go do período. Controladas Diretas. XP Controle 3 Participações S.A. (“XP 
Controle 3” ou “XPC3”). A XP Controle 3 Participações S.A. é controlada direta da 
Companhia. Tem como objeto social a participação em instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. XPE Infomoney Educação Assessoria 
Empresarial e Participações Ltda. (“XP Educação”). A XP Educação, constituí-
da em 26 de maio de 2003, tem como objeto social a prestação de serviços de as-
sessoria e consultoria em finanças, planejamento financeiro, gestão empresarial, 
participação societária em outras sociedades, gestão e o desenvolvimento de cur-
sos, palestras e programas de capacitação empresarial em todo o território nacio-
nal. Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. (“Tecfinance”). A 
Tecfinance, constituída em 26 de outubro de 2009, tem como objeto social a pres-
tação de serviços de análise, programação, treinamento, suporte no desenvolvi-
mento e execução de softwares. XP Corretora de Seguros Ltda. (“XP Seguros”). 
A XP Seguros, constituída em 11 de novembro de 2008, tem como objeto social a 
prestação de serviços de corretagem de seguros dos ramos elementares de vida, 
capitalização, planos previdenciários e seguros do ramo de saúde. XP Gestão de 
Recursos Ltda. (“XP Gestão”). A XP Gestão, constituída em 15 de setembro de 
2005, tem como objeto social a prestação de serviços de administração de valores 
mobiliários, na qualidade de gestora de recursos, prestação de serviços de asses-
soria econômica e financeira, e participação societária em outras sociedades me-
diante aquisição ou subscrição de quotas ou ações. XP Finanças Assessoria Fi-
nanceira Ltda. (“XP Finanças”). A XP Finanças, constituída em 15 de junho de 
2009, tem como objeto social a prestação de serviços de consultoria de investimen-
tos, a assessoria financeira corporativa, a gestão empresarial e o desenvolvimento 
de negócios, bem como a participação em negócios, associações, empreendimen-
tos em geral, inclusive como sócia, acionista ou cotista em outras sociedades na-
cionais ou estrangeiras, empresariais ou simples. Infostocks Informações e Sis-
temas Ltda. (“Infostocks”). A Infostocks tem como objeto social a prestação e 
intermediação de qualquer serviço na área de Sistemas de Informação, tais como 
análise, programação, desenvolvimento, treinamento, implantação, manutenção e 
consultoria de sistemas; intermediação total ou parcial de conteúdos de website e 
estabelecimentos de parcerias com empresas ligadas à internet e com sistemas 
informatizados; e veiculação de publicidade ou informação pela internet. XP Advi-
sory Gestão de Recursos Ltda. (“XP Advisory”). A XP Advisory Gestão de Re-
cursos Ltda., constituída em 28 de maio de 2015, tem como objeto social a presta-
ção de serviços de administração de valores mobiliários, na qualidade de gestora 
de recursos, prestação de serviços de assessoria econômica e financeira, e parti-
cipação societária em outras sociedades mediante aquisição ou subscrição de 
quotas ou ações. XDEX Intermediação Ltda. (“XDEX”). A XDEX Intermediação 
Ltda., constituída em 16 de março de 2016 (A XDEX foi constituída através de uma 
empresa já existente, entretanto a data de início das operações foi em novembro 
de 2017), tem como objeto social atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e atividade de compra e venda de 
criptomoedas. Em 5 de outubro de 2018 a XP Investimentos S/A alienou 100% das 
quotas de sua titularidade da Xdex Intermediação Ltda para Xdex Participações 
S.A, e consequentemente deixou de fazer parte do Grupo XP. XP Holding Interna-
tional LLC (“XP Holding International”). A XP Holding International foi constituí-
da em 29 de dezembro de 2010, no estado americano de Delaware, com o objetivo 
de abrigar os negócios internacionais do Grupo XP. XP Advisors Inc (“XP Advi-

sors”). A XP Advisors Inc (“XP Advisors”), foi constituída em 24 de março de 2014, 
no estado americano da Flórida, com o objetivo de abrigar os negócios educacio-
nais internacionais do Grupo XP. XP Holding UK LTD. (“XP Holding UK”). A XP 
Holding UK Ltd foi constituída em 25 de novembro de 2015, em Londres, no Reino 
Unido, com o objetivo de abrigar os negócios do Grupo XP na Europa. XP Vista 
Asset Management Ltda. (“XP Vista”). A XP Vista, constituída em 31 de outubro 
de 2012, tem como objeto social a prestação de serviços de administração de valo-
res mobiliários, na qualidade de gestora de recursos, prestação de serviços de 
assessoria econômica e financeira, e participação societária em outras sociedades 
mediante aquisição ou subscrição de quotas ou ações. Em 05 de janeiro de 2018 
foi assinado o contrato de compra e venda de quotas da XP Vista pela XP Investi-
mentos. XP Controle 4 Participações S.A. (“XP Controle 4”). A XP Controle 4 
tem como objeto social a participação como acionista em sociedades seguradoras, 
e demais sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros 
Privados (“Susep”). Controladas indiretas. XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”). A XP CCTVM é uma 
sociedade de capital fechado, que efetua operações no âmbito da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, por conta própria e de terceiros, além de administrar carteiras de 
clubes de investimentos. A XP CCTVM é controlada da XP Controle 3, sendo con-
trolada indireta da Companhia. XP Securities LLC (“XP Securities”). A XP Secu-
rities LLC é uma corretora que atende principalmente clientes institucionais. A Com-
panhia foi constituída em 29 de dezembro de 2010 no Estado de Delaware. A 
Companhia é registrada como uma corretora junto à SEC (“Securities Exchange 
Comission”) e tornou-se um membro da FINRA (“Financial Industry Regulatory 
Authority”) em 27 de outubro de 2011 em escritórios na cidade de Nova Iorque e de 
Miami, tendo por objetivo fomentar os negócios de corretagem no mercado ameri-
cano e atrair clientes estrangeiros potenciais para operar no mercado brasileiro por 
intermédio da XP CCTVM. A XP Securities é controlada da XP Holding Internatio-
nal, sendo controlada indireta da Companhia. XP Investments UK LLP (“XP Se-
curities UK”). Em 15 de abril de 2016, a XP Securities UK foi constituída para ser 
uma corretora que atenda a principalmente clientes institucionais, a qual foi devida-
mente habilitada pela Financial Conduct Authority (FCA), entidade regulatória local, 
em abril de 2017. A XP Securities UK LLP é uma limited liability partnership, contro-
lada pe XP Holding UK e controlada indireta da Companhia. Sartus Capital LTD 
(“Sartus”). Em 15 de abril de 2016, a Sartus Capital Ltd foi constituída para ser 
uma gestora de recursos, com o objetivo de que seja uma gestora que atenda 
principalmente clientes do segmento private, classificados como “high net worth 
individuals”. Atualmente, a Sartus Capital Ltd é um appointed representative peran-
te a Financial Conduct Authority (FCA), entidade regulatória local, com escopo limi-
tado de atuação. A Sartus é controlada da XP Holding UK, sendo controlada indire-
ta da Companhia. XP Private (Europe) S.A. (“XP Private”). Em 20 de julho de 
2016, foi constituída a XP Private (gestora de recursos com base em Genebra, 
Suíça, voltada principalmente para atender a clientes do segmento private, classi-
ficados como “high net worth individuals”. Está habilitada para atuar perante a As-
sociation Romande des Intermediaires Financiers (ARIF), entidade delegada da 
Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). A XP Private é controlada 
da Sartus, sendo controlada indireta da Companhia. XP Vida e Previdência S.A. 
(“XP Vida e Previdência”). A XP Vida e Previdência, aprovada em 11 de janeiro de 
2018 pela Superintendência de Seguros Privados (“Susep”), tem como objeto so-
cial a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades 
de seguros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência 
complementar aberta. Fundos de Investimentos Consolidados. Oconnor III 
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (“Oconnor III”) – Falx 
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exte-
rior (“Falx”). O Oconnor III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 
foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de 
duração e iniciou suas operações em 4 de maio de 2016. O Fundo tem, como obje-
tivo obter retornos positivos em operações de alto risco no mercado interno. Em 
2019 o fundo alterou sua razão social para Falx Fundo de Investimento Multimer-
cado Crédito Privado Investimento no Exterior. Pedras Secas Fundo de Investi-
mento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (“Pedras Se-
cas”) – Gladius Fundo de Investimento Multimercado Investimento no 
Exterior (“Gladius”). O Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado Cré-
dito Privado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de condomínio 
aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações em 21 de 
janeiro de 2016. O Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em operações 
de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Gladius Fundo de In-
vestimento Multimercado Investimento no Exterior. Newbery Debêntures Incenti-
vadas FIM Crédito Privado Investimento no Exterior (“Newbery”) – Scorpio 
Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Pri-
vado Investimento no Exterior (“Scorpio”). O Newbery Debêntures Incentiva-
das FIM Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de 
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações 
em 13 de maio de 2016. O Fundo tem como objetivo obter retornos positivos em 
operações de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Scorpio 
Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 
Investimento no Exterior. Hamburg Fundo de Investimento Multimercado Cré-
dito Privado Investimento no Exterior (“Hamburg”) – Galea Fundo de Investi-
mento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (“Galea”). O 
Hamburg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no 
Exterior foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indetermina-
do de duração e iniciou suas operações em 01 de setembro de 2016. O Fundo tem 
como objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Em 2019 o fundo 
alterou sua razão social para Galea Fundo de Investimento Multimercado Crédito 
Privado Investimento no Exterior. XP Short Brasil Alavancado Fundo de Investi-
mento Multimercado Investimento no Exterior (“XP Short”). O XP Short Brasil 
Alavancado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior foi 
constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de dura-
ção e iniciou suas operações em 9 de junho de 2017. O Fundo foi encerrado em 
março de 2018 e tinha como objetivo obter retornos positivos em operações de alto 
risco. XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de Investimento Multimercado In-
vestimento no Exterior (“XP Pacote”). O XP Pacote Brasil Alavancado Fundo de 
Investimento Multimercado Investimento no Exterior foi constituído sob a forma de 
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações 
em 12 de junho de 2017. O Fundo foi encerrado em fevereiro de 2018 e tinha como 
objetivo obter retornos positivos em operações de alto risco. Patagônia Fundo de 
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (“Pata-
gônia”) – Javelin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado In-
vestimento no Exterior (“Javelin“). O Patagônia foi constituído sob a forma de 
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas operações 
em 12 de junho de 2017. O Fundo tem como objetivo buscar a valorização de suas 
cotas no médio e longo prazo, buscando retornos positivos em operações de alto 
risco no mercado interno. Em 2019 o fundo alterou sua razão social para Javelin 
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior. XP 
Noronha fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento 
no Exterior (“XP Noronha”) – Spartha Fundo de Investimento Multimercado 
Crédito Privado Investimento no Exterior (“Spartha”). O XP Noronha fundo de 
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior foi constituído 
sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou 
suas operações em 23 de fevereiro de 2018. O Fundo tem como objetivo obter re-
tornos positivos em operações de alto risco. Em 2019 o fundo alterou sua razão 
social para Spartha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investi-
mento no Exterior. Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inves-
timento em Direitos Creditórios NP (“Frade”). O Frade Fundo de Investimento 
em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP foi constituído sob 
a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e iniciou suas 
operações em 26 de setembro de 2018. O Fundo tem como objetivo a valorização 
de suas cotas por meio da aquisição de (i) Direitos Creditórios de Cedentes, junta-
mente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asse-
gurados aos titulares de tais Direitos Creditórios e (ii) Ativos Financeiros. (b) Tran-
sações em moeda estrangeira. Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a respectiva moeda funcional da XP Investimentos e do Grupo XP 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são conver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estran-
geira são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o 
valor justo foi determinado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da 
conversão são geralmente reconhecidas no resultado. No entanto, as diferenças 
cambiais resultantes da conversão dos itens listados abaixo são reconhecidas em 
outros resultados abrangentes:  • Passivo financeiro designado como proteção 
(hedge) do investimento líquido em uma operação no exterior, na extensão em que 
a proteção (hedge) é efetiva; e • Uma proteção (hedge) de fluxos de caixa que se 
qualifica como efetiva. Os ativos e passivos de operações no exterior, incluindo 
ágio e ajustes de valor justo resultantes da aquisição, são convertidos para Real às 
taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de opera-
ções no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio apuradas nas datas 
das transações. Quando uma operação no exterior (controlada, coligada ou entida-
de controlada em conjunto) é alienada, o valor registrado em conta de ajuste de 
avaliação patrimonial é reclassificado para o resultado como parte do resultado na 
alienação. Quando a alienação é de apenas uma parte do investimento de uma 
controlada que inclua uma operação no exterior, de forma de que o controle seja 
mantido, a parcela correspondente de tal valor acumulado é retribuída à participa-
ção dos acionistas não controladores. Em quaisquer outras alienações parciais de 
operação no exterior, a parcela correspondente à alienação é reclassificada para o 
resultado. Ganhos ou perdas cambiais resultantes de um item monetário a receber 
de, ou a pagar para, uma operação no exterior, cuja liquidação não tenha sido nem 
planejada nem tenha probabilidade de ocorrer no futuro previsível, são considera-
dos como parte do investimento líquido na operação no exterior e são reconhecidos 
em outros resultados abrangentes, e acumulados em ajustes de avaliação patrimo-
nial no patrimônio líquido. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na con-
versão para moeda de apresentação, quando a moeda funcional é diferente do 
Real, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajus-
tes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, caso contrário são registrados 
em outras receitas ou despesas operacionais, no consolidado. Se a controlada não 
for uma controlada integral, a parcela correspondente da diferença de conversão é 
atribuída aos acionistas não controladores. (c) Caixa e equivalente de caixa. Cai-
xa e equivalentes de caixa incluem disponibilidades e quaisquer outras aplicações 
de curto prazo que possuam alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante 
de mudança de valor, bem como que sejam mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros pro-
pósitos. As operações são consideradas de curto prazo quando possuem venci-
mentos em três meses ou menos a contar da data da aquisição. (d) Instrumentos 
financeiros ativos e passivos. Vide nota explicativa no 2(b) que descreve os im-
pactos da adoção inicial da nova norma CPC 48. (e) Instrumentos financeiros 
derivativos (Ativos e passivos). Vide nota explicativa no 2(b) que descreve os 
impactos da adoção inicial da nova norma CPC 48. (f) Empréstimos de ações. As 
ações cedidas e/ou recebidas em empréstimos são contratadas e valorizadas pela 
cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão. Os direitos e/ou obrigações nas operações de empréstimos de 
ações são registrados em contas patrimoniais e os ganhos e/ou perdas referentes 
às ações cedidas e/ou recebidas em empréstimos são reconhecidos no resultado. 
As obrigações por empréstimos de ações estão incluídas na rubrica Passivos fi-
nanceiros mantidos para negociação. (g) Negociação e intermediação de valo-

res (valores a pagar e a receber). Representadas por operações na B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão, por conta e ordem de terceiros. As corretagens sobre essas 
operações são classificadas como receitas, e as despesas de prestação de servi-
ços são reconhecidas por ocasião da realização das operações. Esses saldos são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e so-
mente quando, existe um direito legal e exequível de compensar e a intenção de 
liquidá-los em uma base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simul-
taneamente. Esse grupo contábil encontra-se subdividido nas seguintes rubricas: 
• Caixa de registro e liquidação - Representada pelo registro das operações reali-
zadas nas bolsas de valores por conta própria e de clientes; • Devedores/Credores
conta liquidação pendente – representado pelos saldos devedores ou credores de
clientes, face à realização de operações com títulos de renda fixa, ações, mercado-
rias e ativos financeiros, pendentes de liquidação na data do balanço. É realizada
uma compensação das operações de compra e venda e no caso de o montante
final ser credor, o mesmo será registrado no passivo, por outro lado se este mon-
tante for devedor, será registrado no ativo, desde que os saldos compensados se-
jam referentes à mesma contraparte. (h) Despesas antecipadas. Referem-se a
valores pagos cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em
períodos futuros, sendo registradas no ativo e apropriadas ao resultado de acordo
com o prazo de beneficio econômico estimado. (i) Outros ativos e passivos. Ou-
tros ativos são demonstrados pelos valores de custo, incluído, quando aplicável, os
rendimentos e variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes
provisões para perdas ou ajustes de realização. Outros passivos são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a
data do balanço. Previdência complementar e vida com cobertura de sobrevi-
vência. A Provisão Matemática de Benefício a Conceder (PMBaC), abrange os
compromissos assumidos pela XP Vida e Previdência S.A. com os participantes ou
segurados do respectivo plano, enquanto não ocorrido o evento gerador do bene-
fício, no caso, a sobrevivência. Basicamente, consiste no saldo do participante ou
segurado no FIE na data-base de contabilização. A Provisão Matemática de Bene-
fício Concedido (PMBC), constituída pela XP Vida e Previdência S.A., a partir da
ocorrência do evento gerador (sobrevivência ou morte), destinada a garantir o pa-
gamento ao beneficiário da renda contratada. (j) Imobilizado. Reconhecimento e 
mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas acumuladas de
redução ao valor recuperável (“impairment”). O software comprado que seja parte
integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daque-
le equipamento. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas
úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imo-
bilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do
imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas/despesas opera-
cionais no resultado do período. A depreciação é calculada pelo método linear, as
taxas são determinadas com base na vida útil dos ativos. A vida útil e o valor residu-
al dos ativos imobilizados são revisados e caso necessários são ajustados ao final
de cada período. Custos subsequentes. O custo de reposição de um componen-
te do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a XP 
Investimentos e suas controladas e que o seu custo pode ser mensurado de forma
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é bai-
xado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no
resultado, conforme incorridos. (k) Intangível. O intangível está composto pelo
ágio oriundo do processo de aquisição da Clear e da Rico, por softwares e lista de
clientes (relacionada ao acordo para transferência da base de clientes da “Um In-
vestimentos”), que são reconhecidos pelo custo de aquisição, mensurados pelo
modelo de custo e deduzido da amortização e das perdas acumuladas por redução
ao valor recuperável, exceto os ágios por expectativa de rentabilidade futura da
Clear e da Rico que não sofrem amortizações, sendo testados para fins de impair-
ment ao menos uma vez por ano. A amortização de softwares e lista de clientes
acontece linearmente de acordo com a vida útil do ativo. Ativos intangíveis com vida
útil indefinida não sofrem amortizações, porém são realizados testes de impair-
ment ao menos uma vez por ano. (l) Redução ao valor recuperável (“impair-
ment”). Práticas contábeis aplicáveis a ativos financeiros a partir de 01 de
janeiro de 2018 (CPC 48): vide nota explicativa no 2(b) que descreve os impactos
da adoção inicial da nova norma CPC 48. (m) Ativos e passivos contingentes,
provisões e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação
dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acor-
do com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes. • Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras, exceto quando a realização do ganho é praticamente certa,
sendo que neste caso, o ativo relacionado deixa de ser contingente e o seu reco-
nhecimento é adequado. • Provisões para riscos - São avaliados por assessores
jurídicos e pela Administração, levando em conta a probabilidade de perda de uma
ação judicial ou administrativa que possa gerar uma saída de recursos que seja
mensurável com suficiente segurança. São constituídas provisões para os proces-
sos classificados como perdas prováveis pela Administração baseado nas opini-
ões dos assessores jurídicos e divulgados em notas explicativas. • Passivos con-
tingentes - São incertos e dependem de eventos futuros para determinar se existe
probabilidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados. • Obrigações
legais - Referem-se a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a lega-
lidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discu-
tido é quantificado, provisionado e atualizado mensalmente. (n) Imposto de renda 
e contribuição social. O imposto diferido é mensurados pelas alíquotas que se
espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, ba-
seando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a
data de apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais
diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e
ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo
de imposto de renda e contribuição social diferido é calculado sobre prejuízo fis-
cais, base negativa de Contribuição Social e diferenças temporárias dedutíveis não
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam dispo-
níveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição
social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão baixados na medida
em que sua realização não seja mais provável. (o) Benefícios de curto prazo a
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja
prestado. O passivo é reconhecido pelo montante que se espera que seja pago se
a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva presente de pagar esse mon-
tante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa
ser estimada de maneira confiável, com pagamento previsto em até 12 meses da
data de apresentação. (p) Capital social. A XP Investimentos e suas controladas
classificam instrumentos financeiros emitidos como passivo ou patrimônio de acor-
do com os termos contratuais de tais instrumentos. (q) Ações ordinárias e prefe-
renciais. As ações ordinárias e preferenciais emitidas pela XP Investimentos estão
classificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à
emissão de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido
de quaisquer efeitos tributários. (r) Lucro por ação. O cálculo do lucro por ação
básico e diluído foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de ações or-
dinárias e preferenciais na média ponderada de ações ordinárias e preferenciais
em circulação. Não há ações ou outros instrumentos financeiros que possam diluir
o lucro líquido da XP Investimentos. O lucro por ação diluído não difere do lucro por
ação básico, pois não há instrumentos potenciais diluíveis. (s) Informações por
segmento. As informações por segmento são apresentadas de modo consistente
com os relatórios internos elaborados para o principal tomador de decisões opera-
cionais da XP Investimentos e suas controladas. As operações da XP Investimen-
tos e suas controladas estão alocadas nos segmentos de Varejo, Institucional e
Outros, conforme nota 32. (t) Combinação de negócios. A contabilização da aqui-
sição de um negócio é pelo método de compra. O custo de aquisição é mensurado
como o valor justo da contraprestação, incluindo os ativos ofertados, dos instru-
mentos patrimoniais emitidos e dos passivos assumidos na data de aquisição. Os
ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis são mensurados inicialmen-
te pelo valor justo. O montante do custo de aquisição que for maior que o valor
justo da participação da Companhia será registrado como ágio. Caso o custo de
aquisição seja menor que o valor justo dos ativos líquidos esta diferença é registra-
da no resultado do período. O ágio resultante da combinação de negócios está
representado pela diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos líquidos
da controlada na data de aquisição. O ágio não é amortizado, sendo testado anu-
almente para fins de impairment ou quando existir evidência objetiva de perda.
Caso seja reconhecida perda por impairment este montante não poderá ser rever-
tido. As alterações nas participações em controladas quando não há a perda do
controle tem o seu registro contábil como transação de capital. Dessa forma qual-
quer diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas não
controladores é reconhecido no patrimônio líquido. Nas demonstrações financei-
ras individuais os resultados auferidos na participação em controladas e coligadas
são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial. 4. Determinação do 
valor justo. Ao determinar o valor justo dos instrumentos financeiros, a XP Inves-
timentos e suas controladas utilizam a hierarquia a seguir: Nível 1: Preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos ou passivos idênticos. O valor justo dos ins-
trumentos financeiros negociados em mercados ativos é seu preço de mercado,
cotado na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se as transações
ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informações de preci-
ficação de forma contínua. Os instrumentos incluídos como nível 1 compreendem,
principalmente, instrumentos financeiros públicos e instrumentos financeiros deri-
vativos negociados em bolsa. Nível 2: Informações (inputs) que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados inclu-
ídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no nível 2 compreendem, principalmen-
te instrumentos financeiros privados e instrumentos financeiros derivativos nego-
ciados em mercado de balcão. Nível 3: Técnicas de avaliação para as quais
qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado observáveis. Em
31 de dezembro de 2018 e 2017 não havia nenhum instrumento financeiro classi-
ficado no nível 3. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensu-
ração baseados nos métodos abaixo. (a) Disponibilidades, aplicações interfi-
nanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas. O valor
justo de disponibilidades é representado pelo próprio valor contábil, que se refere
aos montantes disponíveis para utilização à vista, já as aplicações interfinanceiras
de liquidez e obrigações por operações compromissadas têm o seu valor justo
muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos). O
valor justo dos títulos e valores mobiliários é apurado por referência aos seus
preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações financeiras
consolidadas. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados pelas taxas e ín-
dices de mercado observáveis na data de apresentação. (c) Instrumentos finan-
ceiros derivativos. Os critérios e metodologias para cálculo do valor justo dos
instrumentos financeiros derivativos estão descritos na Nota 9. (d) Outros ativos 
e passivos financeiros. O valor justo, que é determinado para fins de divulgação,
é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros,
descontados pelas taxas e índices de mercado observáveis na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. A tabela a seguir apresenta os valores con-
tábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus ní-
veis na hierarquia de valor justo. Os instrumentos financeiros não mensurados ao
valor justo (negociação e intermediação de valores, rendas a receber e fornecedo-
res) não foram divulgados uma vez que seus valores contábeis são razoavelmen-
te próximos de seus valores justos.
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Controladora
31/12/2018

Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros
Valor justo por 

meio do resultado
Valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros  (nota 8) 874.900 37.769 887.039 25.630
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 7.461 - - 7.461

882.361 37.769 887.039 33.091
Controladora

31/12/2018
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros
Valor justo por 

meio do resultado
Avaliados ao  

custo amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 4.853 - - 4.853
Obrigações por operações compromissadas - 33.506 - 33.514
Obrigações por empréstimos (nota 18) - 330.336 - 342.609
Debêntures (nota 19) - 406.538 - 406.540

4.853 770.380 - 787.516
Controladora

31/12/2017
Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros
Valor justo por 

meio do resultado
Valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 391.623 - 265.755 125.868
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 147.690 - - 147.690

539.313 - 265.755 273.558
Controladora

31/12/2017
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros
Valor justo por 

meio do resultado
Avaliados ao  

custo amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 176.352 - - 176.352
Obrigações por  empréstimos (nota 18) - 2.125.445 - 2.125.445

176.352 2.125.445 - 2.301.797
Consolidado

31/12/2018
Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros

Valor justo 
por meio do 

resultado

Valor justo por meio 
de outros resultados 

abrangentes

Avaliados 
 ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 6.221.324 695.778 155.292 4.828.325 2.242.486
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 1.692.031 - - 6.599 1.685.432
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 7) - - 6.081.800 - 6.081.800

7.913.355 695.778 6.237.092 4.834.924 10.009.718
Consolidado

31/12/2018
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros
Valor justo por meio 

do resultado
Avaliados ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 1.259.579 - - 1.259.579
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 991.399 - - 991.399
Obrigações por empréstimos (nota 18) - 469.609 - 459.487
Obrigações por operações compromissadas (nota 1) - 6.640.694 - 6.792.318
Debêntures (nota 19) - 406.538 - 406.540

2.250.978 7.516.841 - 9.909.323
31/12/2017

Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros
Valor justo por meio 

do resultado
Avaliados ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 3.779.664 - 2.869.281 910.383
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 559.476 - - 559.476
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 7) - 514.021 - 514.021

4.339.140 514.021 2.869.281 1.983.880
Consolidado

31/12/2017
Valor Contábil Valor Justo

Passivos financeiros
Valor justo por meio 

do resultado

Passivos finan-
ceiros ao custo 

amortizado Nível 1 Nível 2
Instrumentos financeiros (nota 8) 712.666 - 712.666 -
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) 324.360 - - 324.360
Obrigações por empréstimos (nota 18) - 867.024 - 867.024
Obrigações por operações compromissadas (nota 
17) - 514.018 - 514.018

1.037.026 1.381.042 712.666 1.705.402
5. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros. (a) Visão geral. A XP Investimentos e suas con-
troladas apresentam exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: (i) Risco de crédito; (ii)
Risco de liquidez; (iii) Risco de mercado: • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. (iv) Risco operacional. Essa
nota apresenta informações sobre a XP Investimentos e suas controladas seus  riscos supramencionados, seus objetivos,
políticas e processos de mensuração, gerenciamento de risco e gerenciamento de capital. (b) Estrutura de gerenciamento 
de risco. A Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e pela supervisão da estrutura de gerenciamento
de riscos da XP Investimentos e suas controladas. A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente
das áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma
segregação de funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. As políticas de gerenciamento
de riscos da XP Investimentos e de suas controladas são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados para
definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e os sistemas de
gerenciamento de riscos são revisados periodicamente para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas atividades
da XP Investimentos e de suas controladas. A XP Investimentos e suas controladas, por meio de suas normas e procedi-
mentos de treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo,
no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. Ao que se refere à controlada XP CCTVM, a estrutura
organizacional está delineada de acordo com as recomendações propostas pelo Acordo da Basileia, em que são formali-
zados os procedimentos, as políticas e a metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio
e monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, de liquidez, de
crédito, legal e operacional. A XP Investimentos e suas controladas procuram seguir as mesmas práticas de gerenciamento
de risco naquilo que se aplicar a todas as empresas. Tais processos de gerenciamento de risco estão, ainda, associados aos
processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente no que tange à formulação de análises de impacto, aos
planos de continuidade, aos planos de recuperação de desastres, aos planos de backup, ao gerenciamento de crises, etc.
(c) Risco de crédito. O risco de crédito está diretamente ligado à possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não
cumprimento, pelo emissor, ou contraparte, de suas respectivas obrigações contratuais nos termos acordados, à desvalori-
zação de contrato decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, a redução de ganhos ou remuneração, 
às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação, dentre outros. A definição de risco de crédito com-
preende, entre outros: • Risco da contraparte: É a possibilidade do não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de 
operações com ativos financeiros, inclusive instrumentos financeiros derivativos. • Risco país: É a possibilidade de perdas rela-
cionadas ao não cumprimento de obrigações financeiras por tomadores localizados fora do país, em virtude de ações realiza-
das pelo governo do país em que reside o mesmo. • A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, 
coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante. • A possibilidade de perdas associadas 
ao não cumprimento de obrigações financeiras, nos termos pactuados, por parte intermediadora ou convenente de operações 
de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da Companhia que visa a garantir o 
cumprimento do determinado na política da Companhia e assegurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executa-
dos. A Companhia estabelece sua política de crédito com base no cenário interno, como composição da carteira por título, por 
emissor, por rating, por atividade econômica e pelo duration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, 
entre outros. A área de análise de crédito também participa ativamente neste processo, sendo responsável pela avaliação do 
risco de crédito emissões e emissores com os quais as empresas da XP Investimentos mantém ou pretendem manter relações 
creditícias, ou intencionam recomendar posições de risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a 
recomendação de limite das posições de risco de crédito dos clientes. As análises realizadas são apresentadas ao Comitê 
Consultivo de Crédito, que tem como atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou 
outros para os diversos veículos das empresas do Grupo XP. Com relação aos créditos destinados à distribuição para a base 
de clientes da XP CCTVM, são determinados também os limites de crédito para cada emissor e emissão estruturada. A revisão 
dos créditos avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acordo 
com normas e metodologias internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação 
com a área comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para 
a realização de suas atividades, uma vez que não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as operações 
de mercado de qualquer natureza. A Administração realiza análise da qualidade de crédito dos ativos que não estão vencidos 
nem reduzidos ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, tais ativos eram substancialmente representa-
dos por aplicações interfinanceiras cujas contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, títulos emitidos pelo 
governo brasileiro, bem como operações de instrumentos financeiros derivativos que em sua grande maioria são negociados 
em bolsa (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, possuem garantia da mesma. O valor contábil dos ativos financeiros 
que representa a exposição máxima ao risco de crédito está demonstrado no quadro abaixo: 
Posição ativa Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 41.356 20.575 626.863 574.176
Ativos financeiros
Aplicações interfinanceiras  de liquidez - - 6.081.800 514.021
Títulos públicos 37.769 - 4.549.312 2.869.282
Títulos privados 874.900 391.623 2.523.082 910.382
Instrumentos financeiros  derivativos 7.461 147.690 1.692.031 559.476
Operações de crédito - - - 1.422
Negociação e intermediação de valores 362 14 898.312 671.842
Rendas a receber - - 220.814 129.828
Outros ativos 9.590 7.918 92.274 41.524
Total 971.438 567.820 16.684.488 6.271.953
(d) Risco de liquidez. É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis – “descasamentos”
entre pagamentos e recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se em
consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. O Grupo XP possui política de gerenciamento de
risco de liquidez, que visa garantir um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Administração. Essa política
prevê ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez, devendo estes ser suficientes para gerar o reen-
quadramento do caixa dentro dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o gerenciamento de riscos são de
responsabilidade da área de riscos, que está subordinada à Diretoria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de
interesse com áreas tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é baseado na projeção de caixa e ativos com
risco de crédito. A projeção de caixa conta com os recursos livres depositados pelos clientes, enquanto as destinações
dos recursos podem ser classificadas quanto a seus prazos de liquidação ou zeragem. Para o cenário estressado, são
considerados atrasos nos ativos de crédito privado e quanto um eventual stress afetaria as condições de liquidez do Grupo
XP. O quadro a seguir apresenta os ativos e passivos da Companhia segregados por seus respectivos vencimentos. Pelo
fato dos depósitos de clientes registrados na rubrica passiva “Negociação e intermediação de valores” não possuírem
vencimento contratual, foram alocados na coluna “Até 1 mês”, não considerando a análise comportamental de resgates
para este tipo de conta. Tal alocação faz com que os passivos apresentados sejam superiores aos ativos nesta faixa de
vencimento, porém não representa um risco de liquidez. Adicionalmente, os Instrumentos de Dívida estão representados
por títulos públicos emitidos pelo governo brasileiro e títulos privados, apresentados no quadro abaixo pela sua respectiva
data de vencimento, mesmo se tratando de instrumentos com alta liquidez que podem ser negociados a qualquer momento.

31/12/2018
Controladora

Ativos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Caixa e equivalentes de caixa 41.356 - - - - 41.356
Instrumentos financeiros 849.269 - - 63.400 - 912.669
Instrumentos financeiros derivativos - - - - 7.461 7.461
Negociação e intermediação de valores 362 - - - - 362
Impostos e contribuições a compensar 68.851 - - - - 68.851
Despesas antecipadas 55 105 490 2.139 - 2.789
Outros ativos 5.300 - - 4.290 - 9.590
Ativo fiscal diferido 1.876 3.476 1.942 38.811 - 46.105
Total 967.069 3.581 2.432 108.640 7.461 1.089.183

31/12/2018
Controladora

Passivos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Instrumentos financeiros derivativos - - - - 4.853 4.853
Obrig. por operações compromissadas 33.506 - - - - 33.506
Fornecedores 1.747 - - - - 1.747
Obrigação por empréstimos - - 22.887 405.797 - 428.684
Debêntures - - - 406.538 - 406.538
Obrigação fiscais e previdenciárias 3.001 - - - - 3.001
Outros passivos 622 - - - - 622
Total 38.876 - 22.887 812.335 4.853 878.951

31/12/2018
Controladora

Ativos 1.089.183
Passivos (878.951)
Total 210.232

31/12/2017
Controladora

Ativos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Caixa e equivalentes de caixa 20.575 - - - - 20.575
Instrumentos financeiros 265.755 - - 92.560 33.308 391.623
Instrumentos financeiros derivativos - 374 - 31.743 115.573 147.690
Impostos e contribuições a compensar 14.957 - - - - 14.957
Despesas antecipadas 11 22 102 - - 135
Outros ativos 7.918 - - - - 7.918
Ativo fiscal diferido - - 16.969 56.723 - 73.692
Total 309.216 396 17.071 181.026 148.881 656.590

31/12/2017
Controladora

Passivos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Fornecedores 339 - - - - 339
Instrumentos financeiros derivativos - 350 - - 176.002 176.352
Obrigação por empréstimos - - 44.602 791.234 336.754 1.172.590
Obrigação fiscais e previdenciárias 1.151 - - - - 1.151
Obrigações sociais e estatutárias 125.017 - - - - 125.017
Outros passivos 14 - - - - 14
Total 126.521 350 44.602 791.234 512.756 1.475.463

31/12/2017
Controladora (i)

Ativos 656.590
Passivos (1.475.463)
Total (818.873)
(i) O descasamento do caixa no longo prazo refere-se a estratégia de operações intercompany.

31/12/2018
Consolidado

Ativos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Caixa e equivalentes de caixa 626.863 - - - - 626.863
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.619.958 2.574.878 1.886.964 - - 6.081.800
Instrumentos financeiros 1.431.085 116.877 413.057 4.155.480 955.895 7.072.394
Instrumentos financeiros derivativos 628.222 233 471.881 555.194 36.501 1.692.031
Negociação e inter mediação de valores 898.312 - - - - 898.312
Rendas a receber 220.814 - - - - 220.814
Impostos e contribuições a compensar 211.375 - - - - 211.375
Despesas antecipadas 5.724 10.523 40.055 40.323 98 96.723
Outros ativos 11.488 20 22.892 57.874 - 92.274
Ativo fiscal diferido 37.649 9.247 13.089 80.415 - 140.400
Total 5.691.490 2.711.778 2.847.938 4.889.286 992.494 17.132.986

31/12/2018
Consolidado

Passivos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Instrumentos financeiros derivativos 152.971 182 242.506 560.798 34.942 991.399
Instrumentos financeiros 770.270 478.741 10.568 - - 1.259.579
Obrigação por operações compromissadas 6.640.694 - - - - 6.640.694
Obrigação por empréstimos 19.032 7.995 87.436 460.719 - 575.182
Debêntures - - - 406.538 - 406.538
Negociação e intermediação de valores 5.306.628 - - - - 5.306.628
Fornecedores 134.579 - - - - 134.579
Provisões e contingências passivas - - - 17.474 - 17.474
Obrigações fiscais e previdenciárias 131.146 - - - - 131.146
Obrigações sociais e estatutárias 226.162 - - - - 226.162
Outros passivos 64.747 - - - - 64.747
Total 13.446.229 468.918 340.510 1.445.529 39.942 15.754.128

31/12/2018
Consolidado

Ativos 17.132.986
Passivos (15.754.128)
Total 1.378.858

31/12/2017
Consolidado

Ativos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Caixa e equivalentes de caixa 574.176 - - - - 574.176
Aplicações interfinanceiras de liquidez 514.021 - - - - 514.021
Instrumentos financeiros 789.923 53.825 50.101 1.393.928 1.491.887 3.779.664
Instrumentos financeiros derivativos 149.481 132.475 121.553 116.244 39.723 559.476
Negociação e interme diação de valores 671.842 - - - - 671.842
Operações de crédito 1.422 - - - - 1.422
Rendas a receber 129.828 - - - - 129.828
Impostos e contribui ções a compensar 42.045 - - - - 42.045
Despesas antecipadas 1.574 9.262 18.444 35.603 460 65.343
Outros ativos 41.524 - - - - 41.524
Ativo fiscal diferido - - 103.868 115.800 - 219.668
Total 2.915.836 195.562 293.966 1.661.575 1.532.070 6.599.009

31/12/2017
Consolidado

Passivos Até 1 mês
De 2 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 5 
anos

Acima de 
5 anos

Fluxo de caixa 
contratual

Instrumentos financeiros derivativos 40.318 81.585 80.255 81.863 40.339 324.360
Instrumentos financeiros 712.666 - - - - 712.666
Obrigação por operação compromissadas 514.018 - - - - 514.018
Obrigação por empréstimos 16.986 2.104 128.644 981.808 336.754 1.466.296
Negociação e intermediação de valores 3.110.537 - - - - 3.110.537
Fornecedores 71.493 - - - - 71.493
Provisões e contingências passivas - - - 11.843 - 11.843
Obrigações fiscais e previdenciárias 60.853 - - - - 60.853
Obrigações sociais e estatutárias 254.697 - - - - 254.697
Outros passivos 50.076 - - - - 50.076
Total 4.831.644 83.689 208.899 1.075.514 377.093 6.576.839

31/12/2017
Consolidado

Ativos 6.599.009
Passivos (6.576.839)
Total 22.170
(e) Risco de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio,
preço de ações e taxas de juros, têm nos ganhos da XP Investimentos e suas controladas ou no valor de suas participa-
ções em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a riscos de
mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A administração de risco de mercado
das operações é efetuada por meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos
produtos e atividades, visando a manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Com-
panhia e atender à estratégia de negócios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco. A principal ferramenta utilizada
para mensurar e controlar o risco de exposição da XP Investimentos e suas controladas ao mercado, principalmente
quanto à sua carteira de ativos para negociação, é o programa Maps Luna, que calcula a alocação de capital com base
nas parcelas de exposição de risco de mercado constantes nos normativos emanados pelo BACEN para as instituições
financeiras, os quais são tomados como base para a verificação da exposição ao risco dos ativos da XP Investimentos e
de suas controladas. Para atendimento às disposições do órgão regulador, as instituições financeiras do Grupo XP fazem
o controle diário da exposição pelo cálculo das parcelas de risco, registrando os resultados no Documento 2011 - Demons-
trativo Diário de Acompanhamento das Parcelas de Requerimento de Capital (DDR), conforme disposto na Carta-circular 
nº 3.331/08 do BACEN, submetendo-o diariamente para essa instituição. Com as regras formalizadas, o Departamento 
de Risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites preestabelecidos, podendo 
recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos 
clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e reportar ao Comitê todos os eventos atípicos. Além do controle 
efetuado pela ferramenta, a XP Investimentos e suas controladas adotam diretrizes para o controle do risco dos ativos 
que balizam as operações da Tesouraria para que as carteiras próprias das empresas participantes sejam compostas de 
ativos que tenham baixa volatilidade e, consequentemente, menor exposição ao risco. No caso de desenquadramento 
dos limites operacionais, o gestor da Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o reenquadramento o mais rápido 
possível. (e1) Risco de moeda. A XP Investimentos e suas controladas estão sujeitas ao risco de moeda em função de 
possuírem participação na XP Holding International e na XP Holding UK Ltd, cujo investimento em 31 de dezembro de 
2018 era de USD 38.202  (31 de dezembro de 2017: USD 30.328) e GBP 4.223  (31 de dezembro de 2017: GBP 334.565).  
A XP Investimentos S.A. gerencia o risco de moeda oriundo de investimento liquido no exterior, conforme detalhado na 
nota 10. De acordo com o gerenciamento de risco do Grupo XP, quando necessário a XP Investimentos opera com de-
rivativos para mitigar os riscos de moeda. (e2) Risco de taxa de juros. Decorre da possibilidade da XP Investimentos e 
suas controladas sofrerem ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e 
passivos financeiros. Os instrumentos financeiros com risco de taxa de juros da XP Investimentos e suas controladas são:
Ativos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Selic/DI 5.338.891 2.730.878
IGPM 9.402 7.893
IPCA 1.767.080 251.780
PRE 8.854.253 74.300
TJLP 30.772 36.176
Cupom Cambial 9.116 -
Passivos financeiros 31/12/2018 31/12/2017
Selic/DI 944.416 111.237
IGPM 3.013 5.008
IPCA 106.309 713
PRE 6.719.368 4
TJLP 30.596 -
Cupom Cambial 7.760 -
(e3) Outros riscos de preço de mercado. Outro risco de preço de mercado é o risco decorrente da variação de preço da 
carteira dos fundos de investimentos e de ações listadas em bolsa de valores, mantidas na carteira própria da XP Inves-
timentos e suas controladas, que podem afetar o seu resultado. O risco de preço é gerenciado pela Administração da XP 
Investimentos e suas controladas, pela diversificação da sua carteira e/ou por meio da utilização de contratos de deriva-
tivos, como opções ou futuros. (e4) Análise de sensibilidade. A XP Investimentos e suas controladas de acordo com as 
informações de mercado realizou a análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes. As 
maiores perdas resultantes, por fator de risco, em cada um dos cenários, foram apresentadas com impacto no resultado, 
fornecendo uma visão da exposição por fator de risco da XP Investimentos e suas controladas em cenários excepcionais. 
As análises de sensibilidades aqui apresentadas não consideram a dinâmica de funcionamento das áreas de risco e de 
tesouraria, pois uma vez constatada perdas relativas a estas posições, medidas mitigadoras do risco são rapidamente 
acionadas, minimizando a possibilidade de perdas significativas.
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(R$milhões) 31/12/2018
Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de risco Risco de variação em: I II III
Prefixado Taxa de juros prefixadas em reais (0,57) (17,21) (34,41)
Moedas estrangeiras Taxas de câmbio (0,39) (0,98) (5,03)
Índices de preços Taxas de cupons de inflação (0,02) (0,80) (1,60)
Ações Preços de ações 0,88 (6,58) 4,87

0,10 (25,57) (36,17)
(R$milhões) 31/12/2017
Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de risco Risco de variação em: I II III
Prefixado Taxa de juros prefixadas em reais (0,05) (0,98) (0,35)
Cupons cambiais Taxa de cupons de moedas estrangeiras 0,04 0,03 (0,73)
Moedas estrangeiras Taxas de câmbio - 2,58 2,34
Índices de preços Taxas de cupons de inflação - (0,13) (0,26)
Ações Preços de ações 0,23 11,34 (14,69)

0,22 12,84 (13,69)
Cenário I: Acréscimo de 1 ponto-base nas taxas na curva juros pré-fixada, cupons cambiais, inflação e 1 ponto percentual 
nos preços de ações e moedas; Cenário II: Aplicação de choques de 25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, 
cupons cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator 
de risco; e Cenário III: Aplicação de choques de 50 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupons cambiais, 
inflação e índices de taxas de juros, tanto de crescimento quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resul-
tantes por fator de risco. (f) Risco operacional. Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes 
de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da XP Investimentos e suas 
controladas, e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências 
legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de 
todas as operações da XP Investimentos e suas controladas. O objetivo da XP Investimentos e suas controladas é ad-
ministrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das empresas, além 
de buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal 
responsabilidade para o desenvolvimento e a implementação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à alta 
Administração dentro de cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais 
da XP Investimentos e suas controladas para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: (i) Exigências 
para segregação de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) Exigências para reconciliação e 
monitoramento de operações; (iii) Cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) Documentação de controles e 
procedimentos; (v) Exigências para avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles 
e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamento 
e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e comerciais. As instituições financeiras do Grupo XP, em cumpri-
mento ao disposto no artigo 4º, § 2º da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 27 de junho 
de 2006, possuem um processo que engloba as políticas institucionais, de processos, de procedimentos e de sistemas 
e planos de contingência e continuidade dos negócios para ocorrência de eventos externos, além da formalização da 
estrutura única requerida pelo órgão regulador. (g) Estrutura de gerenciamento de riscos. Em atendimento à exigência 
do Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.557/17, do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e aderência as 
melhores práticas do mercado, o Grupo XP adotou uma política de gestão integrada de riscos que constitui um conjunto 
de princípios e diretrizes de gestão dos riscos, pelos quais visa disseminar e fortalecer a cultura do tratamento do risco 
entre os colaboradores, incluindo processos de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, contro-
le e mitigação dos riscos, bem como estabelecer os respectivos papéis e responsabilidades em seus diversos níveis, 
compatível com os riscos incorridos pelo Grupo XP de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em nosso site. 6. Caixa e equivalentes de caixa.  
As disponibilidades em moeda nacional referem-se basicamente a aplicações de curto prazo. Essa posição apresenta 
risco insignificante de mudança de valor justo e prazo de vencimento inferior a 90 dias da data efetiva de aplicação.

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Disponibilidades 2.726 20.575 68.407 153.218
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) - - 488.809 420.958
Certificado de Depósito  Bancário (b) 38.630 - 69.647 -
Total 41.356 20.575 626.863 574.176
(a) São consideradas caixa e equivalentes de caixa todas aplicações interfinanceiras de liquidez com prazo original ou inferior a
90 dias (exceto posição financiada). (b) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de Depósito Bancário
com liquidez diária.
7. Aplicações interfinanceiras de liquidez Consolidado
Compromissadas 31/12/2018 31/12/2017
Debêntures (a) - 522
Notas do Tesouro Nacional (b) 65.136 390.429
Letras Financeiras do Tesouro (b) 38.015 30.007
Letras do Tesouro Nacional (b) 385.658 -
Total Bancada 488.809 420.958
Letras do Tesouro Nacional (b) 4.911.635 -
Notas do Tesouro Nacional (b) 1.170.165 514.021
Total Financiada 6.081.800 514.021
Total (c) 6.570.609 934.979
(a) Refere-se a aplicação de renda fixa pós-fixada e de baixo risco emitidos por instituições financeiras, lastreadas em debên-
tures. (b) As aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos referem-se a operações de compra 
de títulos públicos com compromisso de venda originadas na XP CCTVM e nos fundos exclusivos e foram praticadas a uma 
taxa média prefixada de 6,43 % a.a. (6,91% a.a. em 31 de dezembro de 2017). (c) Em 31 de dezembro de 2018, o montante de 
R$488.809 (R$420.958 em 31 de dezembro de 2017) está sendo apresentado como caixa equivalentes de caixa (Nota 6). 
8. Ativos e passivos financeiros Controladora
Ativos financeiros 31/12/2018

Valor justo por meio do resultado
Sem ven-

cimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor a 
Mercado Custo

Carteira livre
Certificado de Depósito  Bancário - - - 25.630 25.630 25.497
Cotas de fundos de  investimentos 849.270 - - - 849.270 849.270
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Dados em garantia
Letras do Tesouro Nacional - - - 37.769 37.769 33.937
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) - - - 7.461 7.461 7.461
Total ativos financeiros 849.270 - - 70.860 912.669 908.704
Ativos financeiros 31/12/2017

Valor justo por meio  do resultado
Sem ven-

cimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor a 
Mercado Custo

Carteira livre
Certificado de Depósito Bancário - - - 92.560 92.560 92.502
Certificado de Recebíveis Imobiliários - - - 33.308 33.308 34.080
Cotas de fundos de  investimentos 265.755 - - - 265.755 265.755
Instrumentos financeiros derivativos (nota 9) - 374 - 147.316 147.690 147.690
Total ativos financeiros 265.755 374 - 273.184 539.313 540.027
Ativos financeiros Consolidado

31/12/2018

Valor justo por meio do resultado
Sem ven-

cimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor a 
Mercado Custo

Carteira livre
Cédula de Crédito Imobiliário - - - 4.883 4.883 3.697
Certificado de Depósito Bancário - 954 27.506 73.618 102.078 102.804
Certificado de Operações Estruturadas - - 3.633 19.316 22.949 21.275
Certificados de Recebíveis do Agronegócio - 2.986 5.942 76.946 85.874 85.668
Certificado de Recebível Imobiliário - - 4.238 202.929 207.167 208.422
Debêntures - 1.070 1.832 323.501 326.403 325.459
Letra de Câmbio - 8 574 226 808 806
Letra de Crédito do Agronegócio - 337 702 1.252 2.291 2.295
Letra de Crédito Imobiliário - 75 25.961 213 26.249 26.269
Letra Financeira - 186 2.747 13.190 16.123 16.476
Letra Financeira do Tesouro - 42.673 - 989.223 1.031.896 1.029.362
Letra do Tesouro Nacional - 3.291 1.084 17.070 21.445 21.240
Nota do Tesouro Nacional-B - - 2.831 1.056.031 1.058.862 1.046.730
Nota do Tesouro Nacional-F - - - 20.867 20.867 18.500
Outros (a) 3.285 - 35.232 112.332 150.849 150.849
Ações de companhias abertas 943.765 - - - 943.765 943.765
Cotas de fundos de investimento 246.749 - - - 246.749 246.749
Dados em garantia
Letra Financeira do Tesouro - 70.981 - 1.648.264 1.719.245 1.709.857
Letra do Tesouro Nacional - - 1.219 1.219 1.213
Outros 16.059 - - - 16.059 16.059
Ações de companhias abertas 183.279 - - - 183.279 183.309
Cotas de fundos de investimento 32.264 - - - 32.264 32.264
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Carteira livre
Letra do Tesouro Nacional - 145.483 196.314 341.797 340.551
Dados em garantia
Letra do Tesouro Nacional - - 353.981 353.981 348.180
Avaliados ao custo amortizado
Carteira livre
Outros - - 153.709 - 153.709 155.292
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) - 628.432 471.882 591.717 1.692.031 1.692.031
Total ativos financeiros 1.425.401 750.993 883.356 5.703.092 8.762.842 8.729.122
Ativos financeiros Consolidado

31/12/2017

Valor justo por meio do resultado
Sem ven-

cimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Acima de 
12 meses

Valor a 
Mercado Custo

Carteira livre
Letra do Tesouro Nacional - 25 89 2.447 2.561 2.476
Letra Financeira do Tesouro - 4.846 2.980 802.599 810.425 810.075
Nota do Tesouro Nacional-B - - 356 8.140 8.496 7.951
Nota do Tesouro Nacional-F - - - 612 612 619
Certificado de Depósito  Bancário - 7.250 4.084 283.522 294.856 294.891
Certificado de Operações Estruturadas - - 326 11.742 12.068 10.496
Certificado de Recebível Imobiliário - - 416 65.790 66.206 68.634
Cédula de Crédito Imobiliário - - - 4.511 4.511 4.275
Certificados de Recebíveis do Agronegócio - - 99 33.263 33.362 36.526
Letra de Crédito Imobiliário - 12 921 2.436 3.369 3.375
Letra de Crédito do Agronegócio - 356 1.344 4.553 6.253 6.256
Letra de Câmbio - 470 643 70 1.183 1.185
Debêntures - - 93 396.211 396.304 398.577
Outros (a) - - - 92.269 92.269 92.269
Ações de companhias abertas 388.383 - - - 388.383 381.798
American Depositary Receipt 41 - - - 41 131
Brazilian Depositary Receipt 2.890 - - - 2.890 3.048
Cotas de fundos de investimento 131.766 - - - 131.766 131.758
Dados em garantia
Letra Financeira do Tesouro - 41.089 38.749 1.177.651 1.257.489 1.254.259
Ações de companhias abertas 236.620 - - - 236.620 232.611
Cotas de fundos de investimento  30.000 - - - 30.000 30.000

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) - 281.955 121.553 155.968 559.476 559.476
Total ativos financeiros 789.700 336.003 171.653 3.041.784 4.339.140 4.330.686
Posição passiva Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 9) 4.853 176.352 991.399 324.360
Instrumentos financeiros - - 1.259.579 712.666
(a) refere-se basicamente a “bonds” emitidos e negociados no exterior.
9. Instrumentos financeiros derivativos. Os contratos derivativos têm seus valores de referência registrados em contas de
compensação e os ganhos e as perdas registrados em contas patrimoniais em contrapartida a contas de resultado. O valor de 
mercado dos instrumentos financeiros derivativos, compostos por operações de futuros, termo, opções e swaps, é apurado de 
acordo com os seguintes critérios: Futuros - com base nos ajustes apropriados/pagos diariamente determinados com base nos 

preços de fechamento obtidos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Termo - pelo valor de cotação de mercado à vista, sendo as 
parcelas a receber ou a pagar prefixadas para uma data futura, ajustadas a valor presente, com base nas taxas de mercado, 
divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Opções - preço médio de negociação no dia da apuração ou, quando não 
disponível, com base em modelos de precificação. Swap – pelo método de fluxo de caixa descontado, cujas taxas de desconto 
utilizadas são divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. As posições com instrumentos financeiros derivativos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 estão demonstradas a seguir:

Controladora
31/12/2018

Ativo Passivo
Derivativos Cambiais Valor de mercado Valor de referência Valor de mercado Valor de referência
Contratos a termo
Acima de 12 meses 7.461 32.800 4.853 25.500

Total 7.461 4.853
Controladora

31/12/2017
Ativo Passivo

Derivativos Cambiais Valor de mercado Valor de referência Valor de mercado Valor de referência
Contratos a termo
Acima de 12 meses 115.573 3.856.769 176.002 3.856.769

Contratos de futuros
Até 3 meses 40 158.743 37 344.163

Derivativos de Ação e Índices de ações
Contratos de futuros
Até 3 meses 334 193.212 313 343.068

Derivativos de Taxa de Juros
Contratos de swaps
Acima de 12 meses 31.743 600.000 - -

Total 147.690 176.352
Consolidado

31/12/2018
Ativo Passivo

Derivativos Cambiais Valor de mercado Valor de referência Valor de mercado Valor de referência
Contratos a termo
Até 3 meses 3.630 236.306 64 1.206
De 3 a 12 meses 609 3.172 25 778
Acima de 12 meses - - 173 250

Contratos de futuros
Até 3 meses 4.613 2.823.426 - -
De 3 a 12 meses 1.986 2.855.999 - -

Opções
Até 3 meses 48.890 467.027 20.762 560.051
De 3 a 12 meses 57.991 1.246.538 138.882 1.459.080
Acima de 12 meses 8.689 20.498 12.274 39.973

Consolidado
31/12/2018

Ativo Passivo
Valor de mercado Valor de referência Valor de mercado Valor de referência

Derivativos de Ação e Índices de ações
Contratos a termo
Até 3 meses 342.681 342.681 16.908 16.908

Opções
Até 3 meses 205.214 4.093.383 106.837 1.682.149
De 3 a 12 meses 157.846 1.404.788 63.252 1.561.063
Acima de 12 meses 2.571 2.456 2.659 2.584

Derivativos de Commodities
Opções
Até 3 meses 542 114 630 68
De 3 a 12 meses 1.040 99 761 62

Derivativos de Taxa de Juros
Contratos de swaps
Até 3 meses 4.675 551.014 7.710 1.050.213
De 3 a 12 meses 25.054 605.099 25.094 606.303
Acima de 12 meses 214.533 2.298.615 214.928 2.324.788

Opções
Até 3 meses 635 28.691.871 241 33.151.500
De 3 a 12 meses 17.865 25.726.262 14.492 27.085.352
Acima de 12 meses 365.924 17.093.347 365.707 17.037.793

Contratos a termo
Até 3 meses 17.552 17.552 - -
De 3 a 12 meses 209.491 209.491 - -

1.692.031 991.399
Consolidado

31/12/2017
Ativo Passivo

Derivativos Cambiais Valor de mercado Valor de referência Valor de mercado Valor de referência
Contratos a termo
Até 3 meses 1.369 237.099 22.857 680.894
De 3 a 12 meses - - 29 1.037
Acima de 12 meses 16.151 403.087 17.309 426.269

Contratos de futuros
Até 3 meses 40 158.743 37 344.163
De 3 a 12 meses - 3.368 - -

Opções
Compra
Até 3 meses 21.729 592.994 8.414 236.023
De 3 a 12 meses 4.298 15.811 1.917 13.127
Acima de 12 meses 1.161 63.913 - -
Venda
Até 3 meses 2.704 162.464 2.315 164.239
De 3 a 12 meses 1.312 26.024 4.842 269.986
Acima de 12 meses - - 251 884

Derivativos de Ação e  Índices de ações
Contratos a termo
Até 3 meses 119.805 119.404 - -
De 3 a 12 meses 13.796 13.792 - -

Contratos de futuros
Até 3 meses 334 193.212 313 343.068
De 3 a 12 meses - 36.431 - 66.328
Acima de 12 meses - 113.233 - 103.833

Opções
Compra
Até 3 meses 93.624 2.575.997.910 52.530 1.652.875.078
De 3 a 12 meses 69.293 3.487.390.398 48.218 3.091.085.282
Acima de 12 meses 2.605 63.992.842 1.445 29.203.232
Venda
Até 3 meses 39.721 909.778.519 26.972 412.171.230
De 3 a 12 meses 24.725 758.976.531 16.284 538.858.438
Acima de 12 meses 2.939 713.199.729 2.837 531.567.068

Derivativos de Commodities
Contratos de futuros
Até 3 meses - 8.513 - -
De 3 a 12 meses - 546 - 1.038.017
Opções
Compra
Até 3 meses 728 51 691 49
De 3 a 12 meses 59 9 47 4
Venda
Até 3 meses 148 12 11 1
De 3 a 12 meses 131 10 78 11

Derivativos de Taxa de Juros
Contratos de swaps
Até 3 meses 1.753 147.299 7.763 322.037
De 3 a 12 meses 7.939 171.664 8.840 182.231
Acima de 12 meses 133.112 2.752.105 100.360 2.146.079

559.476 324.360
10. Hedge Contábil. Conforme CPC 48, as relações de hedge são de três tipos: Hedge de Valor Justo, Hedge de Fluxo de
Caixa e Hedge de Investimento Líquido de Operações no Exterior. Na contabilidade de hedge, o fator de risco mensurado
pela XP Investimentos S.A. refere-se ao risco de perda nas operações sujeitas à variação cambial de investimento líquido
no exterior oriundo da moeda funcional da operação no exterior em relação à moeda funcional da matriz, através da contra-
tação de NDF.  A XP Investimentos S.A. realiza o gerenciamento de risco através da relação econômica entre os instrumen-
tos de hedge e objetos de hedge, onde se espera que esses instrumentos se movam em sentidos contrários, nas mesmas
proporções, com o objetivo de neutralização dos fatores de riscos. A avaliação quanto à eficácia e medição da ineficácia
dessa estratégia, adotada é o Dollar Offset Method. O Dollar Offset Method é baseado em uma comparação da variação do
valor justo (fluxo de caixa), do instrumento de hedge, atribuível às variações das taxas de câmbio e o ganho (perda) decor-
rente da variação entre as taxas de câmbio sobre o montante do investimento no exterior designado como objeto de hedge.

31/12/2018

Objeto de Hedge
Valor Contábil do 

Objeto de Hedge (1)
Variação no Valor  

Utilizado para Calcular a  
Inefetividade de Hedge

Reserva de  
Conversão de  

Moeda Estrangeira (2)Ativos Passivos
Risco Cambial: Hedge de Investimento
 de Operações  Líquidas no Exterior - 225.901 (17.495) -
Risco Cambial: Investimento de 
  Operações Líquidas  no Exterior 148.025 - - 18.645
Total - - (17.495) 18.645
(1) Os instrumentos de hedge incluem a alíquota de overhedge de 34% referente a impostos. (2) Valores registrados na
rubrica de variação no ajuste de conversão no investimento no exterior CTA.

31/12/2017

Objeto de Hedge

Valor Contábil do Objeto 
de Hedge (1)

Variação no Valor  
Utilizado para Calcular a 

Inefetividade de Hedge

Reserva de  
Conversão de  

Moeda EstrangeiraAtivos Passivos
Risco Cambial: Hedge de Investimento
 de Operações  Líquidas no Exterior - 145.552 (3.124) -
Risco Cambial: Investimento de 
 Operações Líquidas  no Exterior 100.158 - - 2.034
Total - - (3.124) 2.034
11. Rendas a receber Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Clientes (a) 203.604 118.954
Dividendos e JCP a receber - Fundos 18.852 10.385
Outros 181 489
(-) Provisão de devedores duvidosos (1.823) -
Total 220.814 129.828
(a)  Referem-se a valores a receber de rebate de taxa de administração e performance decorrente da distribuição de fundos
e valores a receber pela gestão de fundos efetuados pela XP Gestão além de valores a receber referente à prestação de 
serviços, os quais possuem prazo médio de realização de 30 dias. Não existe concentração nos saldos a receber em 31 
de dezembro de 2018 e de 2017. 
12. Impostos e contribuições a compensar Controladora

31/12/2018 31/12/2017
Federais 68.851 14.957
Total 68.851 14.957
Federais 210.579 41.744
Municipais 698 301
Outros 98 -
Total 211.375 42.045



n Monitor Mercantil Financeiro28 Quarta-feira, 27 de março de 2019

13. Despesas antecipadas. A despesa antecipada apresenta a seguinte com-
posição consolidada:

31/12/2018 31/12/2017
Wolwacz & Ruschel Ltda. 1.321 2.009
Pan – Programa de aceleração de negócios 22.124 30.541
Outras despesas pagas antecipadamente (a) 73.278 32.793
Total 96.723 65.343
(a) Inclui substancialmente despesas pagas antecipadamente referente a cam-
panha de marketing. (a) Wolwacz & Ruschel Ltda.. Em 01 de abril de 2011, a 
XP CCTVM contratou a Wolwacz & Ruschel Ltda. (“WR”), sociedade que atua na 
área Educacional ministrando cursos relacionados a temas do mercado financei-
ro, para realizar eventos educacionais relacionados à sua atuação. Os eventos 
incluem, mas não se limitam a, cursos, seminários, workshops e palestras. A reali-
zação engloba a criação, promoção e organização do Evento pela WR com todos 
os custos a isso inerentes. Além desses serviços, a WR disponibiliza projetos de 
estratégias operacionais para o mercado de renda variável, que poderão ser in-
seridas como ferramentas a serem utilizadas por todos os clientes da XP CCTVM 
no home broker. Adicionalmente, faz parte de seus serviços educacionais a divul-
gação da marca da XP CCTVM e a indicação desta aos participantes dos cursos 
promovidos pela WR que se mostrarem interessados em realizar operações no 
mercado financeiro. Pelo contrato, a XP CCTVM investida de XP investimentos 
pagou o montante de R$5.250, cuja despesa está sendo amortizada pelo prazo 
de vigência do contrato, que é de dez anos. (b) Pan - Programa de aceleração 
de negócios. A partir do primeiro semestre de 2014, a XP CCTVM implantou 
uma campanha de incentivo à captação de novos clientes (Pan - Programa de 
aceleração de negócios) com sua rede de agentes autônomos, oferecendo um 
adiantamento de remuneração com o objetivo principal de incrementar a capta-
ção de recursos e por consequência o incremento da receita que será gerada ao 

longo do tempo por tais investimentos. Essa campanha prevê o pagamento de 
um incentivo financeiro para ativação de novas contas e aumento de custódia. A 
Administração entende que tais valores se caracterizam como parte da remune-
ração dos agentes autônomos e, desta forma, estão classificados como despesas 
antecipadas e, de acordo com estudo técnico, estão sendo apropriadas ao resul-
tado, linearmente, durante quatro anos.
14. Outros ativos Controladora

31/12/2018 31/12/2017
Adiantamentos - 230
Contratos de mútuo 4.290 7.672
Outros (a) 5.300 16
Total 9.590 7.918
(a) Em 31 de dezembro de 2018, o valor é composto por dividendos a receber da
XP Controle 3 S.A.

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Adiantamentos 2.036 2.033
Confissão de dívida com agente autônomo
 de investimento 11.161 13.399
Reembolsos 2.432 1.496
Valores em garantia de contingências 14.850 10.302
Taxa de custódia 6.935 9
Contratos de mútuo 47.112 12.395
Carteira de câmbio 3.694 3.033
Depósito caução de aluguéis 1.928 1.094
Outros 8.523 204
(-) Provisão de devedores duvidosos (6.397) (2.441)
Total 92.274 41.524

15. Investimentos – Participação societária direta (Controladora)

Empresas
Saldo em 
31/12/17

Aquisição/baixa e/ou 
aumento de capital

Divi- 
dendos

Equivalência 
patrimonial

Ajustes de avalia-
ção patrimonial

Variação na participa-
ção de controladas

Saldo em 
31/12/18

XP Controle 3 (a) 1.127.569 100.000 (36.294) 71.071 20.168 - 1.282.514
XP Gestão 49.773 - (42.904) 45.024 - 410 52.303
XP Educação 7.935 - (249) 26.997 - - 34.683
XP Finanças (a) 6.104 85.000 - 8.912 - 3 100.019
XP Seguros 13.986 - (339) 26.381 2 - 40.030
Tecfinance 41.560 - (63.634) 48.112 - - 26.038
Infostocks 41.012 - (64.103) 46.139 - - 23.048
XP Advisory 4.567 - (48.108) 55.873 - - 12.332
XDEX (b) 26.532 (24.391) (134) (2.007) - - -
XP Holding Internacional (a) 99.968 19.502 - 7.986 18.510 - 145.966
XP Advisors 355 - - 720 139 - 1.214
XP Holding  UK (c) 1.495.972 (1.550.587) - 76.135 (1) - 21.519
XP Vista (a) - 10.942 (10.410) 14.627 - (4) 15.155
XP Controle 4 (a) - 17.499 - (275) - - 17.224
Outros investimentos - 3.239 - - - - 3.239
Total 2.915.333 (1.338.796) (266.175) 425.695 38.818 409 1.775.284
(a) Os montantes referem-se a aumento de capital. (b) O montante refere-se a aliena-
ção das quotas da Xdex Intermediação Ltda para Xdex Participações S.A, e con-
sequentemente deixou de fazer parte do Grupo XP. (c) Em abril de 2018, obrigações 
por empréstimos foram liquidadas antecipadamente na XP Holding UK no mon-
tante de R$1.567.632 acarretando na redução de capital da investida. Adicional-
mente, durante ano de 2018 houve aumento de capital no montante de R$17.045. 
16. Imobilizado de uso e intangível. (a) Imobilizado em uso

Consolidado
Imobi-
lizado 

em 
curso

Sistema de 
processa- 
mento de 

dados

Móveis e 
equipa-
mentos

Sistemas 
de segu-

rança
Instala-

ções Total
Saldo em 31/12/2017 - 13.743 13.261 4.907 15.162 47.073
Adições 47.292 22.319 10.448 376 9.930 90.365
Alienações/Baixas (553) (40) (924) (30) (5.078) (6.625)
Transferências (46.739) 31 2.109 192 37.191 (7.216)
Depreciação - (7.282) (3.253) (2.892) (11.043) (24.470)
Saldo em 31/12/2018 - 28.771 21.641 2.553 46.162 99.127

Consolidado
Imobi-
lizado 

em 
curso

Sistema de 
processa- 
mento de 

dados

Móveis e 
equipa-
mentos

Sistemas 
de segu-

rança
Instala-

ções Total
Saldo em 31/12/2016 1.061 9.679 8.677 459 8.789 28.665
Adições 2.187 7.112 6.721 5.684 10.393 32.097
Alienações/Baixas - (149) (1.690) (9) (2.503) (4.351)
Transferências (3.248) 709 2.181 - 358 -
Depreciações
 no exercício - (3.608) (2.628) (1.227) (1.875) (9.338)
Saldo em 31/12/2017 - 13.743 13.261 4.907 15.162 47.073
(b) Intangível Consolidado

Soft- 
ware

Intangível 
desenvol-
vido inter-

namente
Lista de 
clientes

Mar-
cas Ágio

Outros 
(a) Total

Saldo em
 31/12/2017 25.739 12.783 2.501 49 372.700 69.435 483.207
Adições 26.163 19.129 - - 9.799 1.009 56.100
Alienações/
 Baixas (15) (13.275) - - - - (13.290)
Transferências 1.665 5.551 - - - - 7.216
Amortização (14.756) (2.381) (2.166) - (2) (9.013) (28.318)
Saldo em
 31/12/2018 38.796 21.807 335 49 382.497 61.431 504.915

Consolidado

Soft- 
ware

Intangível 
desenvol-
vido inter-

namente
Lista de 
clientes

Mar-
cas Ágio

Outros 
(a) Total

Saldo em 
31/12/2016 16.871 4.283 6.449 16 90.999 4.652 123.270
Adições 16.647 8.351 - 33 281.701 71.410 378.142
Alienações
/Baixas (140) - - - - - (140)
Transferências (799) 799 - - - - -
Amortização
 do exercício (6.840) (650) (3.948) - - (6.627) (18.065)
Saldo em
 31/12/2017 25.739 12.783 2.501 49 372.700 69.435 483.207
17. Obrigações por operações compromissadas

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Notas do Tesouro Nacional 1.153.547 514.018
Letras do Tesouro Nacional 5.142.881 -
Letra Financeira do Tesouro 344.266 -
Total 6.640.694 514.018
Em 31 de dezembro de 2018, basicamente as obrigações por operações compro-
missadas foram pactuadas com taxas de juros de 6,40% (6,90% em 31 de dezem-

bro de 2017). 18. Obrigações por empréstimos. Os saldos de obrigações por 
empréstimos e repasses para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 
de 2017 estão compostos basicamente pelos eventos mencionados abaixo. Adi-
cionalmente, com exceção do empréstimo com a XP Holding UK, as obrigações 
citadas abaixo contêm cláusulas contratuais restritivas (covenants), as quais estão 
em conformidade com as determinadas condições de performance. a) Em 5 de abril 
de 2018 a XP Investimentos captou o montante de R$325.370 nos termos do con-
trato de financiamento (Loan Agreement) celebrado em 28 de março de 2018 com 
a Corporação Financeira Internacional “International Finance Corporation – IFC”. 
Este empréstimo tem taxa de juros de CDI + 0,74%, com vencimento em 15 de abril 
de 2023. A amortização ocorrerá, somente no vencimento da operação e os juros 
serão pagos semestralmente, a partir da data do desembolso. Em 31 de dezembro 
de 2018 o valor atualizado é de R$330.336. b) A XP Investimentos realizou quatro 
operações de empréstimo intercompany com a XP Holding UK. Em 22 de dezembro 
de 2016, no montante de GBP 30.000, taxa de juros de 4% a.a., com vencimento em 
22 de dezembro de 2023. Em 2 de agosto de 2017, no montante de GBP 40.000, 
taxa de juros de 4% a.a., com vencimento em 22 de dezembro de 2023. Em 20 de 
setembro de 2017, no montante de GBP 130.000, taxa de juros de 0,8% a.a., com 
vencimento em 20 de março de 2024. Em 22 de setembro de 2017, no montante 
de GBP 130.000, taxa de juros de 0,8% a.a., com vencimento em 22 de março de 
2024. Em abril de 2018, estas operações foram liquidadas antecipadamente com 
a remessa de juros acumulados ao exterior. Em seguida, ocorreu o desinvestimen-
to parcial da XP investimentos na XP Holding UK através de redução de capital 
da investida, no montante de GBP 330.000. Em 31 de dezembro de 2017 o valor 
atualizado deste empréstimo era de R$1.486.634. c) Em 11 de maio de 2017 a XP 
Investimentos captou um empréstimo com o Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, no 
montante de USD189.873, com taxa de juros de CDI + 2,25%, e vencimento em 11 
de maio de 2022. No contrato de empréstimo havia uma cláusula prevendo liquida-
ção antecipada mandatória, caso o Itaú Unibanco (ou qualquer de suas afiliadas) se 
torne acionista da XP Investimentos S.A., com participação igual ou superior a 5% 
(cinco por cento) do seu capital social. Por conta do contrato de compra e venda com 
o Itaú Unibanco, item III do contexto operacional, em 31 de agosto de 2018 o em-
préstimo foi liquidado antecipadamente (R$631.797 em 31 de dezembro de 2017).
d) Em 7 de abril de 2017 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Itaú Unibanco,
no montante de R$126.000. Esta obrigação tem taxa de juros de 113% da variação
acumulada do CDI, com vencimento em 8 de março de 2021. A amortização se
dará em 36 parcelas iguais, com início em 6 de abril de 2018 e a última parcela na
data de vencimento. Os juros serão pagos mensalmente a partir da data de emis-
são. Em 31 de dezembro de 2018 o valor atualizado é de R$95.017 (R$126.605
em 31 de dezembro de 2017). e) Em 19 de janeiro de 2017 a XP CCTVM captou
um empréstimo com o Banco J.P. Morgan S.A., no montante de R$100.000, para
tanto foi emitida uma cédula de crédito bancário no mesmo valor, a qual conta com
a garantia fidejussória da XP CCTVM, por meio de aval. A finalidade da captação
dos recursos foi o pagamento de parte do valor de aquisição da Rico Corretora, vide
nota 1. O referido financiamento tem taxa de juros de 111% da variação acumulada
do CDI e vencimento em 8 de julho de 2019. Seu cronograma de amortização prevê
7 parcelas iguais, trimestrais e consecutivas de pagamento de principal, sendo a
primeira em 15 de janeiro de 2018 e a última na data de vencimento. Os juros devem
ser pagos trimestralmente a partir da data de emissão, sendo a primeira parcela
em 19 de abril de 2017 e a última na data de vencimento. Em 31 de dezembro de
2018 o valor atualizado é de R$44.256 (R$101.608 em 31 de dezembro de 2017).
19. Debêntures. Em 28 de setembro de 2018 a XP Investimentos emitiu Debên-
tures Simples, não conversíveis em ações, com o agente fiduciário Olveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. no montante de R$400.000, com
valor nominal unitário de R$1, sobre o valor nominal incidirão juros remuneratórios
de 108% da variação acumulada do CDI, a remuneração será paga em uma única
parcela na data de vencimento em 28 de setembro de 2020. Em 31 de dezembro
de 2018 o valor atualizado é de R$406.538. 20. Negociação e intermediação de 
valores. Representada por operações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por conta
e ordem de terceiros, com ciclo operacional de liquidação entre D+1 e D+3.

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Antes da  
compensação

Valor  
Compensado

Depois da 
compensação

Antes da  
compensação

Valor  
Compensado

Depois da  
compensação

Caixa e registro de liquidação - Ativo 4.598.803 (4.434.472) 164.331 2.192.711 (2.191.454) 1.257
Devedores por liquidação pendente - Ativo 733.981 - 733.981 660.234 - 660.234
Outros - - - 10.351 - 10.351
Total Ativo 5.332.784 (4.434.472) 898.312 2.863.296 (2.191.454) 671.842
Caixa e registro de liquidação - Passivo 4.524.528 (4.434.472) 90.056 2.410.408 (2.191.454) 218.954
Credores por liquidação pendente - Passivo 5.216.572 - 5.216.572 2.891.583 - 2.891.583
Total Passivo 9.741.100 (4.434.472) 5.306.628 5.301.991 (2.191.454) 3.110.537
O Grupo XP não teve instrumentos financeiros sujeitos a compensação aos quais 
não foram compensados.
21. Obrigações fiscais e previdenciárias Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
IR 79.431 26.342
CSLL 17.595 5.323
COFINS 13.781 7.743
ISS 9.399 7.929
PIS 2.587 1.312
INSS 3.368 8.252
Outros 4.985 3.952
Total 131.146 60.853
22. Outros passivos Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Aquisição de bens e direitos 636 1.749
Despesa com pessoal 25.528 23.291
Carteira de câmbio 7.011 4.014
Gratificações a pagar - 17.450
Aluguéis a pagar 14.624 -
Provisão Matemática de Benefícios 
 a Conceder (PMBaC) 16.059
Outros 889 3.572
Total 64.747 50.076
23. Impostos e contribuições correntes. (a) Imposto sobre Serviços (ISS). As
controladas XP CCTVM, XP Educação, Tecfinance, Infostocks, XP Finanças e XP 
Corretora de Seguros recolhem o Imposto sobre Serviços (“ISS”) no munícipio de
São Paulo, às alíquotas aplicáveis de acordo com os tipos de serviços prestados
entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento). Por sua vez, as controladas XP 
Gestão, XP Vista Asset e XP Advisory recolhem o ISS, atualmente, à alíquota de
2% (dois por cento), também no município de São Paulo. A partir de janeiro de 2018,
entrou em vigor a Lei Complementar nº 157/2016, a qual alterou algumas premis-
sas referentes a cobrança do ISS definidas anteriormente pela Lei Complementar
nº 116/2003. Entre as alterações introduzidas por referida Lei Complementar está a
alteração do local de recolhimento do tributo municipal para os serviços prestados
que se enquadram no item 15.01 da lista de serviços do ISS, dentre eles “admi-
nistração de fundos quaisquer”. O imposto devido sobre as receitas do item 15.01
passou, a partir da entrada em vigor de referida Lei Complementar, a ser devido no
local de domicilio do tomador dos serviços, ao invés do local onde estão domicilia-
dos os prestadores de serviços. Em 28 de março de 2018, foi deferida liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5835 no Supremo Tribunal Federal,
impetrada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, suspen-
dendo a cobrança do ISS incidente sobre os serviços enquadrados no item 1501
nos termos definidos pela Lei Complementar nº 157/2016, ou seja, o recolhimento
do imposto passou a ser devido novamente no local de domicilio do prestador de

serviço. As empresas XP Gestão, XP Vista Asset e XP Advisory, possuem receitas 
de prestação de serviços oriundas de administração de fundos quaisquer e, nesse 
sentido, efetuaram o recolhimento do ISS referente aos fatos geradores de janeiro 
e fevereiro de 2018, para os municípios de domicilio dos tomadores de serviço. 
Entretanto, amparados pela liminar concedida na ADI nº 5835, a partir dos fatos 
geradores de março de 2018, o ISS foi recolhido para o município onde está do-
miciliado o prestador de serviços, que no caso das empresas XP Gestão, XP Vista 
Asset e XP Advisory, é São Paulo. (b) IR e CS. As controladas XP Gestão, Tecfi-
nance, XP Finanças e XP Educação apuram o Imposto de Renda e a Contribuição 
Social com base no Lucro Presumido. As controladas XP Educação, XP Advisory, 
Infostocks, XP seguros, Tecfinance e XP Vista Asset apuram o Imposto de Renda 
(IRPJ) e a Contribuição Social (CSLL) com base no Lucro Presumido. A base de 
cálculo, conforme legislação em vigor, foi apurada mediante a aplicação do percen-
tual de 32% para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a receita bruta de 
serviços, acrescida de outras receitas, rendimentos e ganhos de capital. O Imposto 
de renda é apurado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre os lucros presumidos trimestrais superiores a R$60. A Contribuição Social é 
calculada à alíquota de 9%. A XP Investimentos, a XP Controle 3, a XP Controle 4, 
a XP Gestão, a XP Finanças e a XP CCTVM apuram o Imposto de Renda e a Con-
tribuição Social com base no Lucro Real em que o imposto é apurado com base na 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 1-% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$240. A Contribuição Social é apurada com base na 
alíquota de 9%, enquanto sob à alíquota de 20% (15% até setembro de 2015) na 
XP CCTVM. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão 
da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido- CSLL, de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados no
período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e
15% a partir de 01 de janeiro de 2019, em relação às instituições financeiras, pes-
soas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos
I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001. A mesma regra foi utilizada na constituição dos impostos diferidos sobre as
diferenças temporárias que serão realizadas até 31 de dezembro de 2018, sendo a
alíquota de 25% para o imposto de renda e 20% para a contribuição social. (c) PIS 
e COFINS. As empresas recolhem, ainda, a contribuição para o Programa de Inte-
gração Social (PIS) às alíquotas de 0,65% (XP Educação, XP Advisory, Tecfinance,
XP CCTVM , XP Seguros, XP Vista Asset e Infostocks) e 1,65% (XP Investimentos,
XP Controle 3, XP Gestão e XP Finanças) e para a Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) à alíquota de 3,0% (XP Educação, XP Ad-
visory, Tecfinance, XP Seguros, XP Vista Asset, e Infostocks), 4,0% (XP CCTVM) e
7,6% (XP Investimentos, XP Controle 3, XP Controle 4, XP Gestão e XP Finanças)
sobre o total de receitas mensais. A XP Investimentos, XP Controle 3, XP Controle
4 e as empresas XP Gestão e XP Finanças ainda estão sujeitas à alíquota de 4%
(Cofins) e 0,65% (Pis) sobre as receitas financeiras. 24. Impostos e contribuições
consolidados. (a) Imposto de renda e contribuição social consolidados. Abai-
xo está demonstrado o cálculo de imposto de renda e contribuição social:

31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo fiscal/Base negativa 163.127 45.646
Diferenças temporárias 55.992 220.938
Crédito Tributário decorrente de ágio 
 na aquisição de investimentos 161.184 270.955
Base de cálculo IRPJ e CSLL pelo lucro real 380.303 537.539
IR (25%) 94.965 139.089
CS (9% e 20%) (a) 45.435 80.579
Total do ativo fiscal diferido 140.400 219.668
(a) Estoque de ativo fiscal diferido de CSLL ajustado para a alíquota de 15% devido
ao término da majoração a partir de 01 de janeiro de 2019. 
Movimentação dos créditos tributários e obrigações fiscais líquidos con-
solidados:

Imposto de renda e
 contribuição social sobre:

Saldo em 
31/12/2017

Constitui-
ção (Reali-

zação)
Saldo em 

31/12/2018
Provisões para comissões de
  agentes e gratificações (a) 26.287 4.744 31.031
Ajuste a valor de mercado de TVM
 e instrumentos financeiros derivativos (b) 169 1.228 1.397
Crédito tributário decorrente de ágio
 na aquisição de investimentos 116.783 (56.790) 59.993
IR/CSLL sobre instrumento de Hedge 51.187 (52.628) (1.441)
Prejuízo fiscal / Base negativa 19.818 35.540 55.358
IRPJ/CSLL s/ Instrumentos trib. Exclusiva não 
resgatados (lucro presumido) - (13.041) (13.041)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 732 2.347 3.079
Outras provisões temporárias 4.692 (668) 4.024
Total de créditos tributários sobre
 diferenças temporárias 219.668 (79.268) 140.400
(a) Diferenças temporárias oriundas basicamente de provisões para pagamento 
de agentes autônomos de investimentos. (b) Diferenças temporárias oriundas de
ajuste a valor de mercado da carteira de títulos e valores mobiliários.
(b) Previsão de realização dos créditos tributários

Imposto 
de renda

Contribuição 
social

Total dos 
impostos

Até 1 ano 36.029 23.957 59.986
de 1 a 2 anos 27.527 12.836 40.363
de 2 a 3 anos 10.625 5.750 16.375
de 3 a 4 anos 1.300 468 1.768
acima de 4 anos 15.088 6.820 21.908
Total 90.569 49.831 140.400
(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social consolidado

31/12/2018
Resultado antes dos impostos % 640.728
Imposto utilizando a alíquota de imposto da controladora 34,00 217.848
Efeito do diferencial de alíquotas de entidades do grupo 0,96 7.342
Efeito de imposto das entidades optantes pelo lucro presumido (2,89) (18.183)
Demais efeitos com impacto nos saldos de IRPJ e CSLL
 do exercício (4,86) (31.609)
Imposto de renda e contribuição social 27,21 175.398

31/12/2017
Resultado antes dos impostos % 575.314
Imposto utilizando a alíquota de imposto da controladora 34,00 195.607
Efeito do diferencial de alíquotas de entidades do grupo 0,63 3.977
Efeito de imposto das entidades optantes pelo lucro presumido (4,13) (25.971)
Demais efeitos com impacto nos saldos de 
 IRPJ e CSLL do exercício (3,47) (21.840)
Imposto de renda e contribuição social 27,03 151.773
25. Patrimônio líquido. (a) Capital social e reserva de capital. Em 31 de de-
zembro de 2018 o capital social da XP Investimentos, totalmente subscrito e 
integralizado, era de R$927.916 divididos em 2.036.988 ações nominativas e 
sem valor nominal, sendo 1.020.531 ordinárias e 1.016.457 ações preferenciais 
(R$254.622 divididos em 1.939.674 ações nominativas e sem valor nomial, sen-
do 1.104.000 ordinárias e 835.674 ações preferenciais em 31 de dezembro de 
2017). Em AGE de 31 de agosto de 2018, foi aprovado o aumento do capital 
social da XP Investimentos no montante de R$673.294, mediante a emissão de 
97.314.470 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, pelo preço 
unitário de emissão de R$6,9187. Em 5 de janeiro de 2018 foi assinado o contrato 
de compra e venda de quotas da XP Vista pela XP Investimentos, na mesma data 
a XP Vista incorporou reversamente a sua controladora, Marathon Investimento 
e Participações S.A. Conforme laudo de avaliação da Marathon, o acervo líquido 
foi avaliado em R$525, o incremento patrimonial na XP Vista resultou em um 
aumento reflexo patrimonial na XP Investimentos, esse aumento foi registrado na 
reserva de capital. Em AGE de 3 de março de 2017, foi aprovado o desdobramento 
das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 para 42 ações, de modo 
que as 30.953.491 ações ordinárias se desdobraram em 1.300.046.622 ações, e 
as 15.229.225 ações preferenciais se desdobraram em 639.627.450 ações.  Além 
disto, nesta mesma AGE, foi aprovado (i) a conversão de 196.046.584 ações ordi-
nárias pertencentes a XP Controle Participações S.A. em 196.046.584 ações pre-
ferenciais, (ii) a conversão de 14 ações ordinárias pertencentes a DYNA III FIP em 
14 ações preferenciais, (iii) a conversão de 28 ações preferenciais pertencentes a 
G.A. BRASIL IV FIP em 28 ações ordinárias, e (iv) a cisão parcial desproporcional 
da XP Controle Participações S.A., após a qual aproximadamente 16% da partici-
pação na Companhia anteriormente detida através da XP Controle Participações 
S.A. passou a ser detida diretamente pelos acionistas da XP Controle Participa-
ções S.A.. (b) Reservas de lucros. A reserva legal é constituída à alíquota de 5% 
do lucro líquido apurado no balanço individual da controladora XP Investimentos. 
A reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo rema-
nescente do lucro líquido apurado no balanço, após as destinações legais e tem 
por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ul-
trapassar o capital social. (c) Distribuição de lucros. É assegurado dividendo mí-
nimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do exercício após as destinações 
específicas. O contrato social de algumas empresas não financeiras, controladas 
pela XP Investimentos, permite a distribuição de dividendos desproporcionais em 
favor dos minoritários executivos do Grupo XP. O efeito dos dividendos despro-
porcionais contabilizado no patrimônio líquido das controladas afetou o resultado 
do exercício e consequentemente está refletido na demonstração de resultado 
consolidada, na rubrica despesas de pessoal (Nota 30). Em AGE de 29 de junho 
de 2018, a XP Investimentos declarou dividendos no montante de R$200.000. 
Este montante foi provisionado e atribuído como dividendo mínimo, tendo em 
vista os lucros apurados até 31 de maio de 2018 e foi pago em agosto de 2018. 
Em AGE de 31 de dezembro de 2017, a XP Investimentos declarou dividendos no 
montante de R$125.000. Este montante foi provisionado, tendo em vista os lucros 
apurados até 30 de novembro de 2017. O montante de R$62.500 foi pago durante 
o período findo em 30 de setembro de 2018. Em AGE de 30 de junho de 2017, a XP 
Investimentos declarou dividendos no período no montante de R$110.000. Este 
montante foi provisionado sob a forma de antecipação de lucros. Em AGE de 2 de 
março de 2017, a XP Investimentos declarou dividendos no período no montante 
de R$80.000 pagos ao controlador. Parte desse montante, R$42.561, foi distri-
buída sob a forma de antecipação de lucros. O restante dos dividendos, no valor 
de R$37.437, foi distribuído a partir da conta de reserva de lucros. (d) Ajustes de 
avaliação patrimonial. São classificadas como ajustes de avaliação patrimonial,
enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 
competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos 
a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.
26. Partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, assim como as transações que influenciaram o 
resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, relativos a 
operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre empresas do 
Grupo XP e profissionais-chave da Administração. As operações entre as empre-
sas incluídas na consolidação foram eliminadas nas informações consolidadas e 
consideram, ainda, a ausência de risco. Essas operações incluem: (i) prestação 
de serviços de educação, consultoria e assessoria empresarial; (ii) assessoria 
e consultoria financeira em geral; (iii) administração de recursos e prestação de 
serviços na área de gestão de carteiras; (iv) prestação de serviços na área de 
tecnologia da informação e processamento de dados; e (v) prestação de serviços 
na área de seguros. As transações entre as partes relacionadas foram realizadas 
a valores e prazos e taxas médias usuais do mercado e em condições de comuta-
tividade. Abaixo segue as operações entre partes relacionadas da Controladora.

Tipo de  
relacionamento 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Controladas 2.725 20.570
Instrumentos financeiros derivativos Controladas 7.461 115.573
Passivo
Instrumentos financeiros derivativos Controladas (4.853) (176.001)
Empréstimos no exterior Controladas - (1.486.634)
Obrigações por operações 
 compromissadas Controladas (33.506) -
Outras obrigações:
Diversos - valores a pagar Controladas (10) (10)

Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Instrumentos financeiros derivativos Controladas 152.782 77.891
Empréstimos no exterior Controladas (9.830) (11.072)
Obrigações por operações 
 compromissadas Controladas (540) -
Despesas de serviços do sistema financeiro:
Comissões Controladas (840) -
Despesas de propaganda e publicidade Controladas (50) -
(a) Honorários da diretoria Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Honorários da diretoria 2.360 2.197
Dividendos 5.448 11.056
(b) Ações detidas pelos controladores e administradores. Em AGO realizada
em abril de 2018, Fabricio Cunha de Almeida foi reeleito para o cargo de Diretor 
da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
2020, assim como os atuais diretores. São diretores estatutários da XP Investi-
mentos e também acionistas controladores da XP Controle, possuindo um total de 
16,08% do capital votante desta última. - Julio Capua Ramos da Silva. - Guilherme 
Dias Fernandes Benchimol. - Fabricio Cunha de Almeida.
27. Provisões e contingências passivas Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Provisão para processos judiciais trabalhistas 2.472 1.951
Provisão para processos judiciais fiscais 9.392 8.923
Provisão para processos judiciais cíveis 5.610 969
Total de provisão para processos judiciais 17.474 11.843
Total de depósitos em garantia (Nota 14) 14.850 10.302
Processos judiciais trabalhistas. Os processos trabalhistas, em sua maioria, 
envolvem discussões sobre (i) a existência (ou não) de vínculo de trabalho entre a 
XP CCTVM e Agentes Autônomos de Investimento afiliados; (ii) verbas rescisórias 
de ex-empregados. Em 31 de dezembro de 2018, existiam provisionados 8 pro-
cessos de natureza trabalhista classificados como perda provável, no montante 
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de R$2.472 (R$1.951 em 31 de dezembro de 2017). Na mesma data, existiam 7 
processos classificados como perda possível, que totalizam R$4.532 (R$18.820 
em 31 de dezembro de 2017).

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Inicial 1.951 4.887
Atualização monetária 270 1.224
Constituição 1.426 2.304
Pagamentos (1.175) (6.464)
Saldo Final 2.472 1.951
Processos judiciais cíveis. Os processos cíveis em sua maioria envolvem dis-
cussões sobre (i) perdas financeiras ocorridas no mercado de ações; (ii) gestão de 
carteira; bem como (iii) supostos prejuízos gerados a partir do reenquadramento 
da carteira de investimento do cliente. Em 31 de dezembro de 2018, existiam 
provisionados 18 processos classificados como perda provável, no montante de 
R$5.610 (R$969 em 31 de dezembro de 2017). Nesta mesma data, existiam 118 
processos classificados como perda possível, que totalizam R$64.820 (R$79.195 
em 31 dezembro de 2017), para os quais não há provisão, conforme práticas 
contábeis vigentes. Ao longo do exercício de 2018 foram depositados em juízo o 
montante de R$4.500. 

2018 2017
Saldo inicial 969 447
Atualização monetária 1.397 -
Constituição 6.002 1.227
Pagamentos (2.758) (705)
Saldo final 5.610 969
Processos judiciais fiscais. Em 2014, a XP CCTVM foi autuada pela Receita 
Federal por exigência de contribuições previdenciárias em virtude de pagamentos 
a título de participação nos resultados para empregados, supostamente, em de-
sacordo com a Lei nº 10.101/00. Atualmente, os autos do processo encontram-se 
no CARF aguardando o julgamento do Recurso Voluntário da XP CCTVM. Impor-
tante destacar a existência de precedentes favoráveis do CARF sobre o tema e a 
contração de pareceres jurídicos que sustentam a defesa da XP CCTVM. Há ain-
da a possibilidade de questionamento da cobrança no Judiciário pela XP CCTVM. 
Na avaliação dos assessores jurídicos contratos pela XP CCTVM a probabilidade 
de perda foi classificada como possível no montante de R$19.971 (R$18.765 em 
31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018 há 1 processo classifica-
do como risco de perda provável no montante de R$9.392 (R$8.923 em 31 de de-
zembro de 2017) referente a processo do PIS e COFINS – alargamento da base 
de cálculo sobre as demais receitas. Estes processos estão suportados por depó-
sitos judiciais em sua totalidade. O processo em questão é oriundo da aquisição 
da Rico CTVM e após a incorporação passou a integrar os saldos da XP CCTVM. 
28. Resultado operacional líquido Consolidado

31/12/ 2018 31/12/2017
Receitas brutas de prestação de serviços (a) 2.238.428 1.387.949
Receitado bruto com instrumentos financeiros 870.097 491.826
Outras receitas brutas 42.009 25.259
Impostos totais sobre receitas (226.541) (149.020)
Total 2.923.993 1.756.014
(a) Inclui majoritariamente, (i) receitas de corretagem com operações em bolsas, (ii)
receitas auferidas pela XP CCTVM de comissão de colocação de títulos e fundos 
negociados em Bolsa e (iii) receitas de taxa de administração, gestão e performance 
de fundos e clubes, auferidas pela XP CCTVM na distribuição de fundos por conta 
e ordem de gestores independentes e pela XP Gestão pela gestão de fundos XP. 
29. Custos operacionais Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Custos de comissões (781.603) (463.978)
Perdas e provisões operacionais (9.989) (9.279)
Outros custos (187.408) (115.436)
Erros operacionais (a) (25.112) (13.193)
Custos com serviços financeiros (83.360) (63.682)
Despesas de serviços de terceiros (53.123) (27.520)
Repasses de corretagem (13.537) (6.742)
Outros (5.913) (3.213)
Juros incorridos (6.363) (1.086)
Total (979.000) (588.693)
(a) Indenizações pagas a clientes pela XP CCTVM, em decorrência de erros na
execução/liquidação de operações, por falhas de sistemas e/ou pessoas.
30. Despesas administrativas e outras receitas / (despesas) operacionais

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Despesas administrativas (1.271.558) (681.299)
Despesas de pessoal (712.061) (428.772)
Benefícios (35.922) (16.697)
Encargos sociais (45.115) (28.835)
Proventos (216.600) (130.164)
Honorários diretoria (2.360) (2.197)
Remuneração estagiários (2.786) (2.175)
Dividendos desproporcionais (a) (50.656) (28.801)

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Programa de participação no lucro e resultados (356.938) (217.982)
Outras (1.684) (1.921)
Despesas de tributárias (43.945) (20.749)
Outras despesas administrativas (462.764) (204.375)
Despesas de processamento de dados (130.678) (71.862)
Despesas de propaganda e publicidade (80.362) (32.881)
Despesas de serviços técnicos especializados (76.857) (26.984)
Despesas de serviços de terceiros (80.935) (19.006)
Despesas de aluguéis (43.102) (16.491)
Despesas de comunicação (11.457) (11.274)
Despesas de viagens (13.257) (8.623)
Despesas judiciais e legais (9.023) (2.639)
Outras despesas administrativas (17.093) (14.615)
Despesas de amortização e depreciação (52.788) (27.403)
Outras receitas/(despesas) operacionais (32.706) 89.292
Outras receitas operacionais 20.682 229.108
Recuperação de encargos e despesas 6.873 3.309
Reversão de provisões operacionais 2.641 4.815
Rendas de incentivos do tesouro direto 9.931 4.226
Variações cambiais - 130.039
Outras 1.237 86.719
Outras despesas operacionais (53.388) (139.816)
Incentivo fiscal (2.015) (2.981)
Juros incorridos (391) (2.330)
Multas (7.055) (425)
Despesas com processos judiciais/acordo com clientes (b) (14.204) (17.059)
Perdas na alienação de outros valores e bens (8.463) (1.324)
Variações cambiais (44) (40.138)
Outras (21.216) (75.559)
Total (1.304.264) (592.007)
(a) O contrato social de algumas empresas não financeiras, controladas pela XP
Investimentos, permite a distribuição de dividendos desproporcionais em favor de 
sócios minoritários, executivos do Grupo XP. O efeito dos dividendos despropor-
cionais contabilizados no patrimônio líquido das controladas afetou o resultado do 
período e, consequentemente, está refletido na demonstração de resultado con-
solidada.  (b) Refere-se a ressarcimento a clientes devido ao relacionamento com 
um ex agente autônomo vinculado à XP CCTVM. 31. Participações nos lucros. 
O Grupo XP possui programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus 
funcionários, não é extensível à Diretoria. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo 
em aberto de participações nos lucros registrado no balanço na rubrica “Obriga-
ções sociais e estatutárias” é de R$209.952 (R$217.982  em 31 de dezembro de 
2017).  A participação nos lucros definitiva é apurada entre os meses de janeiro 
a junho e entre os meses de julho a dezembro, o pagamento aos colaboradores 
é realizado nos meses de fevereiro e agosto respectivamente. 32. Lucro por 
ação (básico e diluído). O lucro por ação básico e diluído é calculado dividindo-
-se o lucro líquido atribuível aos controladores pelo número médio de ações em
circulação durante o exercício (excluem-se as ações mantidas em tesouraria).

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores 461.440 413.874
Quantidade média de ações em circulação 
 (mil unidades)
Ações ordinárias 1.020.531 1.104.000
Ações preferenciais 1.016.457 835.674
Lucro atribuível à controladora para ações ordinárias 231.181 235.564
Lucro atribuível à controladora para ações preferenciais 230.259 178.310
Lucro por ação - básico e diluído
Ações ordinárias 0,22653 0,21337
Ações preferenciais 0,22653 0,21337
33. Informações por segmento (consolidado). O Grupo XP fornece a seus
clientes pessoas físicas e jurídicas os mais variados produtos de instituições fi-
nanceiras que atuam tanto no mercado local como internacional, seja em renda
fixa, ações, fundos de investimento, vida ou previdência privada, além de ofe-
recer uma variedade de serviços, por meio das empresas do grupo. Os atuais
segmentos operacionais da XP Investimentos estão descritos a seguir: • Varejo;
• Institucional; e • Outros. Varejo: O resultado deste segmento decorre das ofer-
tas de diversos produtos - inclui ações, futuros e outros derivativos, renda fixa,
fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos de previdência e seguros – e
serviços complementares à uma base de clientes pessoa física e pessoa jurídi-
ca não institucionais. Os clientes são atendidos através de plataformas eletrô-
nicas, um time de assessores internos e uma rede de agentes autônomos de
investimento. Institucional: O resultado deste segmento decorre da corretagem
de produtos financeiros para clientes institucionais, que incluem fundos de inves-
timentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobi-
liários registrados na CVM e/ou na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, seguradoras,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização.
Outros: Neste segmento estão concentrados o resultado dos negócios do Grupo

XP que não estão inclusos nos segmentos de Varejo e Institucional. Entre eles, 
os mais representativos são (i) a originação, estruturação e distribuição de ofertas 
públicas de títulos e valores mobiliários (“mercado de capitais”) e (ii) publicidade, 
através do portal Infomoney. Não houve alterações nos segmentos reportáveis ao 
longo do exercício compreendido por estas demonstrações financeiras. A infor-
mação geográfica analisa as receitas e os ativos não circulantes da Companhia 
pelo país de domicílio da Companhia e outros países. Ao apresentar a informação 
geográfica, a receita do segmento baseou-se na localização geográfica dos clien-
tes e os ativos do segmento foram baseados na localização geográfica dos ativos.

31/12/2018
Varejo Institucional Outros Total

Receitas operacionais brutas 2.397.222 435.441 295.086 3.127.749
Impostos totais sobre receitas (160.239) (24.019) (39.810) (224.068)
Resultado operacional líquido 2.236.983 411.422 255.276 2.903.681
Custos operacionais (1.058.341) (127.215) (212.339) (1.397.895)
Resultado operacional bruto 1.178.642 284.207 42.937 1.505.786

31/12/2017
Varejo Institucional Outros Total

Receitas operacionais brutas 1.500.726 325.236 161.663 1.987.625
Impostos totais sobre receitas (110.627) (19.268) (18.652) (148.547)
Resultado operacional líquido 1.390.099 305.968 143.011 1.839.078
Custos operacionais (647.120) (109.090) (50.837) (807.047)
Resultado operacional bruto 742.979 196.878 92.174 1.032.031

Reconciliação das recei-
tas operacionais líquidas
31/12/2018 31/12/2017

Total receitas operacionais líquidas dos segmentos 2.903.681 1.839.078
Receita financeira sobre caixa próprio (a) 104.059 99.832
Outros ajustes (83.747) (123.060)
Total resultado operacional líquido 2.923.993 1.815.850

Reconciliação do resul-
tado operacional bruto

31/12/2018 31/12/2017
Total resultado operacional bruto dos segmentos 1.505.786 1.032.031
Receita financeira sobre caixa próprio (a) 104.059 99.832
Softwares de negociação 40.085 -
Remuneração variável áreas de negócio (b) 394.554 213.887
Outros ajustes (99.491) (118.593)
Resultado operacional bruto 1.944.993 1.227.157
(a) Para fins gerenciais, a Companhia realoca o rendimento do caixa próprio (cal-
culado pelo caixa diário médio multiplicado pelo CDI do dia) de receitas totais
para receitas financeiras. (b) Para fins gerenciais, a Companhia realoca a parte do
PLR que é incorrida com funcionários de áreas comerciais e produtoras da linha
de despesas de pessoal para custos operacionais. Adicionalmente segue abaixo
quadro com a abertura das receitas operacionais líquidas do varejo.

Receitas de varejo
31/12/2018 31/12/2017

Renda Fixa 349.144 275.814
Renda Variável 673.615 376.026
Floating 185.422 165.035
Produtos Financeiros 466.021 350.661
Fundos 461.819 190.679
Outros 261.201 142.511
Impostos sobre receitas (160.239) (110.627)
Total 2.236.983 1.390.099
Nenhum cliente externo representou mais de 10% do lucro operacional líquido da 
Companhia para todos os exercícios apresentados. A informação geográfica ana-
lisa as receitas e os ativos não circulantes da Companhia pelo país de domicílio 
da Companhia e outros países. Ao apresentar a informação geográfica, a receita 
do segmento baseou-se na localização geográfica dos clientes e os ativos do 
segmento foram baseados na localização geográfica dos ativos.

31/12/2018 31/12/2017
Receitas 1.944.993 1.277.157
Brasil 1.749.873 1.158.439
Estados Unidos 169.062 106.396
Europa 26.058 12.322

31/12/2018 31/12/2017
Ativos não circulantes (a) 804.703 791.384
Brasil 789.641 786.011
Estados Unidos 14.719 4.984
Europa 343 389
(a) Inclui ativo imobilizado, intangível e investimentos.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos acionistas e ao Conselho de Administração da XP Investimentos S.A. 
- Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas da XP Investimentos S.A. (“Companhia”), identifica-
das como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolida-
da, da XP Investimentos S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho in-
dividual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. 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 dos auditores pela auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princí-
pios 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 nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria (PAA). Prin-
cipal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o
mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi
tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esse assunto. Mensuração de Valor justo 
de Instrumentos Financeiros com preços de mercado não cotados. Notas
4, 8 e 9 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.Por que é
um PAA. A Companhia possui saldos relevantes de instrumentos financeiros,
incluindo derivativos mensurados a valor justo conforme CPC 48 – Instrumen-
tos Financeiros. Para os instrumentos financeiros que não são ativamente ne-
gociados, cuja mensuração de valor justo não utiliza diretamente preços cota-
dos, a determinação dos seus valores justos é feita por meio de metodologias e
premissas definidas pela Companhia, incluindo a utilização de taxas e índices
de mercado observáveis, portanto está sujeita a um maior nível de julgamento.
Desta forma, consideramos a mensuração do valor justo desses instrumentos
financeiros como um assunto significativo em nossa auditoria. Como a nossa 
auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluí-
ram, entre outros: (i) entendimento do processo, metodologia e premissas ado-
tadas pela Companhia para a mensuração do valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros; (ii) com o suporte de nossos especialistas em instrumentos
financeiros, realizamos teste de recálculo do valor justo, por meio de amostra-
gem, utilizando metodologias de mensuração de valor justo reconhecidas no
mercado, tais como  fluxo de caixa descontado considerando  taxas e índices
de mercado disponíveis; (iii) Avaliação das divulgações nas demonstrações fi-
nanceiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos des-
critos acima, consideramos aceitáveis a mensuração do valor justo desses
instrumentos financeiros, bem como as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Outros assuntos – Demons-

trações do valor adicionado. As demonstrações individual e consolidada do 
valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
cuja apresentação não é requerida às Companhias fechadas, foram submeti-
das a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conte-
údo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas de-
monstrações 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 financeiras individu-
ais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o rela-
tório dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relató-
rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter seguran-
ça razoável de que as demonstrações financeiras 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 garan-
tia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 

usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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 financeiras individuais e con-
solidadas, 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 nos-
sa 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 às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - 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 continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade ope-
racional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com a Administração 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 inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram obje-
to de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aquele que foi considerado como mais significativo na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constitui o princi-
pal assunto de auditoria. Descrevemos esse assunto 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 conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes Rodrigo de Mattos Lia
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP252418/O-3

Diretoria
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor 

Julio Capua Ramos da Silva - Diretor
Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4

Hélio Alves Viana Júnior - Controller - CPF nº 107.161.678-16

Economias asiáticas vão 
aumentar cooperação 

Lava Jato no Rio de Janeiro 
ganhará reforço

Para fazer uma espécie de frente 
as barreiras existentes, as econo-
mias asiáticas querem aumentar a 
cooperação regional. “O sistema 
do comércio internacional enfrenta 
crescentes barreiras”, apontou um 
relatório que foi divulgado nesta 
terça-feira na abertura do Fórum 
Boao para a Ásia (FBA).

O Relatório Anual de Compe-
titividade Asiática 2019 foi apre-
sentado em uma conferência de 
imprensa do FBA. O fórum acon-
tece na Província de Hainan, sul 
da China e termina dia 29.

Como já é sabido, a Ásia tem 
uma perspectiva econômica pro-
missora e tende a se tornar o 
maior bloco de cooperação no 
mundo.

O relatório destaca que o pro-
cesso de aumento de juros do dó-
lar pode se abrandar ou até che-
gar ao fim, o que vai diminuir a 
retirada de capital das economias 
asiáticas e levar ao crescimento 
econômico da Ásia, acrescentou.

“Esse continente foi menos 
afetado pela desalavancagem, 
uma vez que o elemento central 

de competitividade nacional nele 
é a economia real. Devido à di-
nâmica troca de moedas entre as 
economias asiáticas, o comércio 
foi afetado menos por mudanças 
financeiras fora da região”, afir-
mou o relatório que foi noticia-
do pela agência Xinhua. O fun-
cionamento normal da agência 
de coordenação integral da Ásia 
acelerou a integração regional, 
assim evitando com eficácia o 
impacto negativo de fricção co-
mercial e antiglobalização no co-
mércio asiático, concluiu.

A procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge recomendou que a força-
tarefa da Operação Lava Jato no Rio 
de Janeiro conte com mais três novos 
membros. Segundo o acerto, anunciado 
após reunião com os procuradores  na 
sede do Ministério Público Federal no 
Rio de Janeiro, serão incorporados dois 
dos novos procuradores que atuarão ex-
clusivamente nas investigações.

Na reunião, o procurador Eduard El 
Hage também pediu à PGR para am-
pliar a estrutura da investigação, de 
maneira “a atender a demanda que tem 
sido crescente”. O grupo da Lava Jato 
no Rio atua desde 2016, por meio de 11 
procuradores. Este núcleo já apresentou 

51 denúncias à Justiça Federal contra 
312 pessoas, incluindo o ex-governador 
do Rio, Sérgio Cabral, secretários de 
estado e empresários, além do pedido 
de prisão preventiva do ex-presidente 
da República, Michel Temer e do ex-
ministro Moreira Franco.

Os crimes investigados estão relacio-
nados à corrupção de agentes públicos 
por meio do pagamento de propina, 
lavagem de dinheiro, cartel, peculato, 
formação de quadrilha, entre outros. A 
operação já recuperou R$ 710 milhões 
em multas e acordos. Uma parte será in-
vestida em escolas públicas. Até agora, 
40 pessoas foram condenadas. Soma-
das, as penas passam de 600 anos.
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SEMANAL
Bradesco Cemig

Porto Seguro Siderúrgica Nacional

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a 
R$ 41,62, com alta de 0,65%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
14,26, com valorização de 0,85% e os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

 

As ações da Porto Seguro terminaram cotadas em R$ 54,49 
e com valorização de 1,70%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações da Siderúrgica Nacional terminaram cotadas a 
R$ 15,84, com valorização de 6,31%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações da Usiminas terminaram cotadas a R$ 10,25, 
com valorização de 0,20%. Dois dos indicadores semanais 
mostram mercado vendido e um, comprado. 

As ações da Hypera terminaram cotadas a R$ 25,59, com 
desvalorização de 0,54%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.
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FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE nº 33.3.0001753-4

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação: Ficam convocados os senhores acionistas da 
Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”) a reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 09 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, 
nº 1362, Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia, 
citadas abaixo: • Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 
contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, Balanço 
Patrimonial e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer emitido pela EY (Ernest 
& Young), auditores independentes contratados pela Companhia; • Deliberar 
sobre a destinação do resultado e distribuição de dividendos do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; • Reeleição dos membros do 
Conselho de Administração, tendo em vista expiração dos respectivos 
mantados; • Fixar a remuneração anual global dos Administradores (i.e., 
Conselho de Administração e Diretoria) da Companhia. Aviso aos Acionistas: 
A Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), em atendimento ao 
disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, comunica aos seus acionistas que 
os documentos e informações relacionados às matérias, quais sejam, o 
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações financeiras; e 
o parecer dos auditores independentes, objetos da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de abril de 2019,
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia localizada 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362, 
Pavuna, CEP 21535-502. Rio de Janeiro (RJ), 27 de março de 2019. Presidente 
do Conselho de Administração - Otto Rudolf Becker Von Sothen.

OCEANA OFFSHORE S.A.
CNPJ Nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6

Ata da RCA. Data, horário e local: 27/02/19, às 9h, na sede da Cia., na Trav. 
Braga, 2, Barreto/RJ. Convocação e presença: Dispensada, face à presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente da 
Mesa: André Franco Sales; Secretário da Mesa: Marcos Roberto Tinti. ORDEM 
DO DIA: deliberar sobre: (i) manifestação sobre as contas dos administradores, 
com exame, discussão e deliberação acerca do Relatório da Administração e 
das DF´s relativos ao exercício social findo em 31/12/18, bem como acerca da 
recomendação a ser feita aos acionistas quanto à destinação do resultado do 
referido exercício findo; (ii) aprovação da alteração da moeda funcional aplicada 
às DF´s da Cia.; e (iii) convocação da AGO da Cia. Deliberações tomadas por 
unanimidade dos membros do Conselho de Administração: Os membros do 
Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: quanto ao item (i): ma-
nifestaram-se favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração e das 
DF´s da Cia. relativos ao exercício social findo em 31/12/18, acompanhadas das 
correspondentes notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, 
conforme documentos apresentados aos Conselheiros, os quais permanecerão 
arquivados na sede da Cia.; bem como à submissão desses documentos para 
aprovação dos acionistas em AGO da Cia., assim como a sua divulgação ao mer-
cado. Igualmente, tendo em vista a apuração de R$ 359.052.440,53 de prejuízo 
no exercício social findo em 31/12/18, deliberaram acerca da destinação do pre-
juízo apurado à conta de prejuízos acumulados da Cia., a qual possui valor atual 
total de R$ 548.047.518,68 de prejuízo acumulado e passará a totalizar a monta 
de R$ 907.099.959,21, devendo tal destinação de resultados ser submetida à 
aprovação dos acionistas através da AGO da Cia.; quanto ao item (ii): aprova-
ram a alteração da moeda funcional que vem sendo utilizada nas DF´s da Cia., do 
real brasileiro (BRL) para dólares americanos (USD), uma vez que a represen-
tação do patrimônio e dos resultados da Cia. será mais fidedignamente refletida 
se utilizada a moeda dólar norte-americano; e quanto ao item (iii): aprovaram 
a convocação da AGO da Cia. para que se realize no dia 30/04/19 às 11h, em 
primeira convocação. Encerramento e lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes (a.a.) Presidente da Mesa: 
André Franco Sales, Secretário da Mesa: Marcos Roberto Tinti; Conselheiros: 
José Guilherme Cruz Souza, Marcelo Penna Dodsworth, Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno Pes-
soa Serapião e Ricardo Schenker Wajnberg. RJ, 27/02/19. Marcos Roberto Tinti 
- Secretário da Mesa. Jucerja nº 3557479 em 25/03/19. 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
SERVIDORES DA ECT LTDA -   

CNPJ: 42.100.982/0001-33 – NIRE JUCERJA Nº 33400011309. 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da Cooperativa, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de
4.486, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi-
nária, à realizar-se na sua sede social, na Avenida Presidente Vargas, 3077
- Térreo - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20210-030 no hall da
cooperativa no dia 12 de abril de 2019, às 16:00 horas, com a presença de 2/3
(dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17:00 horas, com a
presença de metade mais um dos associados em segunda convocação; ou às 
18:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira con-
vocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem
do dia: Assembleia Geral Ordinária  1. Prestação de contas do exercício de
2018; 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3. Eleição para
o Conselho Fiscal; 4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da
cédula de presença dos membros da diretoria e conselho fiscal; 5. Fixação do
prazo para restituição de capital de ex-associados; 6. Rateio das despesas; 7.
Outros assuntos de interesse geral.

 Rio de janeiro, 27 de março de 2019.
 Carlos Alberto da Costa Zaranza - Diretor Presidente. 

POLARCUS SERVIÇOS GEOFÍSICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ 11.428.425/0001-12

AVISO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Prorrogação para a Licença para 
Pesquisa Sísmica - LPS 122/2018 - Processo Ibama nº 02001.001096/2017-
03 - “Pesquisa Sísmica Marítima 3D – BM-S-8-Bacia de Santos”.

Marcelo Fonseca - Representante Legal

Mulheres passaram a investir mais no Tesouro Direto
Elas representam 
30,21% dos  
mais de 50  
mil investidores 
ativos

As mulheres estão inves-
tindo mais no Tesouro Direto. 
“Houve aumento na propor-
ção de mulheres cadastradas. 
Agora representam 30,21% 
do total de investidores, maior 
valor da série histórica, com 
início em janeiro de 2004”, 
segundo dados divulgados 
nesta terça-feira pelo Tesouro 
Nacional. O total de cadastra-
dos no Tesouro Direto atingiu 
a marca de 3.590.394 pessoas. 

O total de investidores ati-
vos no Tesouro Direto, isto 
é, aqueles que atualmente 

têm saldo em aplicações no 
programa, atingiu a marca de 
896.330 pessoas em fevereiro 
deste ano. No mês, 51.161 in-
vestidores tornaram-se ativos, 
o que representa um cresci-
mento de 6,05% em relação 
ao mês anterior. O número 
de investidores cadastrados 
no programa cresceu em 
215.748, ou 6,39% na com-
paração com janeiro. O título 
mais demandado pelos inves-
tidores é o Tesouro Selic.

No mês de fevereiro 
de 2019, foram realizadas 
422.626 operações de in-
vestimento em títulos do Te-
souro Direto, segundo maior 
número mensal de opera-
ções da série histórica, atrás 
somente de janeiro de 2019. 
O total dessas operações foi 
de R$ 2,30 bilhões. Durante 
esse mês, os resgates foram 
de R$ 1,59 bilhão, sendo R$ 
1,45 bilhão em recompras e 
R$ 136,85 milhões em ven-

cimentos. Como resultado, 
houve venda líquida de R$ 
714,42 milhões, um aumen-
to de 153,75% em compara-
ção com o mês anterior.

O estoque do programa 
fechou em R$ 56,06 bilhões, 
um crescimento de 2,08% 
com relação ao mês anterior 
(R$ 54,92 bilhões). O valor 
médio de operação atingiu 
sua terceira menor marca da 
série histórica, registrando 
R$ 5.452,24. 

As aplicações de até R$ 
1 mil representaram 64,92% 
do total, maior percentual da 
série histórica.  Esses resul-
tados mostram maior inclu-
são de pequenos investido-
res no programa.

O título mais procurado 
pelos investidores é o Tesou-
ro Selic. Segundo o Tesouro 
Nacional, essa predominân-
cia ocorre desde junho de 
2017. No mês em referência, 
o Tesouro Selic representou 

45,70% das vendas, com R$ 
1,05 bilhão.

Por sua vez, as vendas 
de títulos remunerados pela 
inflação (Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) somaram R$ 
758,70 milhões e correspon-
deram a 32,93% do total, en-
quanto as de prefixados (Te-
souro Prefixado e Tesouro 
Prefixado com Juros Semes-
trais), totalizaram R$ 492,60 
milhões, ou 21,37%.

Recompras

Nas recompras, predo-
minaram os títulos inde-
xados pelo IPCA (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais), que 
somaram R$ 643,93 mi-
lhões (44,32%). Os títulos 
indexados à taxa Selic tota-
lizaram R$ 638,17 milhões 
(43,92%), os prefixados, R$ 
170,78 milhões (11,75%). 

Por último, os títulos inde-
xados pelo IGPM (Tesouro 
IGPM+ com Juros Semes-
trais) somaram R$ 100,05 
mil, ou 0,01% do total.

Houve uma mudança no 
perfil dos prazos de venda: 
os títulos com vencimento 
de 1 a 5 anos somaram R$ 
196,79 milhões, valor equi-
valente a 8,54% do total de 
investimentos; enquanto os 
títulos com vencimento entre 
5 a 10 anos totalizaram R$ 
1,73 bilhão, valor equiva-
lente a 75,16% do total. Essa 
inversão ocorreu por causa 
da mudança do vencimento 
do Tesouro Selic ofertado no 
Tesouro Direto.  Além disso, 
as aplicações em títulos com 
vencimentos acima de 10 
anos representaram 16,30%.

 
Estoque

Em fevereiro de 2019, 
os títulos remunerados pelo 

IPCA foram os mais re-
presentativos do estoque 
do programa, somando R$ 
31,89 bilhões, ou 56,88% do 
total. Na sequência, vêm os 
títulos indexados à taxa Se-
lic, totalizando R$ 15,90 bi-
lhões (28,36 %), e os títulos 
prefixados, que somaram R$ 
8,21 bilhões, com 14,65% 
do total. Por último, os tí-
tulos indexados pelo IGPM 
somaram R$61,8 milhões 
(0,11%).

Dessa forma, houve um 
aumento de 2,08% no esto-
que da carteira em compara-
ção a janeiro de 2019.

Quanto à maturação, a 
parcela com vencimento em 
até 1 ano fechou o mês em 
R$ 9,21 bilhões, ou 16,43% 
do total. A parcela do estoque 
vincendo de 1 a 5 anos foi de 
R$ 20,90 bilhões (37,28%) e 
o percentual acima de 5 anos 
somou R$ 25,95 bilhões 
(46,29%). 


