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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO  – Exercício de 2018

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

Cenário Econômico
O ano de 2019 inicia-se com a economia brasileira demonstrando estar pronta para vivenciar um ciclo de expansão mais 
sustentável nos próximos anos, depois de uma grande recessão. Mesmo em meio a um ambiente global mais desafiador que 
o de 2018, a tão aguardada agenda de reformas, os juros reais baixos e a melhora da confiança darão condições para que o 
Produto Interno Bruto (PIB) cresça próximo a 2,5% em 2019. Devido às perspectivas mais otimistas, faz-se necessário avaliar 
o potencial de governabilidade do País, o que é necessário para que as reformas sejam aprovadas no Congresso Nacional.
Além disso, o viés “pró-empresas” do atual Governo sugere algumas reformas microeconômicas relevantes podem ser 
feitas ao longo do ano, tais quais, cadastro positivo, novas regras trabalhistas, simplificação tributária e a regulamentação 
do distrato imobiliário. Entre os determinantes da demanda das famílias, o principal vetor será o crédito, favorecido pela 
retomada do crescimento econômico e uma política monetária expansionista. 
Uma das consequências da recessão foi um elevado nível de capacidade ociosa que em um cenário de aquecimento eco-
nômico diminui as pressões de demanda mantendo a inflação em um patamar comportado – o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) deve manter-se em 4% em 2019. Isso permite ao Banco Central deixar os juros em nível 
atrativo por mais tempo e até mesmo cogitar novos cortes na taxa de juros.
A principal reforma macroeconômica é a reforma da previdência devido ao impacto nas contas públicas e o apelo popular 
negativo, com um potencial de economia de bilhões de reais e um caminho tortuoso para aprovação. Caso o governo 
tenha sucesso nessa empreitada as perspectivas econômicas do ano melhoram positivamente.
Os níveis de desemprego continuam altos fechando 2018 na faixa de 11,6%, segundo IBGE, no entanto, em um cenário 
positivo para as reformas o hiato do produto do país pode diminuir, melhorando as expectativas e aquecendo a economia, 
aumentando a oferta de empregos.
Os desafios do país em 2019 continuam complexos, ajuste de gastos públicos, demanda de investimento e produtividade, 
mas em relação aos anos anteriores e ao longo período, diante de uma agenda liberal e austera abre o horizonte de um 
período anterior economicamente nublado para o Brasil.

Desempenho das Atividades Banco Máxima –2018
O Ano de 2018 foi um período muito importante para o Banco Máxima. Foi dado início à implementação do Novo Plano 
de Negócios e Estratégico da Instituição, com a entrada de uma nova equipe de Administração. 
Importante destacar esse ponto, dado que o reforço e o ingresso de novos diretores e superintendentes com vasta expe-
riência, em suas respectivas áreas, abriram caminho para a implantação dos novos produtos, reformulação dos processos, 
políticas de crédito e risco, bem como toda a estrutura de governança do Banco. 
Considerando todo o investimento realizado em equipe, sistemas e tecnologia, bem como investimentos realizados para 
implantação de novos produtos, a Administração do Banco tem por certo que a performance operacional do ano 2018 
foi bastante positiva.  Isso se de apesar de não ter apresentado resultado líquido positivo em 2018, nas demonstrações 
financeiras. 
E possivel observar que, na demonstração de resultados, o incremento da receita recorrente, a diversificação de negócios, 
a grande pulverização e incremento na base de clientes permitem projetar um ano de 2019 com resultados consistentes, 
e a consolidação da Instituição em um novo patamar. 
Esse novo direcionamento do Banco possibilitou, no ano de 2018, firmar contratos com investidores estratégicos e par-
ceiros com o objetivo de dar funding a esta nova matriz de produtos que Banco possui. Estes investidores estratégicos 
possuem proeminência e relevância mundial, confirmam que o Banco passou a trilhar um novo curso e que está em 
correto direcionamento estratégico.
O Banco, em 2018, adotou uma postura conservadora para créditos corporativos, realizando pontuais operações e, de um 
outro lado, incrementou sua carteira de crédito pulverizado, incluindo em seu portfolio, além do tradicional crédito imo-
biliário e home equity, os produtos de crédito consignado e crédito de recebíveis para supply chain de grandes empresas.  
Além do incremento e pulverização da receita com as carteiras de crédito, o Banco iniciou e retomou outras áreas de ser-
viços, como mesa de câmbio, assessoria e consultoria financeira, bem como serviços prestados pela instituição e demais 
empresas do seu grupo econômico.
Um fator importante a ser mencionado foi a implementação da nova plataforma digital da instituição, com a criação da fin-
tech BBNK. Já em seu lançamento, a inovadora plataforma já demonstra um potencial efetivo de incremento do número 
de clientes da Instituição, gerando receitas de serviço e de distribuição de produtos. 
Demonstramos a seguir, de forma gráfica, o posicionamento do Consolidado das principais contas patrimoniais: 
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As demonstrações financeiras consolidadas apresentam resultado negativo no ano de 2018 R$2.952 - (2017 – posi-
tivo R$ 6.012). Destacamos conforme mencionado, que a Instituição iniciou um novo ciclo operacional, apresentan-
do incremento de receitas oriundas de novos produtos, os quais apresentaram bons resultados individualmente. Es-
tas receitas possuem tendências de ampliações para  o próximo ano. O resultado apresentado, portanto, considera 
o grande investimento realizado ao longo do ano de 2018 nos novos produtos, pessoas e sistemas, e inclui também 
ajustes prudenciaias realizados em consonância com o entendimento do Banco Central do Brasil.  
O Banco manteve a estrutura de liquidez imediata de modo conservador, com disponibilidade de R$328 Milhões – 
(2017 – R$ 307 Milhões). 
Apresentamos uma redução no resultado da intermediação financeira entretanto, apresentamos como aspecto po-
sitivo dentro deste grupo de contas o acréscimo de 20,74% nas receitas com operações de crédito 2018 – R$ 100 
Milhões – 2017 – R$ 83 Milhões e de operações de câmbio na ordem de 599,41% 2018 – R$ 16 Milhões – 2017 
– R$ 2 Milhões. 
Outro fator positivo que conseguimos manter controlado é o índice de inadimplência, onde mantivemos um percen-
tual na ordem de 3% (Despesa de PDD sobre Total da Carteira de Crédito) Carteira Crédito R$ 823 Milhões e Des-
pesas com PDD R$24 Milhões (2017 – 2% - Carteira Crédito R$421 Milhões e Despesas com PDD R$9 Milhões), 
isto confirma a qualidade da carteira e a forte política de cobrança e de recuperação de crédito. 
Como mencionado anteriormente, o Banco fez investimentos em pessoal e contratação de serviços terceirizados 
para projetos específicos. A despesa de pessoal foi de R$36 milhões – 2018 (R$22 milhões – 2017); e as despesas 
administrativas foram de R$65 milhões – 2018 (R$36 milhões – 2017). 
Destacamos, ainda, que os novos negocios já começaram a contribuir positivamente com o resultado do Banco: com 
a prestação de serviços estruturados, a receita foi de R$105 milhões – 2018 (R$3 milhões – 2017).

Investimentos e Ajustes
O Banco Máxima realizou investimentos no montante de R$90 milhões nos projetos de consignado, sendo que os 
ativos adquiridos, foram já ajustados nos registros contábeis como ativos intangíveis, considerados como ajuste 
prudencial para apuração do Patrimônio de Referência - PR. 
Além disso, foram realizados ajustes e provisões de serviços prestados e não recebidos no montante de R$57 
Milhões. Os ajustes foram realizados de acordo com entendimentos com o Banco Central do Brasil em Dezem-
bro-2018. 
Deste modo, o Balanço e Informações Financeiras apresentadas na data base de 31/12/2018, já contemplam 
conservadoramente a adequação às normas e práticas contábeis prudenciais determinadas pelo  Banco Central do 
Brasil. Desconsiderando as provisões adicionais, o resultado do banco seria de R$28 milhões. 
É importante destacar que os investimentos realizados já estão gerando rentabilidade mensal recorrente conforme 
já mencionado, e as provisões integrais de créditos a receber serão revertidas tão logo ocorra seu recebimento, 
produzindo efeito positivo nas informações financeiras futuras da instituição. 

Plano de Capitalização 
O Banco Máxima S/A, a partir do ano de 2017, através dos seus acionistas e administradores, iniciou as tratativas 
para adequação da estrutura de capital do Banco, compatível com as linhas de negócio e de risco. Para dar aderência 
a adequação de capital, foi apresentado ao BACEN um plano de negócios contendo todas as tratativas de capitali-
zação e demais informações referentes às linhas de atuações e mercados.
O plano de negócios apresentado está em andamento e a partir da entrada do novo acionista, que efetuou aumento 
de capital no montante de R$25 milhões, homologado em agosto de 2017. Na sequência, o novo acionista obteve 
em setembro de 2017 a aprovação para deter “participação qualificada” do Banco.
Outra etapa do plano de negócios que foi concluída foi a aprovação pelo BACEN da entrada de novos executivos e 
assim, sendo possível o desenvolvimento do projeto apresentado. O Banco a partir de 2018, conforme mencionado 
neste relatório, passou a implementar uma nova governança, novos processos operacionais e novos produtos e 
serviços. 
Para fazer frente ao novo plano de negócios, tendo em vista os investimentos realizados nos novos produtos, e 
considerando ajustes prudenciais realizados em dezembro de 2018, o Banco Máxima apresentou à autarquia, um 
novo plano de capitalização, que incluiu além de novos aportes de capital, a aquisição de ativos da instituição que 
não geram recorrência ou que possuem alto peso ponderado no cálculo de capital.
Em virtude disso, as capitalizações ocorridas em outubro e dezembro de 2017 foram baixadas e os valores aportados 
como “depósitos de acionistas”. Conforme previsão legal constante da resolução nº 4.019/2011, os valores regis-
trados nesta modalidade compõem base de cálculo para Capital Prudencial do Banco.  O montante aportado foi de 
R$ 82 milhões, ficando bloqueado junto ao BACEN a partir de 19/12/2018. 
Na sequência destas tratativas do novo plano de capitalização, em 19/12/2018, o BACEN homologou o capital de 
R$ 15 milhões, referente à capitalização datada de 28/12/2017.
Após o vencimento do depósito de acionistas, em 19/03/2019, o acionista majoritário da instituição adquiriu o 
montante relativo a R$78 milhões de reais em ativos do Banco Máxima, gerando desalavancagem de capital, de 
acordo com correspondência enviada na data 18/03/2019 e a aquiescência do Banco Central do Brasil através de 
Ofício datado de 19/03/2019. 
No dia 29/03/2019, foram realizadas assembleias que culminaram no aporte de R$95 milhões de reais., dando se-
quência ao novo plano de capitalização. Novos acionistas farão, em abril de 2019, aporte adicional de R$60 milhões, 
culminando em um aporte total de R$155 milhões. 
Os novos aportes, além de promoverem o efetivo enquadramento dos índices de Basiléia do Banco Máxima em 
todos os níveis de requerimento de capital, trazem para instituição novos investidores, que entenderam o novo 
momento promissor do Banco, e consolidam a reorganização societária e o término da saída do antigo acionista 
controlador da instituição.
Tendo em vista os aportes, bem como a desalavancagem do Banco na cessão de ativos aos acionistas, a projeção de 
capital e índices de Basiléia são apresentados abaixo. 

Consolidado Prudencial
2018 Março 2019 (a) Abril 2019 (b)

Patrimônio de
 Referência 94.667 137.919 197.919
Patrimônio de
 Referência Nível (PR_I) 94.667 137.919 197.919
Rwa
 (Risk weighted assets) 1.786.117 1.702.845 1.702.845
Índice de
 Basileia 5,30% 8,10% 11,62%

Como apresentado, as capitalizações levam a instituição a um índice de Basileia adequado. É valido reiterar as parcerias 
estratégicas já firmadas pelo banco, para funding de operações de crédito e carteiras de crédito do Banco Máxima, que já no 
ano de 2019 produzirão resultados operacionais sem alavancagem de capital. 

A Administração

Individual Consolidado
Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 1.613.428 837.550 1.643.572 868.592
Disponibilidades 5. 38.421 5.681 40.042 6.332
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6. 35.005 - 35.005 -
Aplicações em operações compromissadas 15.000 - 15.000 -
Aplicações em depósitos interfinanceiros 20.005 - 20.005 -
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 
derivativos 764.054 485.453 787.192 509.963
Carteira própria 7. a) 749.952 448.965 773.090 473.475
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) - 11.186 - 11.186
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 13.892 25.223 13.892 25.223
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 210 79 210 79
Relações interfinanceiras 87.653 78 87.653 78
Créditos vinculados 87.653 78 87.653 78
Operações de crédito 8. 307.252 83.153 307.252 83.153
Operações de crédito - setor privado 177.481 83.243 177.481 83.243
Operações de crédito vinculadas a cessão 3.442 4.381 3.442 4.381
Títulos e creditos a receber 137.859 - 137.859 -
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (11.530) (4.471) (11.530) (4.471)
Outros créditos 178.454 136.054 183.839 136.765
Carteira de câmbio 9. 12.378 - 12.378 -
Rendas a receber 28.545 - 33.546 19
Negociação e intermediação de valores - 23.965 - 23.965
Créditos tributários 10.b) - - 25.965 -
Impostos e contribuições a compensar 3.094 1.843 3.478 2.535
Diversos 10. a) 134.437 110.246 108.472 110.246
Outros valores e bens 202.589 127.131 202.589 132.301
Bens não de uso próprio 204.851 127.606 204.851 127.606
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens (2.262) (1.136) (2.262) (1.136)
Despesas antecipadas - 661 - 5.831
Realizável a longo prazo 987.085 670.746 1.006.504 684.724
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 
derivativos 399.704 244.985 399.704 244.985
Carteira própria 7. a) 189.493 101.912 189.493 101.912
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 66.347 44.356 66.347 44.356
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 120.971 95.901 120.971 95.901
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 22.893 2.816 22.893 2.816
Operações de crédito 8. 480.553 364.156 480.553 364.156
Operações de crédito - setor privado 449.090 347.293 449.090 347.293
Operações de crédito vinculadas a cessão 30.711 36.445 30.711 36.445
Títulos e creditos a receber 27.599 - 27.599 -
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (26.847) (19.582) (26.847) (19.582)
Outros créditos 102.340 61.605 116.560 75.583
Créditos tributários 10.b) 94.210 53.848 100.392 59.984
Devedores por depósito em garantia 16. b) c) 8.130 7.757 16.168 15.599
Outros valores e bens 4.488 - 9.687 -
Despesas antecipadas 4.488 - 9.687 -
Permanente 113.413 40.485 74.213 1.326
Investimentos 11. 39.200 39.159 - -
Participações em coligadas e controladas no país 11. a) 39.200 39.159 - -
Imobilizado de uso 12. a) 5.045 1.326 5.045 1.326
Instalações, móveis e equipamentos de uso 5.479 1.360 5.479 1.360
Depreciações acumuladas (434) (34) (434) (34)
Intangíveis 12. b) 69.168 - 69.168 -
Gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais 69.168 - 69.168 -
Total do ativo 2.713.926 1.548.781 2.724.289 1.554.642

Individual Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 1.248.200 630.223 1.254.964 632.485
Depósitos 13. 627.230 268.257 626.325 266.296
Depósitos à vista 38.525 6.902 37.620 4.941
Depósitos a prazo 588.705 261.355 588.705 261.355
Captações no mercado aberto 14. 66.200 55.000 66.200 55.000
Carteira própria 66.200 55.000 66.200 55.000
Recursos de aceites e emissão de títulos 362.504 236.684 362.504 236.684
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 275.710 236.684 275.710 236.684
Obrigações para emissão de letras crédito agronegócio 86.794 - 86.794 -
Relações interdependências 4.657 640 4.657 640
Recursos em trânsito de terceiros 4.657 640 4.657 640
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 3.286 - 3.286 -
Instrumentos financeiros derivativos 3.286 - 3.286 -
Outras obrigações 184.323 69.642 191.992 73.865
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 995 374 995 374
Carteira de câmbio 9. 15.915 - 15.915 -
Depósito em garantia de PL exigido 81.748 - 81.748 -
Fiscais e previdenciárias 15.a) 31.833 19.301 38.969 22.973
Negociação e intermediação de valores 8.031 - 8.540 536
Diversas 15.b) 45.801 49.967 45.825 49.982
Obrigações por venda e transferência de ativos financeiros 3.442 42.424 3.442 42.424
Outras 42.359 7.543 42.383 7.558

Exigível a longo prazo 1.313.640 763.138 1.317.239 766.737
Depósitos 13. 1.253.044 724.282 1.253.044 724.282
Depósitos a prazo 1.253.044 724.282 1.253.044 724.282
Recursos de aceites e emissão de títulos 20.991 31.121 20.991 31.121
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 20.991 31.121 20.991 31.121
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 1.372 - 1.372 -
Instrumentos financeiros derivativos 1.372 - 1.372 -
Outras obrigações 38.233 7.735 41.832 11.334
Diversas 16. 38.233 7.735 41.832 11.334
Obrigações por venda e transferência de ativos financeiros 30.711 - 30.711 -
Provisão para passivos contingentes 7.522 7.735 11.121 11.334

Patrimônio líquido 18. 152.086 155.420 152.086 155.420
Capital social 18. a) 150.425 150.083 150.425 150.083
De domiciliados no país 18. b) 150.425 150.083 150.425 150.083
Reservas de lucros (7.433) 862 (7.433) 862
Ajuste de avaliação patrimonial 9.094 4.475 9.094 4.475
Total do passivo e patrimônio líquido 2.713.926 1.548.781 2.724.289 1.554.642

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Banco Máxima S.A.
CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 E

 PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais - R$ )

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  

(Em milhares de reais - R$)
Individual Consolidado

Nota 2º semestre 2018 2017 2º semestre 2018 2017
Receitas da intermediação financeira 122.629 201.033 203.414 118.140 197.495 210.521
Operações de crédito 58.293 100.321 83.091 58.293 100.321 83.091
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários 55.248 87.162 110.789 50.759 83.531 117.868
Resultado com instrumentos financeiros 
derivativos (5.564) (2.961) 4.255 (5.564) (2.961) 4.255
Resultado de operações de câmbio 14.652 16.511 2.346 14.652 16.604 2.374
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros - - 2.933 - - 2.933
Despesas da intermediação financeira (115.056) (188.467) (148.935) (115.054) (188.464) (148.935)
Operações de captação no mercado (97.958) (161.957) (138.527) (97.956) (161.955) (138.527)
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros (2.500) (2.500) (1.409) (2.500) (2.500) (1.409)
Provisão para operações de créditos
 de liquidação duvidosa (14.598) (24.009) (8.999) (14.598) (24.009) (8.999)
Resultado bruto da intermediação financeira 7.573 12.566 54.479 3.086 9.031 61.586
Receitas (despesas) operacionais (87.828) (70.330) (53.602) (81.028) (64.406) (58.923)
Receitas de prestação de serviços 1.910 62.350 2.437 44.054 104.674 2.994
Rendas de tarifas bancárias 127 139 18 127 139 18
Despesas de pessoal (16.600) (30.587) (20.043) (17.602) (35.967) (22.786)
Outras despesas administrativas (44.128) (62.554) (33.117) (46.469) (65.908) (36.182)
Despesas tributárias 19.a) (2.751) (9.739) (5.476) (7.310) (14.828) (6.817)
Resultado de participação em controladas 27.411 22.541 (1.192) - - -
Outras receitas operacionais 10.098 15.280 8.336 10.102 15.286 9.645
Outras despesas operacionais (63.895) (67.760) (4.564) (63.929) (67.802) (5.795)
Resultado operacional (80.255) (57.764) 877 (77.942) (55.376) 2.663
Resultado não operacional 19.b) 233 994 13.629 233 994 13.629
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações (80.022) (56.770) 14.506 (77.709) (54.382) 16.292
Imposto de renda e contribuição social 68.139 55.677 (7.640) 65.826 53.289 (9.426)
Provisão para imposto de renda corrente 869 - (89) (2.326) (3.194) (90)
Provisão para contribuição social corrente 704 - (90) (448) (1.152) (91)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 66.566 55.677 (7.461) 68.599 57.635 (9.245)
Participações no resultado (1.314) (1.859) (854) (1.314) (1.859) (854)
Prejuízo/lucro líquido do semestre/exercício (13.197) (2.952) 6.012 (13.197) (2.952) 6.012

Capital social
realizado

Reservas de lucros Ajustes de avaliação 
patrimonial

Lucro/Prejuízos 
acumulados TotalLegal Estatutária

Saldos em 31 de dezembro de 2016 64.979 862 - 593 (11.354) 55.080
Aumento de capital 90.446 - - - - 90.446
Mtm de títulos disponíveis para 
venda - - - 3.882 - 3.882
Lucro do exercício - - - - 6.012 6.012
Saldos em 31 de dezembro de 2017 155.425 862 - 4.475 (5.342) 155.420
Aumento/redução de capital (5.000) - - - - (5.000)
Mtm de títulos disponíveis para 
venda - - - 4.618 - 4.618
Lucro do exercício - - - - (2.952) (2.952)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 150.425 862 - 9.093 (8.294) 152.086
Saldos em 30 de junho de 2018 155.425 862 - 6.206 4.903 167.396
Aumento/redução de capital (5.000) - - - - (5.000)
Mtm de títulos disponíveis para 
venda - - - 2.887 - 2.887
Prejuízo do semestre - - - (13.197) (13.197)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 150.425 862 - 9.093 (8.294) 152.086

Individual Consolidado

Nota
2º se-

mestre 2018 2017
2º semes-

tre 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado (83.784) (57.591) 20.858 (53.907) (32.861) 6.712
Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício (13.197) (2.952) 6.012 (13.197) (2.952) 6.012
Provisão para operações de créditos de
 liquidação duvidosa 14.598 24.009 8.999 14.598 24.009 8.999
Impostos diferidos (66.566) (55.677) 7.461 (68.600) (57.634) 9.245
Depreciação e amortização 301 400 (1.394) 301 400 (2.504)
Provisão para contingências 2.654 3.627 (1.412) 2.654 3.627 (1.412)
Resultado de participação em controladas (27.411) (22.541) 1.192 - - -
Prejuízo (lucro) na alienação de
 imobilizado / investimento 218 318 - 218 318 (13.629)
Ajuste a valor de mercado 5.619 (4.775) - 10.119 (629) -
Variação de ativos e passivos 33.174 7.745 (109.743) 3.087 (17.015) (105.322)
(Aumento) redução de aplicações
 interfinanceiras de liquidez (24.506) (35.005) 25.009 (24.506) (35.005) 25.009
(Aumento) redução de títulos e valores 
mobiliários (140.581) (433.318) (416.768) (140.090) (431.946) (410.477)
(Aumento) redução de operações de crédito (94.676) (176.346) 72.499 (94.676) (176.346) 72.499
(Aumento) redução de outros créditos (205.891) (225.768) 133.572 (236.930) (255.672) 136.312
(Aumento) redução de outros valores e bens (23.328) (79.946) (95.312) (22.678) (79.977) (100.459)
Aumento (redução) de relações interfinan-
ceiras
 e interdependências (84.733) (83.559) (311) (84.733) (83.559) (311)
(Aumento) redução de instrumentos
 financeiros derivativos (4.541) (15.550) (4.291) (4.541) (15.550) (4.291)
Aumento (redução) de depósitos 383.760 887.735 165.268 383.671 888.792 163.849
Aumento (redução) de recursos de aceites
 e emissões de títulos 235.709 115.690 24.415 235.709 115.690 24.415
Aumento (redução) em captações no merca-
do aberto (48.810) 11.200 14.980 (48.810) 11.200 14.980
Aumento (redução) de outras obrigações 40.770 42.613 (28.804) 40.671 45.358 (26.848)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais (50.611) (49.846) (88.885) (50.820) (49.876) (98.611)
Atividades de investimento
Aquisição / alienação de imobilizado de uso (3.614) (3.614) 4.462 (3.614) (3.614) 4.462
Aquisição / alienação de intangível (69.168) (69.168) - (69.168) (69.168) -
Aumento de capital em controladas (1.000) (1.000) (9.599) - - -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de investimento (73.782) (73.782) (5.137) (72.782) (72.782) 4.462
Atividades de financiamento
Ajuste a mercado de títulos disponível para 
venda 2.888 4.620 - 2.888 4.620 -
Aumento de capital 70.000 70.000 90.446 70.000 70.000 90.446
Depósito para garantia de patrimônio líquido 
exigido 81.748 81.748 - 81.748 81.748 -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de financiamento 154.636 156.368 90.446 154.636 156.368 90.446
Aumento/redução de caixa e
 equivalentes de caixa 30.243 32.740 (3.576) 31.034 33.710 (3.703)
Caixa e equivalentes de caixa
 no ínicio do semestre/exercício 5. 8.178 5.681 9.257 9.008 6.332 10.035
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do semestre/exercício 5. 38.421 38.421 5.681 40.042 40.042 6.332

• 1. Contexto operacional. O Banco Máxima S.A. (“Banco Máxima” ou “Banco”) é uma empresa de capital fechado que de-
senvolve as atividades de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco Central do 
Brasil. Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as  atividades de gestão de recursos, 
operações no mercado de câmbio e de corretagem nas Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros. As atividades são 
conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no mercado de forma integrada.
• 2. Plano de capitalização. O Banco Máxima S/A a partir do ano de 2017, através dos seus acionistas e administradores, 
iniciou as tratativas para adequação da estrutura de capital do Banco, compatível com as linhas de negócio e de risco. Para 
dar aderência a adequação de capital, foi apresentado ao BACEN, um plano de negócios contendo todas as tratativas de 
capitalização e demais informações referentes as linhas de atuações e mercados. O plano de negócios apresentado está 
em andamento e a partir da entrada do novo acionista, que efetuou aumento de capital no montante de R$25 milhões, 
homologado em agosto de 2017. Na sequência, o novo acionista obteve em setembro de 2017 a aprovação para deter 
“participação qualificada” do Banco. Outra etapa do plano de negócios que foi concluída, foi a aprovação pelo BACEN da 
entrada de novos executivos e assim, sendo possível o desenvolvimento do projeto apresentado. O Banco a partir de 2018, 
conforme mencionado neste relatório, passou a implementar uma nova governança, novos processos operacionais e novos 
produtos e serviços. Para fazer frente ao novo plano de negócios, tendo em vista os investimentos realizados nos novos 
produtos, e considerando ajustes prudenciais realizados em dezembro de 2018, o Banco Máxima apresentou à autarquia, 
um novo plano de capitalização, que incluiu além de novos aportes de capital, a aquisição de ativos da instituição que não 
geram recorrência ou que possuem alto peso ponderado no cálculo de capital. Em virtude disso, as capitalizações ocor-
ridas em outubro e dezembro de 2017 foram baixadas e os valores aportados como “depósitos de acionistas”. Conforme 
previsão legal constante da resolução nº 4.019/2011, os valores registrados nesta modalidade compõem base de cálculo 
para Capital Prudencial do Banco.  O montante aportado foi de R$82 milhões, ficando bloqueado junto ao BACEN a partir 
de 19/12/2018. Na sequência destas tratativas do novo plano de capitalização, em 19/12/2018, o BACEN homologou o 
capital de R$15 milhões, referente a capitalização datada de 28/12/2017. Após o vencimento do depósito de acionistas, em 
19/03/2019, o acionista majoritário da instituição adquiriu o montante relativo a R$78 milhões de reais em ativos do Banco 
Máxima, gerando desalavancagem de capital, de acordo com correspondência enviada na data 18/03/2019 e a aquiescên-
cia do Banco Central do Brasil através de Ofício datado de 19/03/2019. No dia 29/03/2019, foram realizadas assembleias 
que culminaram no aporte de R$95 milhões de reais., dando sequência ao novo plano de capitalização. Os novos acionistas 
farão em abril de 2019, aporte de R$60 milhões, culminando em um aporte total de R$155 milhões. Os novos aportes 
realizados, além de promoverem o efetivo enquadramento dos índices de Basiléia do Banco Máxima em todos os níveis de 
requerimento de capital, trazem para instituição novos investidores, que entenderam o novo momento promissor do Banco, 
e consolidam a reorganização societária e o término da saída do antigo acionista controlador da instituição
• 3. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras do Banco Máxima S.A. e de suas con-
troladas são de responsabilidade da Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no 
Brasil, normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, consubs-
tanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da Lei 
nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria do Banco em 29/03/2019.

2018

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social

Patri-
mônio 

Líquido

Lucro 
Líquido/

(Prejuízo)
Subsidiárias
Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Corretora 34.582 33.588 32.802 (3.175)

Máxima Patrimonial Ltda. (Ex Máxima Asset)
Prestadora de 

serviços 25.217 1.950 (28.081) 32.141
Máximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Securitizadora 5.668 17.950 5.606 (1.489)

2017

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social

Patri-
mônio 

Líquido

Lucro 
Líquido/

(Prejuízo)
Subsidiárias
Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Corretora 39.663 33.588 32.709 3.171

Máxima Patrimonial Ltda. (Ex Máxima Asset)
Prestadora de 

serviços 220 1.850 219 (1.678)
Máximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Securitizadora 7.096 12.150 6.231 (4.133)
• 4. Principais práticas contábeis. As Demonstrações Financeiras do Banco Máxima são elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil –  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando aplicável, e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas 
pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM 
que não conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas 
pelo BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Consolidação. Nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Banco Máxima e suas subsidiárias foram eliminados. b) Apu-
ração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionam, independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são 
apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmente com base no método exponencial. As operações 
com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. c) Caixa e equivalentes 
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, apli-
cações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pelo Banco Máxima para 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. d) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinan-
ceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 
e) Títulos e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários do Banco 
Máxima são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o 
vencimento”. Os títulos classificados na categoria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos ren-
dimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada 
conta de receita ou despesa no resultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são 
aqueles para os quais a Administração não tem intenção de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objeti-
vo de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líqui-
do na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria “títulos 
mantidos até o vencimento” são aqueles para os quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até 
o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, 
quando aplicável, são apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na cate-
goria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente do seu vencimento. f) instrumentos financei-
ros derivativos. De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN nº 3.026/02, os instrumentos fi-
nanceiros derivativos compostos pelas operações com opções, a termo, futuros e swaps são contabilizados obedecendo aos 
seguintes critérios: • Operações com opções: Os prêmios pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou passivo, respec-
tivamente, até o efetivo exercício da opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo 
efetivo exercício da opção, ou como receita ou despesa no caso de não-exercício; • Operações de futuro: os valores dos 
ajustes diários são contabilizados em conta do ativo ou passivo e apropriados diariamente como receita ou despesa; • Ope-
rações de swap: os valores relativos ao diferencial a receber ou a pagar são contabilizados em conta de ativo ou passivo, 

respectivamente, e apropriados como receita ou despesa pro rata dia até a data do balanço; • Operações a termo: pelo valor 
final do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista do bem ou direito, reconhecendo as receitas e des-
pesas em razão da fluência dos contratos até a data do balanço. Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de 
acordo com a intenção da Administração, na data do início da operação, levando-se em consideração se sua finalidade é para 
proteção contra risco (hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco ou 
para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i) altamente correlacionados no que se refere 
às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que estiver sendo protegido, tanto no início 
quanto ao longo da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na redução do risco associado à exposição a ser protegida, 
são classificados como hedge de acordo com sua natureza: • Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros 
objetos de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de merca-
do, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; • Hedge de fluxo de 
caixa - os ativos e passivos financeiros objeto de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados 
são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos 
tributários, reconhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajustes de avaliação patrimonial”. A par-
cela não efetiva do hedge é reconhecida diretamente no resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos que 
não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar 
a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas 
diretamente no resultado do exercício. g) Requisitos Mínimos no Processo de Apreçamento de Instrumentos Financeiros 
(Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos). A Resolução do CMN nº 4.277 de 31 de outubro de 
2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem observados no processo de 
apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais pelas 
instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobiliários clas-
sificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 3.068, de 
8 de novembro de 2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 de janeiro de 
2002; e • Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na 
carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta resolução, o 
Banco Máxima passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos 
financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros 
fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações de crédito e provisão 
para operações de crédito de liquidação duvidosa. As operações de crédito são classificadas quanto ao nível de risco de 
acordo com critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em 
relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 
2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis (de AA a H). As rendas de ope-
rações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como 
receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas no nível H (100% de provisão) permanecem nessa classi-
ficação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em conta de 
compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo 
nível em que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de crédito que haviam sido 
baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível H, sendo que os eventuais 
ganhos provenientes das renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. A provisão 
para operações de crédito de liquidação duvidosa atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução anteriormente 
referida, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme determinado pela Resolu-
ção BACEN nº 3.533/08, a baixa de um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais ao fluxo de caixa do ativo finan-
ceiro expiram ou quando ocorrer a venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou a transferência de um ativo 
financeiro deve ser classificada nas seguintes categorias: • Operações com transferência substancial dos riscos e benefícios: 
o cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais 
como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; (ii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de recompra pelo valor 
justo desse ativo no momento da recompra; e (iii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda 
cujo exercício seja improvável de ocorrer; • Operações com retenção substancial dos riscos e benefícios: o cedente retém 
substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda do 
ativo financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo ativo a preço fixo ou o preço de venda adicionado de 
quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iii) venda do ativo financeiro em conjun-
to com contrato de swap de taxa de retorno total que transfira a exposição ao risco de mercado de volta ao cedente; (iv) 
venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja provável de ocorrer; e (v) venda 
de recebíveis para os quais o vendedor ou o cedente garanta por qualquer forma compensar o comprador ou o cessionário 
pelas perdas de crédito que venham a ocorrer, ou cuja venda tenha ocorrido em conjunto com a aquisição de cotas subordi-
nadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) comprador; e • Operações sem transferência ou retenção 
substancial dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as operações em que o cedente não transfere nem retém subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. A provisão para operações 
de crédito de liquidação duvidosa segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do BACEN. j) Despesas 
antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa des-
pesa ao resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada na rubrica “Outras 
despesas administrativas”. k) Outros ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões 
para perdas ou ajustes ao valor de realização. l) Permanente. É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: 
• A participação em controladas é avaliada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em não controladas é 
avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos que tenham por objeto bens 
corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 
que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A depreciação do imobilizado é calculada e regis-
trada com base no método linear, considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível 
corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou 
exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no 
decorrer de um período estimado de benefício econômico. m) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (im-
pairment). É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa 
excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de 
caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do 
período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto os créditos tributários são revistos, no mínimo, anualmente para deter-
minar se há alguma indicação de perda por impairment. n) Operações compromissadas. Compra (venda) de ativos financeiros 
com base em um contrato de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço Patrimonial consolidado como 
financiamento concedido (recebido), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica “Captações no mercado aberto”. 
o) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços. p) Ativos e passivos con-
tingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obriga-
ções legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-
-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer 
julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas. A determinação da pro-
visão necessária para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. 
Estão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As provisões 
requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. 
As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das 
ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacio-
nados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade que, 
independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. q) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provisões para 
imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de 
adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$240 mil (no período), e contribuição social - 20%. Em 06 de outubro 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2018 E DE 2017 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  

(Em milhares de reais - R$ )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Sábado, domingo e 2ª feira, 30 e 31 de março e 1 de abril de 2019Monitor Mercantil  n 11Financeiro

Banco Máxima S.A.
CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00

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, 
pessoas 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. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferenças 
temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses créditos. r) 
Participações no resultado. O Banco Máxima adota o programa nos lucros e resultados homologado pelo Sindicato dos 
Bancários. s) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue estimati-
vas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas 
e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para operações de  créditos de 
liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de provisões para 
passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. t) Lucro por ação. É calculado com base 
na quantidade de ações do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras.
• 5. Caixa e equivalentes de caixa Individual Consolidado

2018 2017 2018 2017
Disponibilidades (Caixa)
Caixa 212 412 212 445
Depósito bancário - - 929 19
Reserva bancária 5.386 1.332 5.386 1.332
Moeda estrangeira 32.823 3.937 33.515 4.534
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 35.005 - 35.005 -
Total de caixa e equivalentes de caixa 73.427 5.681 75.047 6.332
(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
• 6. Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 31 de dezembro de 2018 e de 
2017, estão compostas como segue:

Individual e Consolidado
2018 2017

Papel/Vencimento Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Aplicações em operações compromissadas
Posição Bancada
LFT 15.000 15.000 - -
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI Pré 20.005 20.005 - -
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 35.005 35.005 - -
• 7. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos 
e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, estava apresentada como segue:

Individual
2018

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 130.636 130.636 116.840
Subtotal - - - - 130.636 130.636 116.840
Total de títulos disponíveis para venda - - - - 130.636 130.636 116.840
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 731 - 5.938 13.768 34.904 55.341 55.337
LTN - - 1.439 - - 1.439 1.404
Debetures - - - - 2.809 2.809 2.643
Letras financeiras - 1.568 - - - 1.568 1.568
Cotas de fundos de investimento 746.341 - - - - 746.341 746.341
Ações de companhias abertas 1.311 1.311 1.311
Subtotal 748.383 1.568 7.377 13.768 37.713 808.809 808.604
Carteira própria financiada
LFT - - 51.936 8.158 - 60.094 60.098
LTN - - 6.253 - - 6.253 6.098
Subtotal - - 58.189 8.158 - 66.347 66.196
Vinculados ao Banco Central:
LTN - - 82.770 - - 82.770 80.724
Subtotal - - 82.770 - - 82.770 80.724
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Subtotal 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Total de títulos para negociação 762.276 1.568 174.497 33.965 37.713 1.010.019 1.007.619
Total de Títulos 762.276 1.568 174.497 33.965 168.349 1.140.655 1.124.459

Individual
2017

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
LFT 511 - 16.384 13.858 9.282 40.035 40.031
LTN 25.010 18.815 1.535 - - 45.360 44.814
NTN - - - 10.617 - 10.617 9.202
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 50.236 50.236 42.100
Cotas de fundos de investimento 404.261 - - - - 404.261 404.261
Ações de companhias abertas 368 - - - - 368 3.093
Subtotal 430.150 18.815 17.919 24.475 59.518 550.877 543.501
Vinculados a compromissos de recompra
LFT - 11.186 - - - 11.186 11.186
LTN - - 44.356 - - 44.356 43.647
Subtotal - 11.186 44.356 - - 55.542 54.833
Vinculados ao Banco Central
LFT - - 15.484 25.081 - 40.565 40.561
LTN - - 51.586 - - 51.586 51.444
Subtotal - - 67.070 25.081 - 92.151 92.005
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 21.166 4.057 - 3.750 - 28.973 28.973
Subtotal 21.166 4.057 - 3.750 - 28.973 28.973
Total de títulos para negociação 451.316 34.058 129.345 53.306 59.518 727.543 719.312
Total de Títulos 451.316 34.058 129.345 53.306 59.518 727.543 719.312

Consolidado
2018

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 130.636 130.636 116.840
Subtotal - - - - 130.636 130.636 116.840
Total de títulos disponíveis para venda - - - - 130.636 130.636 116.840
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 731 - 5.938 13.768 34.904 55.341 55.337
LTN - - 1.439 - - 1.439 1.404
Debentures - - - - 2.809 2.809 2.643
Letras financeiras - 1.568 - - - 1.568 1.568
Cotas de fundos de investimento 769.478 - - - - 769.478 769.478
Ações de companhias abertas 1.311 - - - - 1.311 1.311
Subtotal 771.520 1.568 7.377 13.768 37.713 831.946 831.741
Carteira própria financiada
LFT - - 51.936 8.158 - 60.094 60.098
LTN - - 6.253 - - 6.253 6.098
Subtotal - - 58.189 8.158 - 66.347 66.196
Vinculados ao Banco Central:
LTN - - 82.770 - - 82.770 80.724
Subtotal - - 82.770 - - 82.770 80.724
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Subtotal 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Total de títulos para negociação 785.413 1.568 174.497 33.965 37.713 1.033.156 1.030.756
Total de títulos 785.413 1.568 174.497 33.965 168.349 1.163.792 1.147.596

Consolidado
2017

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
LFT 511 103 16.384 13.858 9.282 40.138 40.133
LTN 25.010 18.815 1.535 - - 45.360 44.814
NTN - - - 10.617 - 10.617 9.202
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 50.236 50.236 42.100
Cotas de fundos de investimento 428.668 - - - - 428.668 428.668
Ações de companhias abertas 368 - - - - 368 3.093
Subtotal 454.557 18.918 17.919 24.475 59.518 575.387 568.010
Vinculados a compromissos de recompra
LFT - 11.186 - - - 11.186 11.186
LTN - - 44.356 - - 44.356 43.647
Subtotal - 11.186 44.356 - - 55.542 54.833
Vinculados ao Banco Central
LFT - - 15.484 25.081 - 40.565 40.561
LTN - - 51.586 - - 51.586 51.444
Subtotal - - 67.070 25.081 - 92.151 92.005
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 21.166 4.057 - 3.750 - 28.973 28.973
Subtotal 21.166 4.057 - 3.750 - 28.973 28.973
Total de títulos para negociação 475.723 34.161 129.345 53.306 59.518 752.053 743.821
Total de Títulos 475.723 34.161 129.345 53.306 59.518 752.053 743.821

(1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demostrados pelo prazo do papel. b) Instrumentos fi-
nanceiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se 
de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com base nessas informações, a 
tesouraria providencia os instrumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado 
e liquidez previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas utili-
zados na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, o 
Banco Máxima utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa, e Bloomberg. Para 
derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio de modelos de 
apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados de ativos de maior liquidez. 
Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de entrada para os 
modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. iii) Valores registrados em contas 
patrimoniais e de compensação, segregados nas categorias indexador, valores de referência, faixas de vencimento, 
valores de custo e de mercado. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, as posições dos instrumentos financeiros deri-
vativos são as seguintes:

Individual e Consolidado
2018 2017

Instrumentos financeiros derivativos Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Ativo
Swap - diferencial a receber 25 22.893 22.918 79 2.816 2.895
Opções 185 - 185 - - -
Total a receber 210 22.893 23.103 79 2.816 2.895
Passivo
Swap - diferencial a pagar (2.677) (1.372) (4.049) - - -
Opções (609) - (609) - - -
Total a pagar (3.286) (1.372) (4.658) - - -
Valor líquido (3.076) 21.521 18.445 79 2.816 2.895
iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador

Individual e Consolidado
2018 2017

Valor de 
Referencia

Valor a 
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Valor de 
Referencia

Valor a 
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Swap
Risco de mercado
Posição ativa: 197.000 22.918 - - 175.000 2.895 - -
Juros 97.000 22.893 - - 75.000 2.816 - -
Ações 100.000 25 - - 100.000 79 - -
Posição passiva: 100.000 - (4.049) - - - - -
Juros 100.000 - (4.049) - - - - -
Valor líquido 297.000 22.918 (4.049) 18.868 175.000 2.895 - 2.895
v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento

Individual e Consolidado
2018

Valor de referência - Compensação
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Swap 25.000 125.000 50.000 84.000 13.000 297.000
Total 25.000 125.000 50.000 84.000 13.000 297.000

Individual e Consolidado
2017

Valor de referência - Compensação
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Swap - 100.000 75.000 - - 175.000
Total - 100.000 75.000 - - 175.000
• 8. Carteira de crédito, garantias prestadas e títulos com risco de crédito. As informações da carteira de operações de 
crédito expandida, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estão assim sumariadas: 
a) Por tipo de operação: Individual e Consolidado
Descrição 2018 2017
Financiamentos habitacionais 234.149 284.145
Empréstimos (corporate) 248.128 67.310
Home equity 26.996 31.087
Conta garantida 2.009 -
Financiamento imobiliário 39.320 47.993
Cessão carteira FIDC 34.153 40.826
Crédito pessoal 7.420 -
Títulos e créditos a receber 165.458 -
Cartão de crédito 68.551 -
Total 826.183 471.361
b) Por vencimento: Individual e Consolidado

2018
A vencer Vencidos Total

Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 111.994 14,20 31.107 82,39 143.102 17,32
De 3 a 12 meses 169.072 21,44 5.908 15,65 174.980 21,18
De 1 a 3 anos 239.520 30,39 739 1,96 240.259 29,07
De 3 a 5 anos 104.188 13,21 - - 104.188 12,61
De 5 a 15 anos 163.653 20,76 - - 163.653 19,81
Total 788.428 100,00 37.755 100,00 826.183 100,00

Individual e Consolidado
2017

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 18.032 3,91 7.340 72,85 25.372 5,38
De 3 a 12 meses 59.515 12,90 2.394 23,75 61.909 13,13
De 1 a 3 anos 91.870 19,92 343 3,40 92.213 19,56
De 3 a 5 anos 67.388 14,61 - - 67.388 14,30
De 5 a 15 anos 224.480 48,67 - - 224.480 47,62
Total 461.285 100,00 10.077 100,00 471.362 100,00
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Individual e Consolidado
2018 2017

Nível A vencer Vencidos Total Provisão A vencer Vencidos Total Provisão
A 450.777 26.005 476.781 2.384 272.131 934 273.065 1.365
B 144.635 1.497 146.132 1.461 100.289 2.685 102.974 1.030
C 103.165 1.693 104.858 3.146 49.756 2.358 52.114 1.563
D 50.934 2.324 53.258 5.326 13.570 827 14.397 1.440
E 21.995 1.104 23.099 6.934 9.838 706 10.544 3.163
F 4.874 394 5.268 2.634 4.605 586 5.191 2.595
G 743 220 963 670 506 99 605 424
H 11.305 4.518 15.823 15.823 10.590 1.882 12.472 12.472
Total 788.428 37.755 826.183 38.377 461.285 10.077 471.362 24.052
d) Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme Resolução 
nº 2.682/99:

Individual e Consolidado
Descrição 2018 2017
Saldo inicial 24.052 28.049
Constituição/reversão 24.099 8.999
Baixas para prejuízo (9.774) (12.996)
Saldo final 38.377 24.052
e) Recuperação de crédito. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram recuperados créditos anteriormente 
baixados como prejuízo no montante de R$8 milhões (R$1.224 milhões no exercício findo em 30 de Dezembro de 2017). f) 
Renegociação de contratos. Em 31 de Dezembro de 2018 existiam contratos renegociados no valor de R$10 milhões (R$29 
milhões em 31 de dezembro de 2017). Para estes contratos foram atribuídos os mesmos ratings das operações anteriormente 
às renegociações.
• 9. Carteira de câmbio Individual e Consolidado

Outros Créditos Outras Obrigações
2018 2017 2018 2017

Câmbio comprado a liquidar 12.378 - - -
Câmbio vendido a liquidar - - 15.915 -
Total 12.378 - 15.915 -
• 10. Outros créditos – diversos. a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Individual
2018 2017

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 54 - 54 100 - 100
Título executivo judicial (1) - 139.571 139.571 - 130.024 130.024
Devedores diversos - País e exterior - (5.187) (5.187) - (19.878) (19.878)
Total 54 134.384 134.437 100 110.146 110.246

Consolidado
2018 2017

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 54 - 54 100 - 100
Título executivo judicial (1) - 139.571 139.571 - 130.024 130.024
Devedores diversos - País e exterior - (31.153) (31.153) - (19.878) (19.878)
Total 54 108.418 108.472 100 110.146 110.246
(1) Indenização CEEE: O Banco Máxima S.A. era titular de debêntures conversíveis em ações da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica (CEEE), onde ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos contra a CEEE, (processo originário nº 
00102379329). Com o objetivo de obter a condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do des-
cumprimento das condições pactuadas no Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Conversíveis em 
Ações da CEEE. Em tal ação, transitou em julgado acórdão que ordenou o pagamento de indenização por dano material certo. 
A ação gerou titulo executivo judicial que concede ao Banco direito de receber indenização. A atualização do valor decorre 
também do julgamento do Recurso Especial nº 1.294.294 - RS (2011/0095304-4) em 06/05/2014, quando a Terceira Turma 
do STJ por unanimidade, emitiu acórdão dando provimento ao recurso do Banco Máxima S.A. determinando a correção do 
valor pela incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Reportando-se à liquidação que é objeto do processo 
nº 2614771-62.2005.8.21.0001 que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre - RS, os 
assessores jurídicos do Banco Máxima S.A. consideraram a probabilidade do êxito como “praticamente certa” face a todos os 
elementos disponíveis inclusive a solvência e capacidade financeira do devedor. Em 2016 foi proferida decisão para realização 
de perícia, sendo está iniciada em novembro de 2017 e conclusos e apresentados a juízo em maio de 2018. Sendo, um dos 
cálculos apresentado pela perícia consiste no valor apresentado nas demonstrações financeiras. Adicionalmente o Banco 
nomeou assistente técnico sendo empresa de auditoria de renome “Big four”, que em seu parecer técnico corrobora com o 
valor apresentado. b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os créditos 
tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social, estavam compostos como segue:

Individual
2018 2017

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 31.392 25.114 56.505 12.491 9.993 22.484
Outros 2.081 1.664 3.745 2.034 1.627 3.661
Prejuízo fiscal / Base negativa 13.884 11.107 24.991 12.726 10.216 22.941
Total 47.356 37.885 85.241 27.251 21.836 49.087
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Consolidado
2018 2017

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 31.392 25.114 56.505 12.491 9.993 22.484
Provisões passivas 900 720 1.619 900 720 1.619
Outros 2.081 1.664 3.745 2.034 1.627 3.661
Prejuízo fiscal / Base negativa 16.418 13.135 29.553 15.361 12.096 27.457
Total 50.790 40.632 91.423 30.786 24.436 55.222

Individual
2018 2017

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 3.260 2.608 5.868 (5.486) (4.389) (9.874)
Total 3.260 2.608 5.868 (5.486) (4.389) (9.874)

Consolidado
2018 2017

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 2.794 2.235 5.029 (7.014) (5.611) (12.624)
Total 2.794 2.235 5.029 (7.014) (5.611) (12.624)
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas Individual Consolidado
Créditos tributários 2018 2017 2018 2017
Saldo inicial 49.954 59.808 55.820 64.422
Constituição 56.027 25.435 56.541 27.222
Reversão (20.740) (36.156) (20.938) (36.422)
Saldo final 85.241 49.087 91.423 55.222

Individual Consolidado
Obrigações fiscais diferidas 2018 2017 2018 2017
Saldo inicial (23.047) (16.526) (25.956) (17.011)
Constituição 32.681 8.830 35.127 9.482
Reversão (3.765) (2.178) (4.141) (5.095)
Saldo final 5.868 (9.874) 5.029 (12.624)
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas 2018

Individual e Consolidado
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 1.235 988 2.223
De 1 a 2 anos 13.046 10.437 23.483
De 2 a 3 anos 13.130 10.504 23.634
De 3 a 4 anos 6.729 5.383 12.112
De 4 a 5 anos 5.549 4.439 9.988
De 5 a 10 anos 27.075 21.660 48.735
Total 66.764 53.411 120.175

2018
Individual e Consolidado

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 236 189 425
De 1 a 2 anos 3.188 2.551 5.739
De 2 a 3 anos 3.006 2.405 5.411
De 3 a 4 anos 407 326 733
De 4 a 5 anos 1.269 1.014 2.283
De 5 a 10 anos 8.508 6.806 15.314
Total 16.614 13.291 29.905
• 11. Investimentos. a) Participações em con-
troladas e coligadas avaliadas ao MEP

2018
Máxima S.A. Corretora 

de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima  
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora  de Cré-
ditos  Financeiros S.A. Total

Participação - % 100,00 100,00 100,00
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 17.950.000
Capital social 33.588 1.950 17.950
Patrimônio líquido 32.802 (28.081) 5.606
Resultado líquido do exercício (3.268) 32.141 (1.489) 27.384
Valor do investimento 32.802 (28.081) 5.606 10.327
Resultado de participação em controladas (3.175) 32.141 (6.425) 22.541

2017
Máxima S.A. Corretora 

de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima  
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest Securiti-
zadora  de Créditos  

Financeiros S.A. Total
Participação - % 100,00 100,00 100,00
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.550.000 12.150.000
Capital social 33.588 1.850 12.150
Patrimônio líquido 32.709 219 6.231
Resultado líquido do exercício 3.171 (1.678) (4.133) (2.640)
Valor do investimento 32.709 219 6.231 39.159
Resultado de participação em controladas 3.171 (230) (4.133) (1.192)
• 12. Imobilizado e intangível. 2018
a) Imobilizado de uso Individual Consolidado

Depreciação
Anual - %

Depreciação 
Acumulada

Valor
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor
LíquidoCusto

Instalações 10 1.555 (98) 1.457 1.555 (98) 1.456
Móveis e equipamentos de uso 10 1.754 (121) 1.633 1.754 (121) 1.633
Sistema de comunicação 10 2.024 (200) 1.824 2.024 (200) 1.824
Sistema de processamento de dados 20 146 (15) 131 146 (15) 131
Total 5.479 (435) 5.045 5.479 (434) 5.045

2017
Individual Consolidado

Depreciação
Anual - % Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor
Líquido

Instalações 10 590 (13) 577 590 (13) 577
Móveis e equipamentos de uso 10 716 (19) 697 716 (19) 697
Sistema de comunicação 10 3 - 3 3 - 3
Sistema de processamento de dados 20 51 (2) 49 51 (2) 49
Total 1.360 (34) 1.326 1.360 (34) 1.326
b) Intangível 2018

Individual e Consolidado
Intangível 69.168
Total 69.168
• 13. Depósitos 2018

Individual Consolidado

Depósitos à vista Depósitos a prazo Depósitos à vista Depósitos a prazo
Sem vencimento 38.525 - 37.620 -
Até 30 dias - 42.392 - 42.392
De 31 a 60 dias - 50.717 - 50.717
De 61 a 90 dias - 47.820 - 47.820
De 91 a 180 dias - 198.601 - 198.601
De 181 a 360 dias - 238.477 - 238.477
Acima de 360 dias - 1.263.743 - 1.263.743
Total 38.525 1.841.749 37.620 1.841.749

2017
Individual Consolidado

Depósitos à vista Depósitos a prazo Depósitos à vista Depósitos a prazo
Sem vencimento 6.902 - 4.941 -
Até 30 dias - 23.587 - 23.587
De 31 a 60 dias - 22.777 - 22.777
De 61 a 90 dias - 33.343 - 33.343
De 91 a 180 dias - 80.545 - 80.545
De 181 a 360 dias - 101.103 - 101.103
Acima de 360 dias - 724.282 - 724.282
Total 6.902 985.637 4.941 985.637
• 14. Captações no mercado aberto Individual Consolidado

2018 2017 2018 2017
Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro 60.000 11.181 60.000 11.181
LTN - Letras do tesouro nacional 6.200 43.819 6.200 43.819
Total 66.200 55.000 66.200 55.000
• 15. Outras obrigações. 2018
a)  Fiscais e previdenciárias Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e contribuições sobre lucros - - - 4.359 - 4.359
Impostos e contribuições sobre
Serviços de terceiros 431 - 431 1.556 - 1.556
Impostos e contribuições sobre salários 2.283 - 2.283 2.360 - 2.360
Outros 54 - 54 789 - 789
Impostos e contribuições diferidos 29.065 - 29.065 29.905 - 29.905
Total 31.833 - 31.833 38.969 - 38.969

2017
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e contribuições sobre lucros 179 - 179 196 - 196
Impostos e contribuições sobre
Serviços de terceiros 176 - 176 949 - 949
Impostos e contribuições sobre salários 932 - 932 1.059 - 1.059
Outros 3.378 - 3.378 3.383 - 3.383
Impostos e contribuições diferidos 14.636 - 14.636 17.386 - 17.386
Total 19.301 - 19.301 22.973 - 22.974
b)  Diversas 2018

Individual Consolidado
Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total

Obrigações venda e transferência ativos 
financeiros 3.442 30.711 34.153 3.442 30.711 34.153
Provisão despesas de pessoal 2.287 - 2.287 2.297 - 2.297
Outras provisões 34.056 - 34.056 34.056 - 34.056
Outros pagamentos 5.247 - 5.247 5.247 - 5.247
Provisão passivos contingentes - 7.522 7.522 - 11.121 11.121
Credores diversos - país 769 - 769 783 - 783
Total 45.801 38.233 84.034 45.825 41.832 87.658

2017
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Obrigações venda e transferência ativos 
financeiros 42.424 - 42.424 42.424 - 42.424
Provisão despesas de pessoal 1.302 - 1.302 1.302 - 1.302
Outras provisões 31 - 31 31 - 31
Outros pagamentos 3.653 - 3.653 3.653 - 3.653
Provisão passivos contingentes - 7.735 7.735 - 11.334 11.334
Credores diversos - país 2.560 - 2.560 2.573 - 2.573
Total 49.969 7.735 57.704 49.982 11.334 61.316
• 16.  Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias. a) Ativos contingentes. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, não existiam ativos contingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, não existiam obrigações legais. c) Contingências classificadas como prováveis são regularmente 
provisionadas e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 totalizam:

Individual Consolidado
Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Contingências trabalhistas 1.147 825 1.636 1.107 1.405 1.083 3.127 2.409
Contingências fiscais 4.857 6.419 4.668 4.824 8.198 9.760 7.895 8.051
Contingências cíveis 1.518 491 1.826 1.826 1.518 491 5.146 5.139
Total 7.522 7.735 8.130 7.757 11.121 11.334 16.168 15.599
d) Movimentação das provisões passivas: Consolidado

2018 2017
Trabalhistas Fiscais Cíveis Total Trabalhistas Fiscais Cíveis Total

Saldo inicial 1.083 9.760 491 11.334 693 1.417 1.750 3.860
Constituição (reversão) 322 (1.562) 1.027 (213) 390 8.343 (1.259) 7.474
Saldo final 1.405 8.198 1.518 11.121 1.083 9.760 491 11.334
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis: Individual

2018 2017
Trabalhistas 568 -
Fiscais 57.882 -
Civeis 329.752 59.564
Saldo final 388.202 59.564
• 17. Recursos de aceites e 
emissão de títulos

Individual e Consolidado
2018

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 106.493 168.091 22.117 - - 296.701
Letras de crédito agrícola 10.081 76.713 - - - 86.794
Total 116.574 244.804 22.117 - - 383.495

Individual e Consolidado
2017

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 95.683 141.001 25.869 5.252 - 267.805
Total 95.683 141.001 25.869 5.252 - 267.805
• 18. Patrimônio líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31 de dezembro de 2018 o capital social subscrito 
e integralizado é de R$150 milhões e está dividido em 55.101.698 ações nominativas, ordinárias sem valor nominal. Em 
23/08/2017, o BACEN, através do ofício nº 16.880/2017, homologou a entrada de um novo acionista com “participação 
qualificada” e aprovou o aumento de capital no valor de R$25 milhões que foi efetuado em 29/12/2016. Os acionistas 
efetuaram os aumentos de capital que estão em processo de homologação junto ao BACEN: AGE 31/08/2018 – aumento 
de capital no valor de R$35 milhões. AGE 26/11/2018 – aumento de capital no valor de R$35 milhões. b)  Reserva de lucros. 
A conta de reserva de lucros do Banco Máxima é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo das reservas de 
lucros não poderá ultrapassar o capital social do Banco Máxima, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído 
como dividendo. O Banco Máxima não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 11.638/07, 
o Banco Máxima deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá 
exceder 20% do capital integralizado do Banco Máxima. Reserva estatutária - Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto 
Social pode criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas 
reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas não pode ser 
aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o capital próprio. Aos acionistas é assegurado 
um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação societária, sujeito à aprovação da 
Assembleia Geral de Acionistas.
• 19.  Demonstração de resultado Individual Consolidado
a) Despesas tributárias 2018 2017 2018 2017
ISS - Imposto sobre serviços 3.173 82 5.277 89
COFINS 3.384 2.888 4.706 2.947
PIS 550 469 830 479
Outras 2.632 1.206 4.015 1.976
Total 9.739 4.645 14.828 5.491
b) Resultado não operacional. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o valor de R$  994 mil no Individual e no 
Consolidado (R$  1.212 milhão no Individual e no Consolidado em 31 de dezembro de 2017) corresponde principalmente ao 
resultado na venda de bens recebidos em dação de pagamento registrados em nosso Bens Não de Uso Próprio.
• 20. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição social sobre 
o lucro líquido:

Individual Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado (81.335) 13.652 (79.023) 15.438
Lucro/Prejuízo antes da tributação (81.335) 13.652 (79.023) 15.438
Alíquota vigente (Nota 4q) 45% 45% 45% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente 36.601 (6.143) 35.560 (6.947)
Diferenças permanentes 19.076 (1.497) 22.075 (1.796)
Outros ajustes 19.076 (1.497) 22.075 (1.796)
Imposto de renda e contribuição social 55.677 (7.640) 57.635 (8.743)
• 21. Transações entre partes relacionadas. Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes relacionadas, 
basicamente com as empresas discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, 
vigentes nas respectivas datas e condições de mercado e estão representadas por:

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
2018 2017 2018 2017

Banco Máxima S.A.
Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (437) (35) - -
Depósitos à vista (437) (35) - -
Depósito interfinanceiro - - (2) -
Máxima Patrimonial Ltda. (911) (19) - -
Depósitos à vista (911) (19) - -
Máximainvest Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (468) (1.927) - -
Depósitos à vista (468) (1.927) - -
• 22. Gestão de riscos e de capital. a) Introdução e visão geral. O Banco Máxima está exposto aos riscos de crédito, mercado, 
liquidez e operacional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela  Alta  Administração da 
Instituição. Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco Máxima está de acordo 
com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de mercado. O controle dos riscos de crédito, mercado, 
liquidez, operacional e subscrição é realizado de forma centralizada, visando a assegurar que os riscos sejam administrados 
de acordo com o apetite de risco, as políticas e os procedimentos estabelecidos. O objetivo do controle centralizado é prover 
ao Conselho e aos Executivos uma visão global das exposições do Banco Máxima, de forma a otimizar e agilizar as decisões 
corporativas. b) Risco de crédito. Definição. Risco de crédito é a exposição a perdas no caso de inadimplência total ou parcial 
das contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Banco Máxima. O gerenciamento de risco de crédito 
busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições 
e tendências, bem como a eficácia da política de crédito. Gerenciamento do risco de crédito. Atribuições: • Desenvolver 
e manter a classificação de risco do Banco Máxima para categorizar as exposições de acordo com o grau de risco de perda 
financeira enfrentada e focar o gerenciamento nos riscos inerentes. O sistema de classificação de risco é usado para determinar 
exposições de crédito. A estrutura de classificação de risco atual inclui graus de risco de crédito e a disponibilidade de garantias 
ou outra ferramenta para mitigar o risco de crédito. • Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas especializadas para 
promover as melhores práticas, por todo o Banco Máxima, no gerenciamento do risco de crédito.Análise e concessão de 
crédito:• Avaliar os riscos envolvidos nas operações e a capacidade dos clientes em liquidar suas obrigações nas condições 
contratadas. • Formular Políticas de Crédito em conjunto com todas as unidades do Banco Máxima, incluindo exigências de 
garantia, avaliação de crédito, classificação de risco e apresentação de relatórios, procedimentos legais e documentais, assim 
como cumprimento com exigências normativas e estatutárias. • Estabelecer a estrutura para aprovação e renovação de linhas 
de Crédito. Os limites são definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco de Crédito. A área de crédito 
avalia toda a exposição de crédito em excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas de crédito sejam liberadas para os 
clientes pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões das linhas de crédito estão sujeitas ao mesmo processo 
de revisão. • Limitar concentrações de exposição por contrapartes, áreas geográficas e setores da economia e por faixas de 
classificação de crédito, liquidez de mercado e país. Controles e gestão de riscos de crédito: • Atuar de maneira preventiva no 
monitoramento dos clientes ativos visando antecipar movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam 
risco de crédito, dar suporte às decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que permitam aos Comitês de Crédito e 
Executivo acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico do Banco Máxima. c) Risco de liquidez. Definição. O 
risco de liquidez está associado às obrigações decorrentes dos seus passivos financeiros. Gestão de risco de liquidez. A gestão 
de liquidez visa precaver o Banco Máxima de possíveis movimentos de mercado que gerem problemas de liquidez. Nesse 
sentido, o Banco Máxima monitora suas carteiras no que tange aos prazos, volumes e liquidez de seus ativos. É efetuado um 
controle diário através de relatórios onde se monitoram os seguintes itens: • O descasamento de vencimentos entre os fluxos 
de pagamentos e recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes e dos depósitos com liquidez diária.  
d) Risco de mercado. Definição. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias em função de flutuações 
de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações de variáveis financeiras, como 
preços de insumos e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e taxas de câmbio, geram potencial de perda para 
praticamente todas as empresas e, portanto, representam fatores de risco financeiro. Os riscos de mercado podem ser 
classificados em diferentes modalidades, como o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de commodities e preço 
de ações. Cada modalidade representa o risco de ocorrerem perdas em função de oscilações na variação em sua respectiva 
variável. Gestão de risco de mercado. A gestão do risco de mercado é feita de forma centralizada e tem como responsabilidade 
principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das posições assumidas pelo Banco Máxima vis a vis o apetite ao 
risco definido pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração. A gestão de risco de mercado é efetuada diariamente 
pela área de Risco. e) Índice de Basiléia. O Banco em 31 de Dezembro de 2018, atingiu o índice de 5,30% (4,40% em 31 de 
Dezembro de 2017), calculado a partir do “Consolidado Prudencial”. Abaixo detalhamos o cálculo da Basiléia a partir do índice 
divulgado e projetamos os cenários com os impactos do aumento de capital em homologação – R$ 95 milhões (NE 2) e de R$ 
60 milhões que está previsto para Abril de 2019, totalizando desta forma a capitalização total de R$  155 milhões definidas 
no plano de capitalização.

Consolidado Prudencial
2018 2018(a) 2018(b)

Patrimônio de referência 94.667 137.919 197.919
Patrimônio de Referencia Nível I (PR_I) 94.667 137.919 197.919
Rwa (Risk weighted assets) 1.786.117 1.702.845 1.702.845
Índice de Basileia 5,30% 8,10% 11,62%
Março 2019 (a) - Indice projetado considerando desalavancagem e aumento de capital de R$95 Milhões ocorrido na data; Abril 
2019 (b) - Indice projetado considerando desalavancagem e complemento do aumento de capital de R$60 Milhões finalizando 
a capitalização total de R$155 Milhões em abril-19; Para as projeções apresentadas, foi considerado cenário de risco da data-
base de 30/06/2018, não considerando evolução dos ativos para o ano de 2018. f) Índice de Imobilização. De acordo com a 
Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permitido é de 50,0%. Em 31 de dezembro de 2018, o índice de 
imobilização foi de 19,24% (2,75% em 31 de Dezembro de 2017). 
• 23. Eventos subsequentes. O Banco Central do Brasil – BACEN, em 18 de fevereiro passado, emitiu ofício 5/2019 – BCB/
DESUP com determinação de ajustes para a data-base de 31 de dezembro de 2018, ajustes contábeis relativos a créditos 
a receber e investimento em ativo intangível, cujos reflexos já constam nas demonstrações contábeis de 31/12/2018. O 
Banco Central do Brasil – BACEN, através do Ofício 5057/2019 – BCB/Desup, datado de 19 de março de 2019, comunicou 
ao Banco Máxima S.A. a liberação da totalidade dos recursos vinculados referentes ao depósito do acionista em conta 
vinculada e a subsequente utilização do referido depósito para aquisição, por parte do acionista majoritário, de ativos do 
Banco Máxima S.A. referentes a fundos de investimento e ativo intangível relativo a exploração comercial de operações de 
crédito consignado. O acionista majoritário da instituição portanto adquiriu o montante relativo a R$78 milhões de reais em 
ativos do Banco, gerando desalavancagem de capital, e de acordo com o plano de capitalização traçado para a instituição. Em 
29/03/2018, foram realizadas assembleias que culminaram no aporte de R$95 milhões de reais, protocoladas nesta mesma 
data ao Banco Central do Brasil, promovendo enquadramento da instituição aos níveis de capital requerido, corrigindo a 
insuficiência de capital apontada nos Ofícios 4854/2019 e 5056/2019 – BCB/Desup, datados de 15 e 19 de março. Vide 
NE 22. Em ofício enviado pelo Banco Máxima ao BCB- Desup em 29/03/2019, o Banco Máxima informa acerca dos aportes 
realizados e o efetivo cumprimento dos ofícios acima mencionados, com o efetivo enquadramento da instituição aos níveis de 
capital requerido.Foi apresentado ao Banco Central do Brasil plano de capitalização com aporte adicional de R$60 milhões que 
ocorrerá em abril de 2019, cujo montante final da capitalização perfazerá R$155 milhões. Se encontram em curso tratativas 
com o Deorf para o novo arranjo societário da IF, (i) são perceptíveis os avanços que a Instituição obteve nos últimos meses 
com a nova administração, (ii) há interesse firme de investidores para aporte de capital produtivo, e (iii) mostra-se relevante o 
potencial de crescimento do Banco à luz do seu novo Plano de Negócios.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos acionistas do
Banco Máxima S.A. e suas controladas

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Banco Máxima S.A. (Banco) e suas controladas, iden-
tificadas 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.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima 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 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima 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 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 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 do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Banco, 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.

Ênfase
Plano Capitalização 
Conforme apresentado na nota explicativa Capitalização e Eventos Subsequentes, o Banco Central do Brasil – BACEN, em 18 
de fevereiro passado, emitiu ofício 5/2019 – BCB/DESUP com determinação de ajustes para a data-base de 31 de dezembro 
de 2018, ajustes contábeis relativos a créditos a receber e investimento em ativo intangível, cujos reflexos já constam nas de-
monstrações financeiras do exercício findo naquela data.
O Banco Central do Brasil – BACEN, através do Ofício 5057/2019 – BCB/Desup, datado de 19 de março de 2019, comunicou 
ao Banco Máxima S.A. a liberação da totalidade dos recursos vinculados referentes ao depósito do acionista em conta vinculada 
e a subsequente utilização do referido depósito para aquisição, por parte do acionista majoritário, de ativos do Banco Máxima 
S.A. referentes a fundos de investimento e ativo intangível relativo a exploração comercial de operações de crédito consignado. 
O acionista majoritário da Instituição adquiriu, portanto, o montante relativo a R$ 78.000 mil em ativos do Banco Máxima S.A., 
gerando desalavancagem de capital, e de acordo com o plano de capitalização traçado para a Instituição. 
Em 29 de março de 2018, foram realizadas Assembleias de Acionistas que culminaram no aporte de R$ 95.000 mil, protocola-
das nesta mesma data ao Banco Central do Brasil – BACEN, promovendo enquadramento da Instituição aos níveis de capital 
requerido, corrigindo a insuficiência de capital apontada nos Ofícios 4854/2019 e 5056/2019 – BCB/Desup, datados de 15 
e 19 de março, respectivamente. 
Em ofício enviado pelo Banco Máxima S.A. ao Banco Central do Brasil – BACEN em 29 de março de 2019, a Instituição informa 
acerca dos aportes realizados e o efetivo cumprimento dos ofícios acima mencionados, com o efetivo enquadramento da ins-
tituição aos níveis de capital requerido.
Foi apresentado ao Banco Central do Brasil – BACEN plano de capitalização com aporte adicional de R$ 60.000 mil que ocor-
rerá em abril de 2019, cujo montante final da capitalização perfazerá R$ 155.000 mil.
Ainda segundo a referida nota explicativa, se encontram em curso tratativas com o Banco Central do Brasil – BACEN para o 
novo arranjo societário da Instituição, (i) são perceptíveis os avanços que a Instituição obteve nos últimos meses com a nova 
administração, (ii) há interesse firme de investidores para aporte de capital produtivo, e (iii) mostra-se relevante o potencial de 
crescimento do Banco à luz do seu novo Plano de Negócios. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Indenizações a receber
Conforme descrito na nota explicativa 10(a), o Banco e o Consolidado apresentavam em 31 de dezembro de 2018 direito a 
receber, indenização no montante atual de R$139.571 mil, referente aos prejuízos decorrentes do descumprimento das condi-
ções de conversão de ações, pactuadas no Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Conversíveis em 
Ações da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, incluindo-se a os montantes decorrentes da aplicação de juros mora-
tórios de 1% (um por cento) ao mês, que, em opinião legal emitida pelos assessores jurídicos do Banco, datada de 27/05/2014, 
foi considerada a probabilidade do êxito como “praticamente certa” face a todos os elementos disponíveis inclusive a solvência 
e capacidade financeira do devedor. Tal ativo foi analisado por perito judicial cujo parecer técnico concluiu sobre a adequação 
do valor reconhecido pelo Banco.

A NBC TG 25, aprovada pela Resolução CMN nº 3.823/09, define ativo contingente como sendo um ativo possível que resulta 
de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos 
não totalmente sob controle da entidade. Além disso, determina que os ativos contingentes não sejam reconhecidos nas de-
monstrações financeiras, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado por surgirem normalmente 
de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para 
a entidade. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente 
e o seu reconhecimento é adequado. 
Tendo em vista que a probabilidade de êxito é praticamente certa, as Administrações do Banco, através de seus assessores jurí-
dicos, entenderam que o direito a receber indenização da CEEE não é um ativo contingente, considerando todos os elementos 
envolvidos, inclusive à solvência e capacidade financeira do devedor e a norma acima mencionada. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto.
Credito tributário
Chamamos a atenção para a nota explicativa 10(b), onde estão apresentados créditos tributários oriundos de prejuízos fiscais, 
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias nos montantes de R$59.276 mil e R$ 65.458 mil correspon-
dentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado, respectivamente. Tais créditos foram reconhecidos tendo como base 
projeções financeiras e planos de negócios atuais aprovados pela Administração do Banco, incluindo estudos da conjuntura 
atual e cenários futuros de premissas utilizadas na elaboração das referidas projeções. A realização destes créditos tributários 
considera a materialização dessas projeções e planos de negócios aprovados pela Administração do Banco. Tais créditos foram 
reconhecidos tendo como base normativa a Resolução CMN nº 3.059/02, no que tange ao histórico de lucros ou receitas 
tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social, uma vez que o Banco sofreu modificações de controle acionário 
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, obtido 
antes da data deste relatório.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler as 
outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, incon-
sistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data deste 
relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Responsabilidade 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 conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 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 ca-
pacidade de o Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis da Companhia de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção 
intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.
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.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

UHY BENDORAYTES & CIA. (anteriormente denominada CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA.)
Auditores Independentes 
CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5
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Embrapa e Mapa farão estudos de zoneamento agrícola para NE
A Secretaria de Política 

Agrícola (SPA) do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, em parce-
ria com a Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), iniciará em abril 
o desenvolvimento de estu-
dos para indicação dos riscos 
climáticos para as culturas de 
caju, consórcio milho-bra-
quiária, milho 1ª safra, fei-
jão caupi e amendoim para 
a região Nordeste. O resul-
tado dos trabalhos resultarão 
nas portarias de Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
(Zarc).

No próximo mês, os es-
pecialistas da Embrapa, 
juntamente com técnicos 
da SPA e de outras ins-
tituições, vão iniciar um 
trabalho para identificar 
sistemas e manejos menos 
vulneráveis a adversidades 
climáticas na região, além 
de aprimoramentos meto-

dológicos para as culturas 
do Nordeste. Os primeiros 
resultados deverão estar 
prontos até novembro.

“Esses estudos possi-
bilitam que novas regiões 
e culturas tenham zonea-
mento, com possibilidade 
de melhorar o acesso do 
produtor ao crédito e aos 
instrumentos de seguro e 
Proagro. Os agentes priva-
dos têm mais informações 
sobre os riscos das ativi-
dades e podem precificar 
melhor o crédito e os segu-
ros rurais”, ressalta o dire-
tor de Gestão de Risco do 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Pedro Loyola.

“A parceria com a Em-
brapa se fortalece a cada 
ano. Muitos pesquisadores 
da empresa estão dedican-
do tempo de trabalho para 
desenvolver metodologias 
visando a identificação e 

Ministério vai lançar programa de erradicação da peste suína clássica
O Mapa vai lançar até 

junho um programa que 
visa a erradicação da peste 
suína clássica. Hoje, parte 
do Nordeste e da Região 
Norte são considerados 
área não livre da doença. 
Foi publicada na última 
terça-feira no Diário Ofi-
cial da União a Portaria n° 
40, que constituiu um gru-
po de trabalho com o obje-
tivo de elaborar a proposta 
do Plano Estratégico para a 
Erradicação da Peste Suína 
Clássica (PSC) dos estados 
de Alagoas, Amapá, Ama-
zonas, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Roraima.

O secretário de Defesa 
Agropecuária, José Gui-
lherme Leal, explicou que 
as regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste e alguns es-
tados nordestinos como 
a Bahia e Sergipe já são 
considerados áreas livres 
de PSC. Hoje, barreiras 

de fiscalização são monta-
das nas divisas dos estados 
para impedir o trânsito de 
animais da área não livre 
da doença.

“O grupo de trabalho terá de 
apresentar até junho um docu-
mento final contendo as diretri-
zes do plano a ser executado nos 
11 estados, pois pretendemos 
erradicar esta enfermidade do 
território nacional. Será um 
programa de vários anos, assim 
como o de febre aftosa”, disse o 
secretário.

A coordenação do gru-
po de trabalho ficará a 
cargo do auditor fiscal fe-
deral agropecuário Abel 
Neto e contará com o as-
sessoramento epidemio-
lógico do professor Vitor 
Salvador Gonçalves, da 
Universidade de Brasília 
(UnB). Os demais compo-
nentes são da Agência de 
Defesa Agropecuária do 
Ceará (Adagri), do Sindi-
cato das Indústrias de Su-
ínos do Rio Grande do Sul 

(Sipsrs), da Associação 
Brasileira de Veterinários 
Especialista em Suínos do 
Ceará (Abraves/CE) e do 
Departamento de Saúde 
Animal (DSA), do Mapa.

O grupo poderá con-
vidar para participar de 
suas reuniões represen-
tantes de outras áreas do 
ministério, integrantes do 
Comitê Científico Consul-
tivo do Programa Nacio-
nal de Sanidade (Suídea) 
e de entidades públicas ou 
privadas.

De acordo com José 
Guilherme Leal, o grupo 
de trabalho é considerado 
de relevante interesse pú-
blico e não renumerado. A 
erradicação da peste suína 
clássica é muito importan-
te, porque a introdução 
do vírus na área livre da 
doença teria o efeito de 
cancelar a certificação ob-
tida pelo país e, com isso, 
paralisar as exportações 
brasileiras de suínos.

a mitigação de riscos para 
diversas culturas. O desafio 
agora é encontrar soluções 

para a agricultura no semi-
árido brasileiro”, explica o 
coordenador-geral de Ris-

co Agropecuário do Mapa, 
Hugo Borges. 

O zoneamento agríco-

la, instrumento de política 
agrícola e gestão de riscos 
da agricultura, indica os ti-
pos de solo aptos ao plan-
tio, a época de semeadura e 
as cultivares recomendadas 
para cada município, a partir 
de uma metodologia valida-
da pela Embrapa. O estudo 
é elaborado com o objetivo 
de atenuar os riscos relacio-
nados aos fenômenos climá-
ticos.

O produtor deve obser-
var as recomendações do 
zoneamento para ter direito 
ao Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (Pro-
agro), Proagro Mais (para a 
agricultura familiar) e à sub-
venção federal ao prêmio do 
seguro rural (PSR). Além dis-
so, alguns agentes financei-
ros já estão condicionando a 
concessão do crédito rural ao 
zoneamento, que hoje con-
templa mais de 40 culturas e 
sistemas de produção.



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 PARA O SEGUNDO
SEMESTRE FINDO 2018 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)

Senhores acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. os Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 e as 
correspondentes Demonstrações de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa. Rio de Janeiro, 29/03/2019. A Aministração.

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 20.512 25.835
Disponibilidades 4. 1.147 667
TVM e instrumentos financeiros derivativos 5. 19.028 24.509
Carteira própria 19.028 24.509

Outros créditos 337 659
Rendas a receber 6. a) - 14
Impostos e contribuições a compensar 337 645

Realizável a longo prazo 14.070 13.827
Outros créditos 14.070 13.827
Créditos tributários 6. b) 6.182 6.135
Devedores por depósito em garantia 8. c) 7.888 7.692

Total do ativo 34.582 39.662

Passivo Nota 2018 2017
Circulante 1.449 536
Outras obrigações 1.435 536
Fiscais e previdenciárias 07. a) 926 -
Negociação e intermediação de valores 09. 509 536

Diversas 07. b) 14 -
Outras 14 -

Exigível a longo prazo 3.599 6.418
Outras obrigações - 2.819
Fiscais e previdenciárias 07. a) - 2.819

Diversas 3.599 3.599
Outras 07. b) 3.599 3.599

Patrimônio líquido 10. 29.534 32.708
Capital social 33.588 33.588
De domiciliados no país 33.588 33.588

Reservas de capital 66 66
Lucros ou prejuízos acumulados (4.120) (946)
Total do passivo e patrimônio líquido 34.582 39.662

Nota 2º sem 2018 2017
Receitas da intermediação financeira (4.588) (3.636) 7.107
Resultado de operações TVM (4.588) (3.730) 7.079
Resultado de operações de câmbio - 94 28
Resultado bruto da 
 intermediação financeira (4.588) (3.636) 7.107
Receitas (despesas) operacionais (715) (1.497) (2.832)
Receitas de prestação de serviços 2.143 2.324 524
Despesas de pessoal (237) (261) (113)
Outras despesas administrativas 11. a) (1.618) (2.104) (2.145)
Despesas tributárias 11. b) (973) (1.425) (1.325)
Outras receitas operacionais 4 6 1.307
Outras despesas operacionais (34) (37) (1.080)
Resultado operacional (5.302) (5.133) 4.275
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações (5.302) (5.133) 4.275
Imposto de renda e contribuição social 2.034 1.957 (1.104)
Provisão para imposto de renda corrente - - (1.528)
Provisão para contribuição social corrente - - (1.223)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 12. 2.034 1.957 1.647
Prejuízo/lucro líquido 
 do semestre/exercício (3.268) (3.175) 3.171
Quantidade de ações 1.070.585 1.070.585 1.070.585
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ (3,05292) (2,9660) 2,9619

Capital 
social

realizado

Reservas 
de lucros Prejuízos

acumuladosCapital Total
Saldos em 31/12/2016 33.588 66 (4.117) 29.537
Lucro/prejuízo líquido do exercício - - 3.171 3.171
Saldos em 31/12/2017 33.588 66 (945) 32.708
Lucro/prejuízo líquido do exercício - - (3.175) (3.175)
Saldos em 31/12/2018 33.588 66 (4.120) 29.534
Saldos em 30/06/2018 33.588 66 (852) 32.802
Lucro/prejuízo líquido do semestre - - (3.268) (3.268)
Saldos em 31/12/2018 33.588 66 (4.120) 29.534

Atividades operacionais Nota 2º sem 2018 2017
Lucro/prejuízo líquido ajustado (3.268) (3.175) 4.292
Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício (3.268) (3.175) 3.171
Impostos diferidos - - 345
Depreciação e amortização - - 1.069
Provisão para contingências - - (293)
Variação de ativos e passivos 3.176 3.655 (4.777)
(Aumento) redução de tvm 4.600 5.481 (7.977)
(Aumento) redução de outros créditos 616 79 1.886
(Aumento) redução de outros valores e bens - - 22
Aumento (redução) de outras obrigações (2.040) (1.905) 1.292
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais (92) 480 (485)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (92) 480 (485)
Caixa e equivalentes de caixa
 no ínicio do semestre/ exercício 4. 1.239 667 1.152
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fim do semestre/ exercício 4. 1.147 1.147 667

• 1. Contexto operacional. A Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários (Máxima Corretora) é uma empresa de capital fechado que desenvolve 
a atividade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As atividades são 
conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no 
mercado de forma integrada. 
• 2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras 
da Máxima Corretora S.A. são de responsabilidade da Administração. Foram elabora-
das com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do Conselho 
Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, 
com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas 
pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A au-
torização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria 
do Banco em 29/03/2019.
• 3. Principais práticas contábeis. As Demonstrações Financeiras da Máxima Corre-
tora são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - BACEN e das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utili-
zadas pela Administração na sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, relacionadas ao processo de conver-
gência contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas pelo BA-
CEN. Foram adotados para fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os 
normativos aprovados pela CVM que não conflitaram com a regulamentação do Con-
selho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo BA-
CEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Apuração do re-
sultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, que 
estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados 
dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, 
independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de 
natureza financeira são apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, subs-
tancialmente com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas 
ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços.  
b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras 
de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança 
de valor justo, que são utilizados pelo Máxima para gerenciamento de seus compro-
missos de curto prazo. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações inter-
financeiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos ren-
dimentos auferidos até as datas dos balanços. d) Títulos e valores mobiliários. De 
acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários da 
Máxima Corretora são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “títulos 
disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados 
na categoria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresen-
tam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos ba-
lanços e ajustado pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada 
conta de receita ou despesa no resultado do período. Os títulos classificados na cate-
goria “títulos disponíveis para venda” são aqueles para os quais a Administração não 
tem intenção de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo 
de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de 
custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são ajusta-
dos pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na 
rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos 
classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para os 
quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até o ven-
cimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendi-
mentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são apropriados ao resultado 
em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na categoria 
“para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente do seu ven-
cimento. e) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas na 
rubrica de "Despesas antecipadas". A apropriação dessa despesa ao resultado do pe-
ríodo é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada na 
rubrica “Outras despesas administrativas”. f) Outros ativos circulante e realizável a 
longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes 
provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. g) Permanente. É demonstra-
do ao custo, combinado com os seguintes aspectos: • A participação em controladas 
é avaliada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em não contro-
ladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem 
aos bens e direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de opera-
ções que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade;  
• A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, 
considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo In-
tangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóre-
os destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos 
intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no de-
correr de um período estimado de benefício econômico. h) Passivos circulante e 
exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, in-
cluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorri-
dos até as datas dos balanços. i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, 
e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios 
definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o 
Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não 
são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais 
recursos; • Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer 
julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo pro-
vável de perdas. A determinação da provisão necessária para essas contingências é 
feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. Es-
tão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a 
probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer alte-
rações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. As 
ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, 
havendo apenas a divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados as 
obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade 
ou a constitucionalidade que, independente da avaliação acerca da probabilidade de 
sucesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e atualizados de 
acordo com a legislação vigente. j) Provisão para imposto de renda e contribuição 
social. As provisões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às 
alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% 
para o lucro tributável excedente a R$240 (no período), e contribuição social - 20%. 
Em 06/10/2015 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/09/2015 e 31/12/2018 e 15% a partir de 01/01/2019, em relação às institui-
ções financeiras, pessoas 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 
10/01/2001. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferen-
ças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes 
para a compensação desses créditos. k) Uso de estimativas. A preparação das De-
monstrações Financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote pre-
missas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos 

ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como valor de mercado 
de ativos e derivativos e provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa; 
determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e rever-
são de provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem 
diferir dessas estimativas. l) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de 
ações do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras. 
• 4. Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades (Caixa) 2018 2017
Caixa - 33
Depósitos bancários  455 35
Moeda estrangeira 692 599
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.147 667
• 5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 
31/12/2018 e de 2017, estava apresentada como segue:

2018
Valores atualizados pelo mercado -

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 3 
 a 5 

anos

De 5 
a 15 

anos Total

Valor 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos de 
 investimento 19.028 - - - - 19.028 19.028
Total de títulos 19.028 - - - - 19.028 19.028

2017
Valores atualizados pelo mercado -

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 3  
a 5 

anos

De 5 
a 15 

anos Total

Valor 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
LFT - 102 - - - 102 102
Cotas de fundos de 
 investimento 24.407 - - - - 24.407 24.407
Total de títulos 24.407 102 -  - - 24.509 24.509
(1) Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demostrados pelo 
prazo do papel. Em 31/12/2018 e de 2017 não havia títulos na categoria "mantidos 
até o vencimento". b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O 
controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se de me-
todologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. 
Com base nessas informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros 
derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado e liquidez 
previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, 
métodos e premissas utilizados na apuração do valor de mercado. Para a apura-
ção do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, o Máxima utiliza 
as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa e 
Bloomberg. Para derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, 
os preços justos são obtidos por meio de modelos de apreçamento que utilizam 
informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados de ativos de maior 
liquidez. Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado 
que servem de dados de entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se os 
derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. 
• 6. Outros créditos - diversos. a) Outros créditos - diversos. Estão representados 
pelos valores que seguem: 2018 2017

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Rendas a Receber - - - - 14 14
Total - - - - 14 14
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31/12/2018 e de 2017, 
os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contri-
buição social, estavam compostos como seguem:

2018 2017
Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisões passivas 900 719 1.619 900 719 1.619
Prejuízo fiscal / Base negativa 2.535 2.028 4.563 2.635 1.881 4.516
Total 3.435 2.747 6.182 3.535 2.600 6.135

2018 2017
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 466 373 839 1.528 1.222 2.750
Total 466 373 839 1.528 1.222 2.750
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas.
Créditos tributários 2018 2017
Saldo inicial 5.866 4.614
Constituição 514 1.787
Reversão (198) (266)
Saldo final 6.182 6.135
Obrigações fiscais diferidas 2018 2017
Saldo inicial (2.909) (484)
Constituição 2.446 652
Reversão (376) (2.918)
Saldo final (839) (2.750)
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas.

2018
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano (97) (77) (174)
De 1 a 2 anos 226 181 407
De 2 a 3 anos 269 215 484
De 3 a 4 anos 238 190 428
De 4 a 5 anos 415 332 747
De 5 a 10 anos 2.383 1.906 4.289
Total 3.434 2.747 6.181

2018
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 7 5 12
De 1 a 2 anos 89 72 161
De 2 a 3 anos 84 67 151
De 3 a 4 anos 11 9 20
De 4 a 5 anos 36 28 64
De 5 a 10 anos 239 192 431
Total 466 373 839
• 07. Outras obrigações 2018 2017
a) Fiscais e previdenciárias
Impostos e

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

 contribuições sobre lucros 13 - 13 - 17 17
Impostos e contribuições sobre 
 serviços de terceiros 45 - 45 - 47 47
Impostos e contribuições sobre salários 25 - 25 - - -
Outros 5 - 5 - 5 5
Impostos e contribuições diferidos 839 - 839 - 2.750 2.750
Total 927 - 927 - 2.819 2.819
b) Diversas 2018 2017

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Provisão passivos contingentes 3.599 - 3.599 - 3.599 3.599
Credores diversos - país 14 - 14 - - -
Total 3.613 - 3.613 - 3.599 3.599

• 08. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - Fiscais e previdenciárias. 
a) Ativos contingentes. Em 31/12/2018 e 2017, não existiam ativos contingentes.  
b) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2018 e 2017, não existiam 
Obrigações Legais. c) Contingências classificadas como prováveis são regularmen-
te provisionadas e, para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, totalizam: 

Provisão Depósitos Judiciais
2018 2017 2018 2017

Contingências trabalhistas 258 258 1.490 1.303
Contingências fiscais 3.341 3.341 3.227 3.227
Contingências cíveis - - 3.171 3.162
Total 3.599 3.599 7.888 7.692
d) Movimentação das provisões passivas:

2018 2017

Fiscais
Traba-
lhistas Cíveis Total Fiscais

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo inicial 3.341 258 - 3.599 - 1.279 9 1.288
Constituição 
 (reversão) - - - - 3.341 (1.021) (9) 2.311
Saldo final 3.341 258 - 3.599 3.341 258 - 3.599
• 9. Negociação e intermediação de valores 2018 2017
Fundos mútuos de investimentos 9 9
Instituições de mercado 7 7
Pessoas físicas e juridicas 492 519
Clubes de investimento 1 1
Total 509 536
• 10. Patrimônio líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 
31/12/2018 o capital social subscrito e integralizado é de R$33.588 e está dividido 
em 1.070.585 ações nominativas. b) Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros 
da Máxima Corretora é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo 
das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Máxima Corretora, 
e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo. A Má-
xima Corretora não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da 
Lei nº 11.638/07, a Máxima Corretora deve destinar 5% do lucro líquido de cada 
exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do 
capital integralizado do Máxima Corretora. Reserva estatutária - Nos termos da Lei 
nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde que determine a sua 
finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas reservas e 
o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recur-
sos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. 
• 11. Demonstração de resultado
a) Outras despesas administrativas 2018 2017
Comunicações 408 261
Processamento de dados 423 366
Serviço do sistema financeiro 143 127
Serviço de terceiros 110 24
Serviço técnico especializados 932 305
Depreciação - 1003
Outras 88 59
Total 2.104 2.145
b) Despesas tributárias 2018 2017
Tributos federais 1.014 912
ISS 104 22
COFINS 122 99
PIS 20 22
Outros 165 270
Total 1.425 1.325
• 12. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido: 

2018 2017
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da
 contribuição social (CSLL) e deduzidos as participações
   no resultado (5.133) 4.275
Lucro/prejuízo antes da tributação (5.133) 4.275
Alíquota vigente (nota 3q) 45% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente 2.310 (1.924)
Diferenças permanentes (353) 821
Outros ajustes (353) 821
Imposto de renda e contribuição social 1.957 (1.103)
• 13. Transações com partes relacionadas. Partes relacionadas.
Estão representados pelo valor que segue: 2018 2017

437 35
• 14. Gestão de riscos e de capital. a) Introdução e visão geral. A Máxima Corre-
tora está exposto aos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais 
são continuamente monitorados e geridos pela área de Riscos, Compliance e pela 
Alta Administração da Instituição.

ASSINATURAS
A DIRETORIA

Angelo Antonio Ribeiro da Silva
Contador CRC-RJ-081.990/O-2

Aos Diretores e Administradores da Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 
em 31 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 aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
GBS-138/19Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a com-
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 

usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. • Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente 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. • 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. 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 eficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo 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.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.
UHY BENDORAYTES & CIA. (anteriormente denominada CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA.)
Auditores Independentes CRC 2RJ 0081/O-8
Geysa Bendoraytes e Silva - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(Em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil cotas)
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(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

Decisão sobre a criação da MODAL DTVM (home broker modalmais) e posteriormente 
integração com o Banco Digital modalmais
O controlador Banco Modal (“Modal”) é um banco de dono que persegue incansavelmente 
melhorias contínuas para permanecer oferecendo soluções criativas e adequadas a cada 
momento e desafios apresentados pelo mercado e sempre com foco no atendimento com 
distinção das necessidades de nossos clientes. Nesse contexto, o Modal se distingue no setor 
bancário brasileiro pela reconhecida capacidade de elaborar, com criatividade, as melhores 
soluções para cada cliente sem, no entanto, abrir mão da segurança e confiabilidade que o 
coloca entre as melhores e mais completas instituições do mercado brasileiro. Aproveitando 
toda nossa expertise, capacidade instalada e estrutura de back office que o modalmais já 
dispunha, aliadas à eficácia de geração de negócios em todas as frentes, tomamos a decisão 
de criar a nossa própria distribuidora para usufruir de todo esse potencial. Sempre priorizando 
a entrega de soluções genuínas aos clientes. O Modal tem a necessária experiência para 
superar os desafios de qualquer cenário econômico. Um dos motores dessa capacidade é a 
total integração entre as diversas áreas do Grupo Modal. Atuando em conjunto, as equipes 
formam um time coeso, aplicado e, principalmente, focado nos resultados de seus clientes. 
Seja um novo empreendimento imobiliário, a estruturação de um fundo ou a emissão de 
debêntures, entre a enorme gama de possibilidades, as soluções projetadas de acordo com 
as necessidades e os objetivos daqueles que confiam no Modal.  A total integração entre as 
áreas, somada à estrutura enxuta e ao talento de alguns dos melhores profissionais do país em 
diversas áreas, estão na base do sucesso do Modal. Acrescenta-se a isso toda a estruturação 
promovida nos últimos anos e o resultado é a consolidação de uma bem sucedida estratégia 
de médio e longo prazos.  Esta é a visão que orienta o conjunto de áreas como Corporate 
Banking, Distribuição, Investment Banking, Produtos, Merchant Banking, Infraestrutura, 
Imobiliária, Sales&Trading, Asset Management e Private Equity. O banco digital modalmais 
é uma iniciativa que busca trilhar o caminho da excelência e da inovação, a fim de criar e 
oferecer caminhos disruptivos para cada momento do mercado, tendo como principal obje-
tivo o desenvolvimento de soluções criativas para nossos clientes. Olhando por esse prisma, 
o modalmais ganha destaque no setor bancário brasileiro ao mesclar resultados eficientes 
e dinâmicos com alto nível de segurança e confiabilidade, colocando-o entre as melhores 
e mais completas instituições do território nacional. Com sua experiência de mercado e 
ferramentas de tecnologia de ponta, o modalmais está capacitado para enfrentar e superar 
os desafios de qualquer cenário econômico com êxito. A coesa integração entre as diversas 
áreas do Grupo Modal serve como esteio para a fluidez de nossos processos, garantindo 
uma comunicação homogênea que corrobora a entrega de resultados. Todas as frentes do 
banco digital trabalham em prol dessa mesma entrega, seja em um novo empreendimento 
imobiliário, na estruturação de um fundo ou na emissão de debêntures, entre a enorme gama 
de possibilidades que podemos explorar, as soluções projetadas estão sempre de acordo com 
as necessidades e com os objetivos dos que confiam em nossa marca. Podemos acrescentar 
também toda a estruturação promovida nos últimos anos e o resultado é a consolidação de 
uma bem sucedida estratégia de médio e longo prazos.  Esta é a visão que orienta também o 
Banco de Investimento que atua em estruturação e coordenação de grandes operações no 
mercado nacional e internacional. Além dos segmentos de Investment Banking, Corporate 
Banking e Administração Fiduciária. O Grupo Modal possui ainda participação acionária 
na Novus Capital, gestora de recursos independentes. Para 2019, o modalmais continuará 
investindo em tecnologias de última geração, atendimento de excelência e preço justo a 
seus clientes. A expectativa é fechar o ano com 380.000 clientes ativos e uma ampla oferta 
de produtos do próprio modalmais, bem como de terceiros devidamente selecionados por 
especialistas com grande expertise no mercado.
Plano de negócio da DTVM, resultados obtidos e perspectivas
O plano de negócio levava em conta o ganho de sinergia que teríamos com toda estrutura 
que o Modal já dispunha, e representaria um importante canal de distribuição de produ-
tos do banco para o mercado. Nesse sentido, criamos um portal de negócios totalmente 
interativo  (www.modalmais.com.br) que possibilita aos investidores diversas possibilida-
des de investimento, tanto de produtos do Modal como de outros gestores. Mas durante 

o período de desenvolvimento, concluímos que tínhamos outras ótimas oportunidades de 
negócio e expandimos a ideia de uma corretora institucional para um portal de negócios 
para o varejo e também para investidores profissionais, conseguindo os selos de Execution 
Broker em julho de 2016 e Retail Broker em fevereiro de 2017. O plano de negócio do 
banco digital está em continuar o seu legado já consolidado do Banco Modal no mercado 
e toda estrutura desenvolvida e aperfeiçoada ao longo desses 23 anos de mercado, mas 
mantenho sempre o desejo de inovar e visão de futuro. No que tange a inovação, nosso 
comprometimento é aderir às novas tecnologias e encontrar caminhos para facilitar a 
vida dos nossos clientes, bem como tornar a comunicação mais fluida e dinâmica. Nesse 
sentido, criamos um portal de negócios totalmente interativo (www.modalmais.com.br) 
que possibilita aos investidores diversas possibilidades de investimento, tanto de produtos 
do modalmais como de outros gestores; desenvolvemos um aplicativo para smartphone, 
disponível nas plataformas Android e iOS, chamado “banco digital modalmais”, com o 
objetivo de cobrir a necessidade de acesso dos nossos clientes; criamos nosso canal no 
YouTube (www.youtube.com/user/modalmais) para disseminação de conteúdo relevante 
aos clientes, bem como um perfil no Instagram (https://www.instagram.com/modalmais/) 
para fomentar e aproximar a interação da marca com seus seguidores. No decorrer do 
processo de desenvolvimento, concluímos que tínhamos outras ótimas oportunidades 
de negócio e expandimos a ideia de uma corretora institucional para um portal de ne-
gócios para o varejo e também para investidores profissionais, conquistamos os selos de 
Execution Broker, em julho de 2016, e de Retail Broker, em fevereiro de 2017.  Estamos 
em plena operação e continuamos investindo em pessoal especializado, infraestrutura 
e tecnologia de ponta, para oferecer um serviço cada vez mais completo e com mais 
opções de investimentos para nossos clientes, como a abertura da mesa de commodities, 
mesa de aluguel de ações e novas plataformas de investimentos. Nossa receita total 
com operações de clientes teve crescimento de mais de 200% em relação ao exercício 
anterior. O volume de clientes também teve um crescimento mais de 295% em relação 
ao exercício de 2017. Desde o exercício de 2016, bem como o de 2017, praticamente 
primeiro ano de operação da DTVM, foi feito um forte investimento (conforme Notas 16 
e 17 às Demonstrações Financeiras), com o objetivo de preparar toda a estrutura para 
atender a demanda crescente de clientes e necessidade massiva de tecnologia de ponta 
e, assim, poder oferecer um serviço diferenciado, ágil e de qualidade. Como consequ-
ência desse movimento, tivemos uma resposta muito acima do planejado inicialmente; 
tínhamos projetado um crescimento das receitas da ordem de 300% para 2017 em 
relação 2016. Hoje o progresso desses números continua em constante evolução, com 
uma receita atual na casa do R$ 65 milhões (2017 - R$ 24 milhões). Adicionalmente, o 
banco digital modalmais teve receita com operações de Bolsa onze vezes maior do que 
o planejado, volume de captações em renda fixa duas vezes maior e nas captações em 
fundos de investimentos, próprios ou de terceiros, estamos vinte e cinco vezes superior 
ao planejado. Isso reforça nossa certeza que estamos no caminho certo na consolidação 
de um negócio sustentável e estratégico para o grupo como um todo. O modalmais 
terminou o exercício de 2018 com mais de 347 mil clientes habilitados (120 mil clientes 
ativos) entre renda fixa e renda variável (projetamos 600 mil até o final do exercício de 
2019), mais de R$ 3 bilhões sob custódia Bovespa, mais de R$ 478 milhões captados em 
Tesouro Direto, mais de R$ 692 milhões captados em renda fixa privada, mais de R$ 198 
milhões captados em fundos e mais de R$ 4,6 bilhões em AuM.
Sobre o modalmais - Canal de investimentos para o varejo
Em outubro de 2015, foi lançado oficialmente o modalmais Home Broker. Dois anos 
depois, o portal já havia conquistado a posição de destaque no mercado brasileiro de 
Bolsa de Valores, renda fixa e Tesouro Direto. O banco digital modalmais surgiu no final 
de 2018 como uma ação estratégica do Grupo Modal, tal movimento é mais uma prova 
do comprometimento do modalmais com a inovação e a tecnologia a favor dos clientes. 
Nossos clientes utilizam o modalmais para realizar seus investimentos em Bolsa (Seg-
mento Bovespa e BM&F), fundos de investimentos e renda fixa, (CDB, LCI, LCA, Tesouro e 
Debêntures Incentivadas), investindo mais de R$ 4,3 bilhões no total. O forte crescimento 

se deve a uma oferta de produtos de renda fixa com ótimas rentabilidades sem cobrança 
de taxas de custódia ou tarifas mensais, Tesouro Direto com taxa zero, corretagem de 
Bolsa a um preço justo e custos de plataformas de negociação com descontos. Na Bolsa 
de Valores, o modalmais é extremamente competitivo e tem o melhor custo benefício 
do mercado. Para investir em ações, opções, FIIs e ETFs, não é cobrada taxa de custódia e 
a corretagem varia de acordo com o plano escolhido de R$ 0 (zero) a R$ 2,49 por ordem 
executada. Para contratos futuros de dólar e índice, a corretagem varia de acordo com o 
plano escolhido, podendo variar de R$ 0 (zero) a R$ 0,16 por minicontrato negociado. E de 
R$ 0 (zero) a R$ 0,80 por contrato cheio negociado. Além do portal modalmais, o banco 
digital oferece uma Mesa de Operações com atendimento personalizado e qualificado 
para investimentos nos mercados Bovespa e BM&F.  A mesa conta com: • Atendimento 
personalizado e exclusivo; • Ampla oferta de produtos de investimentos para todos os 
perfis; • Robô de negociação para automatizar suas ordens com precisão; • Operações 
estruturadas de long & short, travas etc; • Especialistas dedicados a encontrar as melhores 
oportunidades de investimentos para você e muito mais.
Certificações para o mercado de renda variável
A Modal DTVM, dentro do Programa de Qualificação Operacional (PQO), obteve o selo 
Execution Broker, que identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante de 
Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação 
de serviços de execução de negócios para os investidores institucionais nos ambientes de 
negociação da BM&FBOVESPA. No primeiro trimestre de 2017 a Modal DTVM também 
obteve o selo Retail Broker do Programa de Qualificação Operacional (PQO). A certificação 
atesta a qualidade dos serviços prestados a pessoas físicas e jurídicas não financeiras.

Governança
O Modal é um dos maiores gestores de recursos do país com R$40,8bi (R$ 19,5 bi em 
31/12/17) de AuM. Possui uma base bem dividida e com grande expertise em gestão, ad-
ministração e custódia de ativos diferenciados. Os processos de controle de risco seguem 
seu compromisso com a excelência no atendimento a seus clientes e estão em linha com 
as melhores práticas de mercado. A começar pela independência da área de Risco, que 
se reporta diretamente à Diretoria Executiva. Para garantir a máxima segurança de risco 
de mercado e risco de liquidez, todas as operações são monitoradas conforme os limites 
determinados pelo Comitê de Risco Modal, instância da qual também fazem parte o CFO 
e o CEO do Grupo. Esse processo é ainda reforçado por auditorias internas regulares. O 
arcabouço de segurança é complementado pelo Compliance e Risco Operacional, cuja 
função é garantir a conformidade de todas as práticas às normas e exigências regulatórias 
das autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo de Basiléia, além de aderências 
às melhores políticas de governança corporativa. Com processos estruturados e rigor na 
aplicação de suas políticas, o Modal procura garantir total confiabilidade a seus clientes. 
A visão de qualidade do Modal se dissemina por todas as áreas do Grupo. A cada ano 
novos investimentos em tecnologia e programas de treinamento buscam esse objetivo.
Agradecimentos
Agradecemos aos clientes e parceiros o apoio, respeito e confiança e, aos nossos asso-
ciados, pela determinação e comprometimento aos Valores do Grupo Modal, que têm 
sido fundamentais para a obtenção de resultados diferenciados.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019
A Diretoria.

ATIVO Notas 2018 2017
Ativo circulante 301.848 188.420
Disponibilidades 4 4.923 601
 Caixa 4.923 601
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 165.041 92.031
 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 165.041 92.031
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
 derivativos 5 12.920 12.107
 Carteira própria 1.083 873
 Vinculados à prestação de garantia 11.837 11.133
 Instrumentos financeiros derivativos – 101
Operações de crédito
 Setor privado 7 2.032 1.712
Outros créditos 114.595 81.927
 Negociação e intermediação de valores 9 101.963 73.650
 Diversos 10 12.632 8.277
Outros valores e bens 8 2.337 42
  Despesas antecipadas 2.337 42
Realizável a longo prazo 4.113 4.002
Outros créditos 4.113 4.002
 Diversos 10(a) 4.113 4.002
Permanente 11 8.104 1.133
Imobilizado de Uso 2.034 580
Intangível 6.070 553
Total do ativo 314.065 193.555

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2018 2017
Passivo circulante 276.255 167.806
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
  derivativos – 101
  Instrumentos financeiros derivativos – 101

Outras obrigações 276.255 167.705
 Cobrança e arrecadação de tributos 13 19
 Sociais e estatutárias 2.622 952
 Fiscais e previdenciárias 12 6.128 2.481
 Negociação e intermediação de valores  9 264.482 161.872
 Diversas 13 3.010 2.381

Exigível a longo prazo 220 –
Outras obrigações 220 –
  Diversas 23 220 –

Patrimônio líquido 14 37.590 25.749
 Capital 41.504 36.504
 Prejuízos acumulados (3.914) (10.755)

Total do passivo e patrimônio líquido 314.065 193.555
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital  social Ajuste a valor de mercado TVM e derivativo Prejuízos acumulados Total
Exercício findo em 31/12/2017
Saldos em 01/01/2017 29.504 (1) (13.336) 16.167
  Aumento de capital 7.000 – – 7.000
  Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos – 1 – 1
  Lucro líquido do exercício – – 2.581 2.581
Saldos em 31/12/2017 36.504 – (10.755) 25.749
Mutações do exercício findo em 31/12/2017 7.000 1 2.581 9.582
Semestre findo em 31/12/2018
Saldos em 01/07/2018 41.504 – (9.652) 31.852
  Lucro líquido do semestre – – 5.738 5.738
Saldos em 31/12/2018 41.504 – (3.914) 37.590
Mutações do 2º semestre de 2018 – – 5.738 5.738
Exercício findo em 31/12/2018
Saldos em 01/01/2018 36.504 – (10.755) 25.749
  Aumento de capital 5.000 – – 5.000
  Lucro líquido do exercício – – 6.841 6.841
Saldos em 31/12/2018 41.504 – (3.914) 37.590
Mutações do exercício findo em 31/12/2018 5.000 – 6.841 11.841

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2º semes- 
tre de

Exercícios findos em 
31 de dezembro

Notas 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira
Operações de crédito - conta margem 7 519 1.050 690
Resultado de operações com títulos e valores
 mobiliários 11.773 17.176 5.093
Resultado bruto da intermediação financeira 12.292 18.226 5.783
Outras receitas (despesas) operacionais
Receitas de prestação de serviços 15 41.433 65.236 24.210
Despesas de pessoal 16 (9.663) (16.348) (6.826)
Outras despesas administrativas 17 (25.601) (42.962) (14.668)
Despesas tributárias 19 (3.467) (5.433) (1.971)
Outras despesas operacionais 21 (2.208) (3.969) (1.185)
Outras receitas operacionais 43 213 200
Resultado operacional 537 (3.263) (240)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações 12.829 14.963 5.543
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para imposto de renda corrente 18 (1.723) (2.103) (783)
Provisão para contribuição social corrente 18 (1.431) (1.745) (661)
Ativo fiscal diferido 3(j) (1.322) (1.445) (567)

(4.476) (5.293) (2.010)
Participação nos lucros ou resultados (2.615) (2.829) (952)
Lucro líquido do semestre/exercício 5.738 6.841 2.581
Lucro líquido por cota - R$ (lote de 1.000 cotas) 138,21 164,33 70,70

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

2º semes-
tre de

Exercícios findos 
em 31 de dezembro

2018 2018 2017

Atividades operacionais
(reclassifi-

cado)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício/semestre 5.738 6.841 2.581
Ajustes ao lucro líquido (prejuízo) 4.726 5.705 2.079
 Imposto de renda e contribuição social correntes 3.154 3.848 1.444
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.322 1.445 567
 Depreciações e amortizações 250 412 68
Variação de ativos e passivos - atividades operacionais 43.874 68.083 69.075
 (Aumento)/redução em operações de crédito (262) (320) (732)
 (Aumento)/redução em outros créditos (52.053) (38.072) (22.231)
 (Aumento)/redução em outros valores e bens (938) (2.295) 117
 Aumento/(redução) em outras obrigações 97.127 108.769 91.921
Caixa gerado pelas atividades operacionais 54.338 80.630 73.735
Atividades de investimentos
(Aumento) em TVM carteira disponível para venda 682 (914) (5.026)
(Aquisição)/baixas de imobilizado de uso (580) (1.806) (527)
(Aquisição)/baixas de diferido/ intangível (3.449) (5.578) (553)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades
  de investimento (3.347) (8.298) (6.106)
Atividades de financiamento
Integralização de capital – 5.000 7.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento – 5.000 7.000
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 50.991 77.332 74.629
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício e
 semestre (nota 4 (i)) 118.973 92.632 18.003
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
 e semestre 169.964 169.964 92.632
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 50.991 77.332 74.629

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Modal DTVM” ou “DTVM”), anteriormente denominada Safdié Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários Ltda, tem por objeto social, entre outras atividades, comprar 
e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, instituir, or-
ganizar e administrar fundos e clubes de investimentos e exercer outras atividades 
expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e/ou pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).  A sede social da Modal DTVM, a partir do 2º semestre 
de 2015, passou a ser na Praia de Botafogo, 501 -Torre Pão de Açúcar (6º andar) - Bo-
tafogo - Rio de Janeiro RJ. A Safdié DTVM  teve troca de controle homologada pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN) em 03/07/2015, passando a ser subsidiária integral 
do Banco Modal S.A. (“controlador”). A nova denominação passou a ser Modal Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Modal DTVM”) e representa um im-
portante canal de distribuição e de “cross-selling” para os produtos e serviços ofereci-
dos pelo controlador e pela Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Coligada”), além 
de produtos de outros bancos (fundos, CDB, LCI, LCA etc.), devidamente aprovados no 
processo de due dilligence interno, através de sua atuação junto a clientes institucionais 
e por meio de seu portal de investimentos “Modal Mais” (modalmais.com.br). 2. Apre-
sentação e elaboração das demonstrações financeiras: 2.1.  Base de apresentação: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil ("BACEN"), associadas às demais normas emitidas pelo BACEN. Na elaboração 
das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas e premissas na determi-
nação dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as 
práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas 
na mensuração de provisões para perdas e outros créditos, provisão para contingências, 
realização do crédito tributário, sempre que aplicável, impostos diferidos, na determi-
nação do valor de mercado de instrumentos financeiros e na seleção do prazo de vida 
útil de certos ativos.  Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e 
premissas adotadas. As demonstrações financeiras da Modal DTVM foram concluídas 
e aprovadas pela Administração em 29/03/2019. 2.2. Alterações nas práticas contábeis 
brasileiras: Em decorrência do processo de convergência com as normas internacionais 
de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições finan-
ceiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos já aprovados pelo 
BACEN são: • Res. 3.566/08  - redução do valor recuperável de ativos (CPC 01 (R1)); 
• Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2)); • Res. 4.636/18 - di-
vulgação sobre partes relacionadas (CPC 05 (R1)); • Res. 3.823/09 - provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes (CPC 25); • Res. 3.973/11 - eventos subsequentes 
(CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento baseados em ações (CPC 10 (R1)); • Res. 4.007/11 
- políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro (CPC 23); • Res. 
4.144/12 - estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-fi-
nanceiro (Pronunciamento conceitual básico R1), exceto nas matérias não conflitantes 
com os dispositivos do BACEN; • Res. 4.424/15  - registro contábil e evidenciação de 
benefícios a empregados (CPC 33 (R1)); • Res. 4.524/16   efeitos das mudanças nas 
taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)); • Res. 4.534/16   
Ativo Intangível (CPC 04 (R1)); • Res. 4.535/16   Ativo Imobilizado (CPC 27). Atualmen-
te não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos 
contábeis do CPC e, tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva 
ou retrospectiva para a elaboração das demonstrações financeiras. 3. Principais prá-
ticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para contabilização das 
operações e elaboração das demonstrações financeiras são: a) Apuração de resultado: 
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência. b) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo apre-
sentadas em milhares de reais, moeda funcional e de apresentação da Modal DTVM. 
c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional, aplicações interfinanceiras de liquidez, com 
prazo inferior a 90 dias, que são utilizados pela Modal DTVM para gerenciamento de 
seus compromissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08 e 
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo. d) Títulos e valores mobi-
liários e instrumentos financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários são 
classificados nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresen-
tadas abaixo. (i) Títulos para negociação - aqueles adquiridos com o propósito de serem 
ativa e frequentemente negociados, os quais são avaliados ao valor de mercado, em 
contrapartida ao resultado. (ii) Títulos disponíveis para venda - aqueles que não se 
enquadram nas categorias (i) e (iii), os quais são registrados pelo custo de aquisição 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do resultado e avaliados pelo 

valor de mercado, em contrapartida a uma conta específica do patrimônio líquido; tais 
títulos são utilizados em sua maioria na gestão do caixa do Banco.  Os ganhos e perdas 
dos títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na demons-
tração do resultado, em contrapartida da conta específica do patrimônio líquido. 
(iii) Títulos mantidos até o vencimento - aqueles adquiridos com a intenção de serem 
mantidos em carteira até o vencimento, os quais são avaliados pela sua taxa intrínse-
ca, em contrapartida ao resultado e avaliados quanto a eventual evidência de perda 
permanente a qual, se constatada, é registrada no exercício de sua ocorrência. Os tí-
tulos e valores mobiliários classificados como “para negociação” estão apresentados 
no ativo circulante, independente dos vencimentos, conforme previsto na Circular 
3.068/01. Nos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 não houve reclassificação de 
títulos entre as categorias. e) Instrumentos financeiros derivativos: As operações com 
instrumentos financeiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: (i) Opções 
- os valores nominais dos contratos de opções de compra de ações e ativos financeiros 
e mercadorias, lançados e a exercer, estão registrados em contas de compensação. Os 
valores dos prêmios, recebidos e/ou pagos quando da contratação das operações, são 
registrados em contas patrimoniais, ajustados às suas cotações de mercado e perma-
necem até o efetivo exercício da opção, se for o caso, quando é baixado como redução 
ou aumento do custo do bem ou direito, pelo exercício, ou como receita ou despesa, 
no caso de não exercício da opção. (ii) Mercado futuro - os contratos de operações 
realizados no mercado futuro de ativos financeiros e mercadorias estão registrados 
em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente 
por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos no resultado mensalmente. (iii) "Swap" 
- os contratos correspondentes às posições de "swap" estão registrados em contas de 
compensação pelo valor de referência. Os diferenciais a pagar e a receber estão regis-
trados em contas patrimoniais em contrapartida do resultado e ajustados mensalmen-
te ao seu valor de mercado. (iv) Mercado a termo - os contratos de operações realiza-
dos no mercado a termo de ativos financeiros e mercadorias estão registrados em 
contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente e re-
conhecidos no resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados men-
salmente ao seu valor de mercado. Os instrumentos financeiros derivativos são ava-
liados ao valor de mercado e a valorização e/ou desvalorização, de acordo com suas 
respectivas classificações, são contabilizadas de acordo com a Circular 3.082/02, como 
descrito a seguir: (a) Não destinados a "hedge" - registradas no resultado. (b) “Hedge” 
de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de “hedge”, inclusive os 
ativos classificados na categoria disponível para venda e seus efeitos fiscais, e os res-
pectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo 
valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhe-
cidas no resultado do período; e (c) “Hedge” de fluxo de caixa - os ativos e passivos 
financeiros objetos de “hedge” e os respectivos instrumentos financeiros derivativos 
relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valo-
rizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidas em conta 
destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”. A 
parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente no resultado do período. 
(d) Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes ou 
por conta própria, caracterizados como “hedge” mas que não atendam aos critérios 
de “hedge” contábil estabelecidos pelas normas do BACEN, principalmente derivativos 
utilizados para administrar a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor 
de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no 
resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger 
exposições a risco, por meio da modificação de certas características de ativos e pas-
sivos financeiros objetos de “hedge”, que sejam altamente efetivos e que atendam a 
todos os demais requerimentos de designação e documentação de que trata a Circular 
BACEN nº 3.082/02, são classificados como “hedge” contábil de acordo com sua natu-
reza. g) Negociação e intermediação de valores: Representadas por valores pendentes 
de liquidação dentro dos prazos regulamentares, relativas as operações de compra ou 
venda de títulos e contratos de ativos financeiros realizadas na B3 S.As - Bolsa, Brasil, 
Balcão, por conta própria e/ou de terceiros. h) Operações de crédito - conta margem 
e provisão para créditos de liquidação duvidosa: Operações préfixadas apuradas em 
bases pró rata dia até a data das demonstrações financeiras. A determinação da pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa é baseada nas normas contábeis vigentes 
(Res. 2.682/99) e considera as garantias reais obtidas, observado o limite mínimo de 
140% em grupo de ações que compõem o índice Bovespa. i) Permanente: Imobilizado 
- demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método 
linear, com base em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo 
móveis e utensílios, máquinas e equipamentos - 10% e sistema de processamento de 

dados - 20%. Intangível - composto por licenças adquiridas de programas de compu-
tador e custos de desenvolvimento de softwares e plataformas de negócio e são 
amortizados pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil esti-
mada considerando os benefícios econômicos futuros a serem gerados. j) Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquo-
ta de 15% sobre o lucro anual tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional 
específico de 10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$ 240. A provisão para a 
contribuição social é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de 
renda, ajustado na forma da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, 
consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinen-
te a cada encargo.
Descrição %
Imposto de Renda 15%
Adicional de Imposto de Renda 10%
Contribuição Social (1) 15% - 20%
(1) A Lei nº 13.169, de 06/10/2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição 
Social aplicável às instituições financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no período 
compreendido entre 01/09/2015 a 31/12/2018. A partir de 01/01/2019, a alíquota 
aplicável voltou a ser de 15%. Como resultado da majoração temporária da alíquota 
de contribuição social, os impostos correntes foram calculados às alíquotas de 15% 
até 31/08/2015 e 20% a partir de setembro de 2015 até o fechamento de 31/12/2018.
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças temporárias 
geradas pela avaliação ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, bem como 
do prejuízo fiscal e base negativa (vide parágrafo abaixo) e outras adições/exclusões 
temporárias, foram apurados e registrados de acordo com as normas estabelecidas 
pela Circular BACEN nº 3.171/02 e normas vinculadas,  levando em consideração as 
alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as expectativas de 
realização de acordo com as operações que os produziram e reconhecidos apenas 
quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN 
nº 3.059/02 e alterações posteriores, forem atendidos.  Os créditos tributários oriundos 
de prejuízo fiscal e base negativa, foram registrados contabilmente (Resolução 3.059/02 
e alterações), baseado em estudo técnico preparado e aprovado pela administração da 
Modal DTVM, a expectativa de realização desses créditos tributários levou em conta 
os resultados projetados para os próximos anos, utilizando premissas de mercado, 
capacidade instalada, diversificação dos produtos oferecidos, administração de fundos 
estruturados e o crescimento histórico e projetado da carteira de clientes e volume de 
operações. k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, 
a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais 
seguem os critérios definidos na Resolução BACEN nº 3.823, de 16/12/2009, que 
aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 25, aplicável a partir do exercício de 2010, 
da seguinte forma: • ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos. Não existem ativos contingentes 
para o exercício findo em 31/12/2018; • contingências passivas: são reconhecidas 
nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e 
da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos asses-
sores jurídicos são divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados 
como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação; • obrigações legais: 
refere-se a demandas administrativas ou judiciais nas quais estão sendo contestadas 



n Monitor Mercantil Financeiro16 Sábado, domingo e 2ª feira, 30 e 31 de março e 1 de abril de 2019

Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ 05.389.174/0001-01

Rio de Janeiro - Praia de Botafogo, 501 Torre Pão de Açúcar (6º andar) - Botafogo - Rio de Janeiro RJ - CEP 22.250-040
São Paulo - Av. Juscelino Kubitschek, 1.455 (3º andar) - Itaim Bibi - São Paulo-SP - CEP 04543-011

Contatos - Rio de Janeiro (21) 3223 7700 • São Paulo (11) 2106 6880 • Outras localidades 0800 031 6247 • Ouvidoria: 0800 283 0077

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A DIRETORIA
DEBORA DOMINGUES DOS SANTOS - CRC: RJ 094.976/O-0 - CPF nº 081.584.267-86

a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes 
discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados 
de acordo com a legislação vigente. Não existem demandas administrativas ou judi-
ciais para o exercício findo em 31/12/2018. l) Outros ativos e passivos circulantes 
e de longo prazo: São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, 
incluindo os rendimentos e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro 
rata” dia, e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu 
valor de mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses 
são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. m) Programa de 
remuneração variável - Phanton Stock Option: O Programa de Opções foi criado na 
modalidade “Phantom Stock Option”, por meio do qual o(a) beneficiário(a) não se torna 
sócio(a) de qualquer entidade integrante do Grupo Modal, mas tão somente adquire 
o direito a receber o financeiro correspondente à valorização do valor das ações do 
Grupo Modal, percebida no período de tempo entre a outorga e seu vencimento, na 
proporção de sua participação no programa, sem que haja emissão de novas ações e 
sem qualquer custo de aquisição para o(a) beneficiário(a). Para constituição da provisão 
no período entre a outorga e o exercício, o Patrimônio Líquido (PL) é projetado até o 
vencimento da opção, com os ajustes previstos na outorga, e compara-se com o PL 
base do programa e o resultado é trazido a valor presente pela taxa do DIxPré divulgado 
pela B3 e, sobre esse montante aplica-se o percentual outorgado aos participantes. A 
provisão é constituída contra o resultado na linha de Outras Despesas Operacionais. 
n) Provisão de programa de vantagens Mais Milhas: O programa Mais Milhas é um 
programa de fidelidade oferecidos aos investidores, que permite o acúmulo de pontos 
a partir de investimento em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) do Banco Modal 
S.A. pós-fixados, préfixados e “Ganho Mensal”. Os pontos acumulados podem ser uti-
lizados, mediante solicitação de resgate, para descontos e/ou benefícios na aquisição 
de produtos e serviços oferecidos pelos parceiros.  A provisão é constituída, a partir 
da adesão do cliente ao programa, na demonstração do resultado no grupo de “Outras 
Despesas Adminstrativas”.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017
Disponibilidades 4.923 601
Aplicação interfinanceira de liquidez 165.041 92.031
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros (i) 165.041 92.031
Total 169.964 92.632
Curto prazo 169.964 92.632
a) Reclassificação do caixa e equivalente de caixa

31 de dezembro de 2018 
Originalmente 

apresentado Reclassificação Ajustado
Caixa e equivalente de caixa 93.505 (873) 92.632
Títulos e valores mobiliários - Livres – 873 –
Demonstração dos fluxos de caixa
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
  atividades de investimento (5.233) 873 (6.106)
Caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício e semestre (2017) 93.505 (873) 92.632
(i) As aplicações em depósitos interfinanceiros, no montante de R$ 165.041 (2017 - R$ 
92.031), vencem em 02/01/2019 e são feitas com controlador Banco Modal S.A. (Nota 23).
5. Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos: (a) Títulos 
Valores Mobiliários

2018 2017

Títulos
Faixa de 

vencimento

Custo  
amorti-

zado

Ajuste
a mer-

cado

Valor 
con- 
tábil

Valor 
con- 
tábil

Títulos para negociação
Carteira própria 
  Certificado de Depósito Bancário (CDB) Até dezem-

bro 2023 60 – 60 –
  Letra de câmbio Até maio 

de 2020 5 – 5 –
Total de títulos para Negociação 65 – 65 –
Título disponível para venda
  Carteira própria
  Letras Financeiras do Tesouro (LFT) Até setem-

bro 2022 1.018 – 1.018 873
Total de títulos disponível para venda 1.018 – 1.018 873
Total de carteira própria 1.083 – 1.083 873
Títulos para negociação
Vinculados a prestação de garantias
  - BM&F
   Cotas de fundos de investimento Sem 

vencimento 11.837 – 11.837 11.133
Total de títulos para negociação 11.837 – 11.837 11.133
Total Vinculados a prestação de
  garantias - BM&F 11.837 – 11.837 11.133
Total Geral 12.920 – 12.920 12.006
(b) Derivativos 2017

Custo
atualizado

Valor de 
mercado

Resultado
não realizado

Posição ativa
  Compra a termo a receber 50 50 –
  Venda a termo a receber 51 51 –
Total 101 101 –
Circulante 101
Posição passiva
  Compra a termo a pagar 51 51 –
  Venda a termo a pagar 50 50 –
Total 101 101 –
Circulante 101
Em 31/12/2018 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos na 
carteira da DTVM, nem direcional e nem intermediação. O valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários é apurado com base nos preços dos ativos divulgados 
por fontes externas, como B3 - Brasil, Bolsa, Balcão e ANBIMA. Em 31/12/2018 e de 
2017, a posição dos clientes custodiados pela Modal DTVM, bem como os valores de 
depósitos de margens e de garantias sob a responsabilidade da DTVM, próprios e de 
terceiros, montavam a:
Carteira de terceiros 2018 2017
  Operações com ações 2.965.964 1.814.993
  Tesouro direto 477.723 191.837
  Certificado de depósito bancário 353.214 109.385
  Cota de fundo de investimento 210.344 73.325
  Letras de crédito imobiliário 139.520 41.348
  Letras de crédito agrário 62.141 17.525
  Letra de câmbio 56.937 –
  Certificado de operações estruturadas 18.256 –
  Letra Financeira do Tesouro 16.458 –
  Debêntures 13.722 –
  Letra Financeira 8.050 –
  Nota de tesouro nacional 4.266 –
  Certificado de recebíveis agronegócio 4.224 –
  Certificado de recebíveis imobiliário 2.781 –
  Nota promissória 806 –
Total 4.334.406 2.248.413
O controlador da Modal DTVM (Banco Modal S.A.) é membro de compensação e res-
ponsável, perante a Bolsa, pelas liquidações das operações da DTVM. No curso de suas 
atividades, a DTVM necessita depositar margens em garantias na B3. Em 31/12/2018, o 
valor depositado pelo controlador para suprir esta necessidade, foi de R$ 11.825 (2017 - 
R$ 11.118). 6. Gerenciamento de riscos: Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17, 
foram implementadas no conglomerado Modal, estruturas para gerenciamento dos 
riscos de mercado, operacional e de crédito. Todas estas estruturas foram devidamente 
aprovadas pela diretoria. (i) Gestão de risco de mercado: relacionado às flutuações de 
preços e taxas, ou seja, às oscilações de mercados de taxas de juros dentro do país, que 
geram reflexos nos preços dos ativos e passivos negociados nos mercados; (ii) Gestão 
de risco operacional: estrutura específica para gerenciamento dos riscos nas atividades 
operacionais; (iii) Gestão de risco de crédito: estrutura responsável por monitorar a pos-
sibilidade de ocorrência de perdas para a Modal DTVM, associadas ao não cumprimento 
pela contraparte de operação financeira, de suas obrigações nos termos pactuados. 
(iv) Gestão de risco de liquidez: relacionado ao descasamento de fluxos financeiros de 
ativos e passivos, com reflexos sobre a capacidade financeira da Modal DTVM em obter 
recursos para honrar seus compromissos; (v) Instrumentos financeiros: a Modal DTVM 
mantém políticas e estratégias operacionais e financeiras visando liquidez, segurança 
e rentabilidade dos seus ativos. Desta forma, possui procedimentos de controle e 
acompanhamento das transações e saldos dos seus instrumentos financeiros, com o 
objetivo de monitorar os riscos e as taxas vigentes em relação às praticadas no mercado. 
Em 31/12/2018, a administração considerou como aceitável a exposição aos riscos da 
Modal DTVM, uma vez que todo o caixa fica aplicado em operações de alta liquidez, em 
geral títulos públicos ou operações compromissadas com o controlador. 7. Operações de 
crédito - Setor privado: Correspondem a operações de conta margem realizadas sob a 
modalidade de financiamento destinado à aquisição de ações no montante de R$ 2.032 
(2017 - R$ 1.712), gerando um resultado de R$ 1.050 (2017 - R$ 690). As garantias das 
operações são ativos financeiros custodiados na Modal DTVM, com valores de mercado 
superiores a, no mínimo, 140% do crédito concedido, em grupo de ações indicadas nas 
regras da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. 8. Outros valores e bens: Em dezembro 2018, R$ 

2.337 (2017 – R$ 42) refere-se, substancialmente, à despesa antecipada sobre aquisição 
de licença temporária de uso de sistema e serviço de propaganda e publicidade, que são 
amortizadas pelo prazo de vigência da prestação de serviço, conforme contrato assinado 
entre as partes. 9. Negociação e intermediação de valores: Em 31/12/2018, os saldos 
ativos e passivos refere-se às transações efetuadas por conta e ordem de clientes nas 
bolsas de valores e de mercadorias e futuros, cuja liquidação financeira ocorrerá em um 
ciclo operacional de D+1 ou D+3. Compostos da seguinte forma:

2018 2017
Posição 

ativa
Posição 
passiva

Posição 
ativa

Posição 
passiva

Valores a liquidar - Cliente 51.222 50.740 32.016 41.634
Valores a liquidar - Bolsa 50.741 50.914 41.634 31.922
Depósito de cliente   (i) – 162.828 – 88.316
Total 101.963 264.482 73.650 161.872
(i) O valor de R$ 162.482 (2017- R$ 88.316) refere-se a recursos de investidores dispo-
níveis para negociações futuras, até que esses investidores coloquem as ordens para 
as negociações ou sejam utilizados para cobertura de chamada de margem (Nota 4).
10. Outros créditos - diversos 2018 2017
Créditos tributários  (a) 6.690 8.135
Taxa de administração (nota 15) (nota 24) 4.215 3.189
Impostos e contribuições a compensar  (b) 2.813 744
Valores a receber - Comissão por indicação de clientes  (c) 1.556 –
Valores a receber  - Clientes  (d) 993 –
Valores a receber -  Sociedade ligada  (Nota 23) 226 118
Devedores por depósitos em garantia  (e) 37 12
Adiantamento e antecipações salariais – 55
Outros 215 26
Total geral 16.745 12.279
Curto prazo 12.632 8.277
Longo prazo 4.113 4.002
(a) Abaixo a composição dos créditos tributários por ano de realização e a estimativa de 
realização e valor presente dos mesmos:

Ano de realização
Diferença 

Temporária
Prejuízo Fiscal / 

Base Negativa (ii) Total Geral
2019 129 2.448 2.577
2020 – 4.016 4.016
2021 – 97 97
Total geral 129 6.561 6.690
Valor presente  (i) 122 5.867 5.989
Exercício findo 31/12/2017
Valor contábil – 8.135 8.135
Valor presente – 7.148 7.148
(i) Para o cálculo do valor presente foi utilizada a taxa DI x Pré divulgada pela B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão. (ii) Ao longo do exercício findo em 31/12/2018 foi realizado o 
montante de R$1.574 do estoque de Créditos Tributários oriundos de Prejuízo Fiscal 
e Base Negativa (Nota 18). (b) Refere-se a imposto de renda e contribuição social que 
foram recolhidos sobre estimativas e serão compensadas, conforme legislação vigente. 
(c) O montante refere-se a parceira feita entre a Modal DTVM e uma empresa especia-
lizada em cursos e treinamentos por indicação aos seus clientes dos cursos, conforme 
acordado em contrato. (d) Refere-se a valores a receber de plataforma de negociação e 
impostos recolhidos no mês de dezembro e reembolsados pelos clientes em janeiro de 
2019. (e) A rubrica “Devedores por depósito em garantia” refere-se a depósito judicial 
para interposição de recursos contra a decisão de recolhimento previdenciário, conforme 
Nota 19. 11. Permanente: Os saldos e as movimentações ocorridas nas rubricas de Ativos 
imobilizados e intangível, podem ser compostos como demonstrado a seguir:
Ativo Imobilizado 31/12/2017 Aquisições Depreciação 31/12/2018
Móveis e equipamentos de uso 32 – (3) 29
Sistemas e processamento de dados 546 1.791 (350) 1.987
Imobilizado em curso 2 16 – 18
Total 580 1.807 (353) 2.034
Ativo Intangível 31/12/2017 Aquisições Depreciação 31/12/2018
Softwares 83 266 (59) 290
Adiantamento de Intangível  (i) 470 5.310 – 5.780
Total 553 5.576 (59) 6.070
(i) Referente a um novo projeto que está em fase de desenvolvimento e a sua amortização 
ocorrerá de acordo plano de negócio preparado pela administração.
12. Obrigações fiscais e previdenciárias 2018 2017
Impostos e contribuições sobre lucros 3.849 1.444
Impostos e contribuições sobre salários 769 374
Imposto sobre a receita 685 439
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 179 65
Outras obrigações fiscais (a) 646 159
Total 6.128 2.481
(a) Refere-se, substancialmente a COFINS e ISS a recolher da própria DTVM e imposto de 
renda dos Fundos administrados e de conta e ordem. 
13. Outras obrigações - diversas 2018 2017
Depesa de pessoal a pagar 1.436 573
Valores a pagar a sociedade ligada  (i) 992 1.655
Provisão programa de milhas  (ii) 78 104
Provisão para despesas administrativas 43 37
Programa phanton stock option  (iv) 220 –
Outras obrigações  (iii) 461 12
Total 3.230 2.381
Curto prazo 3.010 2.381
Longo prazo 220 –
(i) Refere-se a valores a pagar ao controlador em decorrência de contrato de rateio de 
custo da estrutura compartilhada pelo grupo (Nota 23(i)), cuja liquidação ocorre, em 
geral, em períodos semestrais.  Ao longo do exercício foi liquidado o montante de R$ 
6.359 (2017 - R$ 3.707). (ii) Refere-se ao programa de pontos “Mais milhas” que tem 
por objetivo conceder pontos aos clientes que investirem em certificados de depósito 
bancário (“CDB”) pós-fixados, préfixados e “Ganho Mensal”, intermediados pela Modal 
DTVM através do seu home broker. Em 31/12/2018 o programa conta com mais de 1.000 
clientes totalizando 1.560.700 pontos a serem resgatados. (iii) O montante que consta 
nessa rubrica refere-se principalmente a operações de renda fixa  por conta e ordem, que 
foram liquidadas em janeiro de 2019. (iv) Refere-se ao programa remuneração variável na 
modalidade Phanton Stock Option, conforme nota 3(k)  e 23 (ii). 14. Patrimônio líquido: 
Capital Social: Em 26/06/2017 foram emitidas 7.000.000 (sete milhões) de cotas com 
valor nominal de R$1,00, passando o capital social de 29.503.500 para 36.503.500 cotas 
subscritas e integralizadas de acordo com a reunião de cotista e homologado pelo BACEN 
em dia 05/07/2017. Uma nova emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de cotas ocorreu 
em 30/04/2018 com valor nominal de R$ 1,00, passando o capital social para R$ 41.504, 
de cotas subscritas e integralizadas, que foi homologado pelo Bacen em 17/05/2018. Em 
31/12/2018, o capital social está representado por 41.504.000 cotas (2017 - 36.503.500 
cotas) de valor nominal de R$1,00, subscritas e integralizadas, totalizando R$ 41.504 
(2017- R$ 36.504). Distribuição de lucros: O resultado apurado no final de cada exercício 
social deverá ter o destino que vier a ser determinado pelos cotistas. A distribuição de 
lucros, se houver, será feita aos cotistas na proporção de sua participação no capital social, 
salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade dos cotistas. 
15. Receitas de prestação de serviços: 2º semestre 2018 2018 2017
Corretagem 24.937 40.805 13.874
Taxa de administração de fundos  (i) 6.619 9.144 5.297
Utilização de plataforma 3.633 6.007 2.683
Planos de corretagem 3.378 5.607 1.901
Comissão por indicação de clientes  (iii) 1.556 1.556 -
Distribuição de fundo/ Comissão intermediação
  de BTC 644 1.071 370
Outras receitas de prestação de serviço  (ii) 666 1.046 85
Total 41.433 65.236 24.210
(i) Refere-se a taxa de administração recebida pela Modal DTVM, relativa aos fundos 
estruturados ilíquidos de clientes institucionais de grande porte, geridos por gestores 
externos ou por gestoras do grupo Modal. (ii) O montante nesta rubrica refere-se subs-
tancialmente as taxas recebidas pela distribuição de comissão de operações estruturadas 
feitas no decorrer do segundo semestre de 2018. (iii) O montante refere-se a parceria 
feita entre a Modal DTVM e uma empresa especializada em cursos e treinamentos (nota 
10(c)), em decorrência da indicação de clientes da corretora para aquisição dos cursos.
16. Despesa de pessoal 2º semestre 2018 2018 2017
Despesas de proventos 6.283 10.433 4.510
Despesas com benefícios 1.768 3.066 1.106
Despesas de encargos sociais 1.546 2.670 1.201
Despesas de treinamento 66 179 9
Total 9.663 16.348 6.826
17. Outras despesas administrativas 2º semestre 2018 2018 2017
Despesas de processamento de dados 13.776 23.647 3.711
Despesas de publicidade e relações públicas 4.754 7.499 2.539
Despesas de serviços de terceiros 481 936 2.208
Despesas de serviços do sistema financeiro 3.459 5.220 1.837
Despesas de aluguéis e condomínio 1.035 1.909 1.206
Despesas de comunicações 885 1.373 385
Despesas de serviços técnicos especializados  (i) 520 1.034 1.902
Despesas de depreciação e amortização 250 412 68
Outras despesas 441 932 812
Total 25.601 42.962 14.668

As despesas de serviços técnicos especializados refere-se, substancialmente, a despesas 
com contratos de consultoria financeira e de prestação de serviços de intermediação de 
títulos e valores mobiliários, quotas de fundos de investimento e derivativos.
18. Imposto de renda e contribuição social Imposto de renda Contribuição social

2018 2017 2018 2017
Resultado antes da tributação e da
  participação estatutária sobre o lucro 14.963 5.543 14.963 5.543
  Participação nos  lucros ou resultados (2.829) (952) (2.829) (952)
  Outras provisões operacionais 336 – 336 –
  Demais adições (exclusões) permanentes (16) 131 (4) 132
Base de cálculo antes das compensações de
  prejuízo fiscal e base negativa (30%) 12.454 4.722 12.466 4.723
  (–) Compensação de prejuízos fiscais e
    base negativa (3.736) (1.417) (3.740) (1.417)
Base de cálculo ajustada 8.718 3.305 8.726 3.306
  Alíquotas nominal  (15% + 10% de adicional) 25% 25% 15% 15%
  Adicional CSLL -5%  (i) – – 5% 5%
Imposto de renda e Contribuição Social 2.103 802 1.745 661
  Incentivo Fiscal – (19) – –
Imposto de renda e Contribuição Social Líquida 2.103 783 1.745 661
Constituição (reversão) de créditos tributá-
  rios sobre prejuízo fiscal, base negativa e
  demais diferenças temporárias (nota 10(b)) (853) (354) (592) (213)
(i) Conforme descrito na Nota 3(h) a CSLL foi majorada de 15% para 20% até o encer-
ramento do exercício findo em 31/12/2018. Assim, o crédito tributário da contribuição 
social, demonstrado na Nota 10(a), considerou as alíquotas que passam a vigorar em 
01/01/2019, considerando que a realização ocorrerá em períodos futuros. 
19. Despesas tributárias 2018 2017
Despesas de contribuição COFINS 3.347 1.207
Despesas de imposto sobre serviço 1.506 563
Despesas de contribuição ao PIS 564 201
Outras despesas tributárias 16 –
Total 5.433 1.971
20. Contingências: Os passivos contingentes decorrentes de litígios ou notificações das 
entidades fiscalizadoras são avaliados pela administração com o apoio dos consultores 
jurídicos da Modal DTVM, considerando-se os conceitos definidos na Resolução nº 3.823/09 
e reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Para os processos com avaliação de perda considerada possível, 
não é reconhecida provisão contábil sendo, entretanto, divulgadas em nota explicativa. 
No caso em que a avaliação de perda é considerada remota, não é reconhecida provisão 
ou feita divulgação em nota explicativa. Em 30/06/2016 havia um processo de natureza 
trabalhista com acordo judicial homologado pelo juízo e já liquidado entre as partes. Dada 
a contradição contida na sentença, que homologou a composição a título de danos morais 
(parcela de natureza indenizatória) e determinou o recolhimento da cota previdenciária, 
que não se aplica conforme jurisprudência existente, opusemos embargos declaratórios. 
Os consultores jurídicos da DTVM entendem que o risco de improcedência no recurso or-
dinário impetrado, com o objetivo de combater o recolhimento previdenciário na situação 
descrita acima é provável, ainda que na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 
(TRT) exista inclinação em favor da dispensa do recolhimento quando a composição se dá a 
título de indenização por dano moral. Qualquer que seja a situação final prolatada, o valor 
será integralmente reembolsado pelo vendedor da Safdié DTVM (razão social anterior), 
conforme previsto no contrato de compra e venda de cotas do dia 15/08/2014, razão pela 
qual não foi constituída provisão para o referido processo. Durante o segundo semestre 
de 2018, foram ajuizadas duas Reclamações Trabalhistas, sendo celebrado acordo em 
uma delas e a outra avaliada com chances de perda possível para o pagamento de horas 
extras, mas sem provisão diante do estágio inicial do processo e do fato de que tal pedido 
dependerá da produção de provas. 21. Outras despesas operacionais: No exercício findo 
em 31/12/2018, “Outras Despesas Operacionais” estão representadas, substancialmente, 
por: (i) apropriação da despesa referente a amortização dos gastos pré-operacionais para 
desenvolvimento da plataforma modalmais (homebroker), conforme previsto  no plano 
de negócio, no valor total de R$ 782 (2017 - R$ 782); (ii) obras e benfeitorias realizadas 
nas instalações, que em decorrência de contrato de rateio de custo, são repassadas pelo 
controlador para DTVM de acordo com critérios estabelecidos, no valor de R$ 415; (iii) 
Programa de opção de ações (phanton stock option) - Nota 23(ii) no montante de  de 
R$ 220 (iv) perdas operacionais ocasionadas, substancialmente,  por erros de execução 
de ordens ocasionadas por indisponibilidades de sistema ou por erros operacionais, 
que totalizaram R$2.552 (2017 - R$37). O crescimento nessa despesa decorre do forte 
incremento  apresentado no volume negociado, no ano de 2018 operamos um volume 
de 45,5 bi (2017 - R$ 17,5 bi) e tivemos um crescimento na receita de 160%, além do 
crescimento de quase 200% na receita de corretagem no mesmo período, em relação a 
2017. 22. Limites operacionais: As instituições financeiras têm que manter patrimônio 
líquido mínimo de 8,625% (2017 - 9,25%) dos seus ativos consolidados ponderados por 
grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos, sobre as exposições 
em ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial e em variação da taxa de 
juros, conforme normas e instruções do BACEN. Em 2013 foram publicadas as Resoluções 
do CMN números 4.192, 4.193 e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos 
Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e 
instituíram o Adicional de Capital Principal, respectivamente. Em 31/12/2018 e de 2017, 
o conglomerado Modal, do qual Modal DTVM faz parte, estava enquadrado neste limite 
operacional, conforme demonstrado a seguir:

2018 2017
Capital principal 212.884 293.564
Capital complementar – –
Nível I (Capital + Capital complementar) 212.884 293.564
Nível II – –
Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 212.884 293.564
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD)  (a) 1.257.870 1.346.456
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD)  (b) 321.607 707.914
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD)  (c) 307.655 246.657
RWA  (a) + (b) + (c) 1.887.132 2.301.027
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 162.765 212.845
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 50.119 80.719
Índice (%) 11% 13%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa
  de juros das operações não classificadas na carteira
  de negociação (RBAN) 1.267 1.772
23. Partes relacionadas: (i) Operações com controlador: A Modal DTVM operou com 
o controlador por meio da aplicação de depósito interfinanceiro no montante de R$ 
165.041 (2017 - R$ 92.031), gerando um resultado de R$ 9.391 (2017 - R$ 3.630). A 
Modal DTVM assinou contrato convênio de rateio de custos da estrutura compartilhada 
pelo Grupo (Nota 23(i)), cuja liquidação ocorre, em geral, em períodos semestrais.  Em 
31/12/2018 o valor a pagar líquido era de R$ 767 (2017 - R$ 1.537) (Nota 10 e 13). O 
total pago ao longo do exercício totalizou R$ 6.359 (2017 - R$ 3.707). Em 31/12/2018, 
R$ 4.914 em disponibilidades, tem como contraparte o controlador. (ii) Remuneração 
do pessoal-chave da Administração: A remuneração total do pessoal-chave da Ad-
ministração, para o exercício findo em 31/12/2018 foi de R$ 910 (2017 - R$ 140) de 
remuneração fixa, classificada como benefício de curto prazo. A Modal DTVM não con-
cede planos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho, 
outros benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em ações para a diretoria e 
Administração. Programa de remuneração variável - Phantom Stock Option: A Modal 
DTVM, a partir do ano de 2017, instituiu um Programa de Opção de Compra de Ações 
do controlador Banco Modal e demais empresas integrantes do Consolidado Prudencial,  
com o objetivo de (i) incentivar a maior integração de associados ao Grupo Modal; (ii) 
gerar benefícios de longo prazo aos associados; (iii) reter os associados considerados 
estratégicos para a instituição; e (iv) permitir maior “upside” no caso de valorização 
patrimonial das ações do Grupo Modal (o “Programa de Opções 2017”). Os Programas 
de Opções 2017 e de 2018  se deram na modalidade “Phantom Stock Option”, por meio 
do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade integrante do 
Grupo Modal, mas tão somente adquire o direito a receber o financeiro correspondente 
à valorização do valor das ações do Grupo Modal, percebida no período de tempo 
entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no programa, 
sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição para o(a) 
beneficiário(a). Os Programas 2017 e de 2018 outorgaram opções que totalizaram 
0,70% que, aplicado sobre a variação do patrimônio líquido projetado para 31/12/2021 
e de 2022, respectivamente, em comparação com o patrimônio de referência do plano 
de 31/12/2016 e de 2017, geraria um montante de exercício de outorga de R$1.826 
que, trazido a valor presente pela taxa Di x Pré da B3 (base 252) e levando em conta 
o prazo já decorrido até 31/12/2018 (período de “vesting”), totaliza o valor de R$220 
(R$132 líquido dos efeitos tributários) que foi  provisionado no exigível a longo prazo 
com reflexo na demonstração do resultado, e será ajustada nos períodos subsequentes 
na medida que se cumpram os períodos de permanência previstos nos Programas de 
2017  e de 2018, que se encerram em 31/12/2021 e 2022, respectivamente. 24. Outras 
informações : Em 31/12/2018, os patrimônios líquidos dos fundos sob Administração 
da Modal DTVM, totalizavam R$ 25.401.192 (2017 - R$ 7.786.886), líquido dos fundos 
de investimento em cota de fundos que aplicam em fundos internos.

Aos Administradores e Sócios Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2018 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 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 da Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31/12/2018, 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. 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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
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 do auditor: A Administração da Instituição 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 e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração da Instituição 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, 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Instituição 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 Instituição ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor 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 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 de uma 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, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos 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 representa-
ções 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 Instituição. • 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 Instituição. 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 Instituição 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 essas 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 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.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019
 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Claudia Eliza Medeiros de Miranda
 CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1RJ087128/O-0
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Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados Exercícios findos 
em 31/12/2018 e 2017 e semestre findo em 31/12/2018 

(Em milhares de reais, exceto, lucro líquido por lote de mil ações)

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 e 

semestre findo em 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 e semestre

findo em 31/12/2018 (Em milhares de reais)

Apresentamos as demonstrações financeiras da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A (“Genial Investimentos”) de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Banco Central do Brasil - “Bacen”, relativas ao exercício findo em 31/12/18. Ao final do 
exercício, os ativos da “Genial Investimentos” totalizavam R$167 milhões, o patrimônio líquido montava R$67 milhões e o resultado apresentou prejuízo de 
R$24 milhões, alcançando o faturamento de R$55 milhões. A perspectiva para 2019 é aproveitar renovação do ânimo no mercado de bolsa de valores e prover 
rentabilidade aos nossos clientes com operações criativas e de acordo com suas necessidades. A Diretoria.

Ativo 2018 2017
Circulante 81.397 76.289
Disponibilidades (Nota 4) 2.618 9.864
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5) 58.482 44.181
Aplicações em depósitos interfinanceiros 58.482 44.181
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
 derivativos (Nota 6) 1.004 4.626
Carteira própria 1.004 4.626
Outros créditos (Nota 7) 18.100 17.356
Rendas a receber 3.814 3.384
Negociação e intermediação de valores 9.626 8.414
Diversos 4.759 5.583
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (99) (25)
Outros valores e bens 1.193 262
Despesas antecipadas 1.193 262

Não circulante 85.955 7.812
Investimentos (Nota 8) 84.236 5.273
Participações societárias em controladas 84.236 5.273
Imobilizado (Nota 9) 816 905
Instalações, móveis, equipamentos e outros 4.405 5.086
(-) Depreciação acumulada (3.589) (4.181)
Intangível (Nota10) 903 1.634
Softwares 2.825 2.822
Benfeitorias 1.261 1.716
(-) Amortização acumulada (3.183) (2.904)

Total do ativo 167.352 84.101
Passivo 2018 2017
Circulante 98.271 74.756
Outras obrigações 98.271 74.756
Sociais e estatutárias - 1.903
Fiscais e previdenciárias (Nota 11.a) 3.672 3.330
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 11 16
Negociação e intermediação de valores - Passivo (Nota 11.b) 88.156 64.877
Parcelamento de dívida - IRPJ e CSLL (Nota 11.c) - 879
Diversas (Nota 11d) 6.432 3.751

Exigível a longo prazo 2.484 1.412
Outras obrigações 2.484 1.412
Provisão para passivos contingentes (Nota 13) 2.484 1.412

Patrimônio líquido (Nota 14) 66.597 7.933
Capital social 29.000 25.000
Aumento de capital 78.601 -
Prejuízos acumulados (41.004) (17.067)

Total do passivo e patrimônio líquido 167.352 84.101

Capital 
social

Aumento 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2017 25.000 - (11.927) 13.073
Prejuízo do exercício - - (5.140) (5.140)
Saldos em 31/12/2017 25.000 - (17.067) 7.933
Mutações do exercício - - (5.140) (5.140)
Saldos em 01/07/2018 25.000 4.000 (26.271) 2.729
Aumento de capital 4.000 74.601 - 78.601
Prejuízo do semestre - - (14.733) (14.733)
Saldos em 31/12/2018 29.000 78.601 (41.004) 66.597
Mutações do semestre 4.000 74.601 (14.733) 63.868
Saldos em 01/01/2018 25.000 - (17.067) 7.933
Aumento de capital 4.000 78.601 - 82.601
Prejuízo do exercício - - (23.937) (23.937)
Saldos em 31/12/2018 29.000 78.601 (41.004) 66.597
Mutações do exercício 4.000 78.601 (23.937) 58.664

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Semestre 
findo em 

31/12/2018 2018 2017
Prejuízo do semestre/exercício (14.733) (23.937) (5.140)
Ajustes do prejuízo do semestre/exercício com
 o caixa (consumido)/gerado nas atividades
 operacionais
Depreciação e amortização 364 815 1.394
Resultado com equivalência patrimonial (880) (332) 2.230
Provisão para passivos contingentes 611 1.361 265
Participação de empregados 226 1.218 3.805
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 68 74 -
Variação de ativos e obrigações
Aumento em aplicações interfinanceiras de liquidez - - (8.855)
Redução em títulos e valores mobiliários e 
 instrumentos financeiros derivativos 3.646 3.622 9.353
Redução/(aumento) em outros créditos 498 (817) 2.340
(Aumento)/redução em outros valores e bens (338) (930) 20
Aumento em outras obrigações 9.952 22.006 28.921
Impostos pagos - - (615)
Caixa líquido (consumido)/gerado
 nas atividades operacionais (586) 3.080 33.718
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado de uso (195) (348) (274)
Aquisição de investimento - - (1.856)
Aquisição de intangível (6) (6) (764)
Baixa do imobilizado 54 155 215
Baixa de intangível 35 204 665
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas
 atividades de investimento (112) 5 (2.014)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - 4.000 -
Integralização de capital (30) (30) -
Caixa líquido (aplicado)/gerado
 nas atividades de financiamento (30) 3.970 -
(Redução)/aumento de caixa e
 equivalentes de caixa (728) 7.055 31.704
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
semestre/exercício 61.828 54.045 5.918
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
semestre/exercício 61.100 61.100 37.622
(Redução)/aumento de caixa e
 equivalentes de caixa (728) 7.055 31.704
Transações não monetárias
Aquisição de investimento (78.601) (78.601) -
Aumento de capital 78.601 78.601 -

1. Contexto operacional. A Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. (“Cor-
retora”) tem por objeto principal, negociar títulos e valores mobiliários por conta pró-
pria ou de terceiros, e operar em bolsas de valores e de mercadorias e futuros. As
operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam
integradamente no mercado financeiro nacional. Certas operações têm a copartici-
pação ou a intermediação de instituições ligadas ao Grupo Geração Futuro. Em
09/07/18, o Banco Central do Brasil aprovou a mudança da denominação social da
Corretora de Geração Futuro Corretora de Valores S.A. para Genial Investimentos
Corretora de Valores Mobiliários S.A. Devido a reorganização societária ocorrida em
31/08/18, o Brasil Plural S.A deixou de ser seu acionista controlador devido a incor-
poração da Corretora pela Genial Investimentos Holding Financeira S.A. que pas-
sou a ser sua controladora direta. 2. Apresentação e elaboração das demonstra-
ções financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções
do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e em consonância com o Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituído pelo Bacen. A 
preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Bacen, requer que a Administração da Corretora baseia-se em estimativas e julga-
mentos para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, recei-
tas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas de-
monstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas
estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
referem-se à marcação a mercado de títulos e valores mobiliários e provisão para
contingências. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos se-
mestralmente. As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de
negócios. A administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a ca-
pacidade da Corretora em continuar suas atividades nos próximos 12 (doze) meses.
Os valores apresentados nas Demonstrações dos Resultados referentes ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$15.985, anteriormente
apresentado na rubrica de “Despesas administrativas” foram reclassificados para a
rubrica de “Outras despesas operacionais”, para fins de comparabilidade. Estas re-
classificações não produzem efeitos no resultado do exercício. A Administração au-
torizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 27/03/19. 3.
Resumo das principais práticas contábeis. a. Moeda funcional e de apresenta-
ção. As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$),
que é a moeda funcional da Corretora.  b. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez ime-
diata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 (noventa) dias, e não estão
sujeitos a risco significativo de mudança de valor. c. Apuração do resultado. As
receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o
critério pro rata dia para as de natureza financeira. d. Segregação de curto e longo 
prazo.Os demais ativos e passivos são apresentados pelos seus valores de realiza-
ção ou liquidação na data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis com venci-
mento em até 12 (doze) meses são classificados no ativo e passivo circulantes,
respectivamente. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos incorridos até a data do balanço, e retificadas por provisão ao valor de mer-
cado quando aplicável. f. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos. Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 8/11/2001 e regulamenta-
ção complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados nas seguintes
categorias: (i) Títulos para negociação Os títulos para negociação são apresenta-
dos no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. Com-
preendem os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da valorização
ou desvalorização computado ao resultado. (ii) Títulos mantidos até o vencimen-
to. Títulos e valores mobiliários para os quais haja intenção e capacidade financeira
de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são avaliados pelos valores
de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais
devem ser lançados no resultado do período. (iii) Títulos disponíveis para venda 
Títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas demais categorias, e que
são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta
de patrimônio líquido denominada “ajuste ao valor de mercado - títulos e valores
mobiliários e derivativos”, líquidos dos efeitos tributários. A Corretora tem como es-
tratégia de atuação adquirir títulos e valores mobiliários e mantê-los para negocia-
ção, proporcionando, desse modo, rentabilidade de suas disponibilidades e partici-
pação transitória no mercado de derivativos sem, contudo, assumir posições que
comprometam a sua solidez patrimonial, liquidez ou que venham a representar risco
de crédito. As ações de companhias abertas são registradas pelo custo de aquisi-
ção, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização da cotação
média do último dia em que foram negociadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão .
Os resultados das operações constituídos dos ajustes por variações são reconheci-
dos diariamente no resultado e estão apresentados nas demonstrações do resulta-
do. As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base no
valor da cota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são
aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de investimento es-
tão apresentadas nas demonstrações do resultado. Os títulos privados classificados
como certificados de depósitos bancários, letras de créditos imobiliários, debêntu-
res, certificados de recebíveis de agronegócio e letras de agronegócio são indexa-
dos à taxa CDI e pré-fixados, sendo o resultado registrado como resultado de ope-
rações com títulos e valores mobiliários. g. Negociação e intermediação de
valores. Demonstrado pelo valor das operações de compra ou venda de títulos
realizadas junto às bolsas de valores, por conta própria e de clientes, pendentes de
liquidação dentro do prazo regulamentar. h. Investimento em controlada. As par-
ticipações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
nas demonstrações financeiras da controladora. i. Imobilizado de uso / intangível. 
Ativo Imobilizado: corresponde aos direitos que tenham como objeto bens corpó-
reos destinados à manutenção das atividades da Corretora ou da empresa ou exer-
cidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à
Corretora os benefícios, riscos e controle desses bens. O ativo imobilizado de uso
(bens corpóreos) e o intangível (bens incorpóreos) estão registrados pelo valor de
custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas ta-
xas anuais que contemplam a vida-útil econômica dos bens, às taxas de 10% a.a.
para móveis, e 20% a.a. para os demais. A amortização do ativo intangível é calcu-
lada pelo método linear à taxa de 20% a.a. O ágio é apurado com base na diferença
entre o valor pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo funda-
mento é baseado na previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amorti-
zado em consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando
baixado o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. j. 
Redução do valor recuperável de ativos não financeiros - (impairment). Um
ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De
acordo com a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao
valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente,
o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício
as eventuais perdas apuradas. Com base em análise de seus ativos em 31/12/2018, 
a Corretora concluiu que não há evidências que indiquem a necessidade de consti-
tuição de provisão para perdas consideradas permanentes. k. Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias. O reconhecimento, 
a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações le-
gais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 
do CMN: l1. Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quan-
do a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracteri-
zando o ganho como praticamente certo e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. l2. Passivos contingentes: são constituídos 
levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a simi-
laridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribu-
nais, sempre que a perda for avaliada como provável e quando os montantes envol-
vidos forem mensuráveis com suficiente segurança. l3. Obrigações legais - fiscais e 
previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributá-
rias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, inde-
pendentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus mon-
tantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. l. Demais 
ativos e passivos.São apresentados pelos seus valores de realização ou liquida-
ção na data do balanço. m. Provisão para imposto de renda e contribuição so-

cial. A provisão para imposto de renda é, quando devida, constituída mensalmente 
com base nos rendimentos tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre 
o resultado tributável anual que exceder R$240. A contribuição social é, quando de-
vida, constituída à alíquota de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na 
forma da legislação em vigor. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias 
na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contá-
beis.Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é 
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquida-
do, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data 
do balanço. n. Lucro líquido / prejuízo por ação. O resultado por ação é calculado 
com base na quantidade de ações em circulação na data do balanço. o. Demons-
trações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram prepa-
radas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) 
- Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).  p. Eventos subsequentes. Evento subsequente ao período a 
que se referem às demonstrações contábeis é aquele evento, favorável ou desfavo-
rável, que ocorre entre a data final do período a que se referem às demonstrações 
contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois ti-
pos de eventos podem ser identificados: • Os que evidenciam condições que já 
existiam na data final do período a que se referem às demonstrações contábeis 
(evento subsequente ao período contábil a que se referem às demonstrações que 
originam ajustes). • Os que são indicadores de condições que surgiram subsequen-
temente ao período contábil a que se referem às demonstrações contábeis (evento 
subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não origi-
nam ajustes). 4.Caixa e equivalentes de caixa. Em 31/12/18 e 2017, o caixa e 
equivalentes de caixa estavam assim compostos:

2018 2017
Caixa e saldos em bancos - moeda nacional 2.618 9.864
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) (Nota 5) 58.482 27.758
Total 61.100 37.622
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações fi-
nanceiras com o Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, a uma taxa média de 100% 
do CDI, com vencimentos de 2 dias úteis a partir da data de aquisição. 5. Apli-
cações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liqui-
dez estão sendo apresentadas por tipo de papel e vencimento como segue:

2018 2017
Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI 58.482 44.181
As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações finan-
ceiras com o Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, a uma taxa média de 100% 
do CDI, com vencimentos em 22/11/2019. No exercício findo em 31/12/2018, 
o resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez geraram ganhos de R$
4.043 (R$ 1.818 em 2017). 6 .Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos. Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira 
própria do Banco e de suas controladas estão apresentados por tipo de papel e 
prazo de vencimento contratual da carteira:

Valor de Mercado 
31/12/2018

Valor de 
 mercado 

31/12/2017Custo

Sem Venci-
mento/ ate 

360 dias

Acima 
de 360 

dias Total
Carteira própria (livres) 999 1.004 - 1.004 4.626
Títulos de Renda Fixa (livres) 999 1.004 - 1.004 4.626
Títulos públicos federais 421 421 - 421 7
Letras Financeiras do Tesouro 
- LFT 316 316 - 316 -
Notas do Tesouro Nacional
-B - NTN-B 105 105 - 105 7
Títulos privados 578 583 - 583 3.789
Certificado de depósito 
 bancário - CDB 228 209 - 209 315
Letras de crédito Imobiliários
- LCI 2 2 - 2 200
Letras de crédito do 
 agronegócio - LCA 12 12 - 12 118
Debêntures 336 358 - 358 3.103
Certificado recebíveis do
 agronegócio - CRA - 2 - 2 53
Fundo de investimento - - - - 830
FII BR Malls - - - - 830
Total 999 1.004. - 1.004 4.626
No exercício findo em 31/12/18, o resultado de operações com títulos e valores 
mobiliários foi de R$4.867 (R$ 4.360 em 2017). O valor de mercado dos títulos pú-
blicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários informados pela ANBI-
MA. Os títulos privados são registrados pelo seu valor de custo, acrescido diaria-
mente dos rendimentos incorridos e ajustado ao valor de mercado. As principais 
fontes de precificação são: ANBIMA, na B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcão  e SELIC. 
Em 31/12/18 e 2017 a Corretora não possuía em aberto operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos. 7. Outros créditos. a. Rendas a receber. 
Em 31/12/18, a Corretora possuía registrado como rendas a receber o montante 
de R$ 3.814 (R$ 3.384 em 2017) provenientes de taxa de administração dos fun-
dos de investimentos. As receitas auferidas no exercício com a administração de 
recursos conforme a Nota Explicativa  nº 15.a. totalizaram R$37.469 (R$ 31.968 
em 2017). b. Negociação e intermediação de valores. Representado principal-
mente pelos saldos das operações por conta de clientes, pendentes de liquida-
ção, dentro do prazo regulamentar, no montante de R$ 9.626 (R$ 8.414 em 2017). 
c. Diversos 2018 2017
Imposto de renda a compensar 768 662
Adiantamento para futuro aumento de capital - 375
Valores a receber de sociedades ligadas (ii) 360 159
Devedores diversos - país (i) 1.846 2.237
Outros créditos diversos 1.785 2.525
Subtotal 4.759 5.958
(-) Provisão para outros créditos (99) (25)
Total 4.660 5.933
(i) O saldo dessa rubrica refere-se a custos transitórios incorridos a receber de
Fundos de investimentos. (ii) O saldo dessa rubrica refere-se a a outros valores 
a liquidar entre empresas do grupo. 8. Investimentos. Em 10/01/17, a Corre-
tora realizou adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R$500 
na investida Geração Futuro Seguros e Participações Ltda. e em 26/04/17, o 
adiantamento foi incrementado em R$800, passando o saldo dessa rubrica a 
ser de R$1.856. Em 29/06/17, a Corretora integralizou todos os adiantamentos 
para futuro aumento de capital em aberto, no montante de R$1.856. Em 04 e 
25/08/17, a Corretora voltou a realizar adiantamentos para futuro aumento de 
capital na Geração Futuro Seguros e Participações Ltda., nos valores de R$70 
e R$305 que foram integralizados. Devido a reestruturação societária ocorrida 
em 31/08/18, a Companhia incorporou as ações da Genial Institucional Cor-
retora de Títulos e Valores Mobiliários que passou a ser sua controlada. Em 
28/12/18, Corretora integralizou todos os adiantamentos para futuro aumento 
de capital em aberto no montante de R$30.

Saldo em  
31/12/2017

Reorga- 
nização  
Societá-

ria

Integra-
lização 

de AFAC

Equiva-
lência 
patri- 

monial
Saldo em  

31/12/2018
Genial Institucional
 CCTVM - 78.601 - 823 79.424
Geração Futuro
 Seguros e
  Participações Ltda. (*) 5.273 - 30 (491) 4.812
Total 5.273 78.601 30 332 84.236

Saldo em 
31/12/2016

Adian-
tamento 

para futuro 
aumento 

de capital

Integrali-
zação de 

AFAC

Equivalên-
cia patri-

monial
Saldo em 

31/12/2017
Geração Futuro
 Seguros e
  Participações
   Ltda. (*) 5.272 375 1.856 (2.230) 5.273
Total 5.272 375 1.856 (2.230) 5.273
(*) A GF Seguros e Participações é investida direta da Corretora, porém, não 
é considerada para fins de consolidação conforme regras estabelecidas pelo 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.  
9. Imobilizado. Durante o exercício findo em 31/12/18 e 2017, a Corretora apre-
sentou as seguintes movimentações em seu imobilizado:

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2017
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Depre-
ciação

Saldo 
31/12/2018

Móveis e equipamentos
 de uso 10% 1.054 6 (550) - 510
(-) depreciação
 acumulada (841) - 499 (25) (367)
Sistema de comuni-
 cações-Equipamentos 10% 770 8 (50) - 728
(-) depreciação
 acumulada (683) - 34 (22) (671)
Sistema de processa-
 mento de dados 20% 3.262 334 (429) - 3.167
(-) depreciação
 acumulada (2.657) - 341 (235) (2.551)
Total 905 348 (155) (282) 816

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2016
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Depre-
ciação

Saldo 
31/12/2017

Móveis e equipamentos
 de uso 10% 2.318 91(1.355) - 1.054
(-) depreciação 
 acumulada (1.838) - 1.147 (150) (841)
Sistema de 
comunicações
-Equipamentos 10% 820 2 (52) - 770
(-) depreciação 
 acumulada (682) - 46 (47) (683)
Sistema de processa-
mento de dados 20% 3.172 181 (91) - 3.262
(-) depreciação 
acumulada (2.448) - 90 (299) (2.657)
Total 1.342 274 (215) (496) 905
10. Intangível. Durante o exercício findo em 31/12/18, a Corretora apresentou
as seguintes movimentações em seu intangível:

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2017
Aqui-

sições
Bai-
xas

Amor-
tização

Saldo 
31/12/2018

Software 2.822 6 (3) - 2.825
(-) amortização acumulada 20% (2.251) - 2 (262) (2.511)
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros (i) - 1.716 - (455) 1.261
(-) amortização acumulada (653) - 252 (271) (672)
Total 1.634 6 (204) (533) 903

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2016
Aqui-

sições Baixas
Amor-

tização
Saldo 

31/12/2017
Software 2.747 75 - - 2.822
(-) amortização 
 acumulada 20% (1.938) - - (313) (2.251)
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros (i) - 2.697 689 (1.670) 1.716
(-) amortização 
 acumulada (1.077) - 1.005 (581) (653)
Total 2.429 764 (665) (894) 1.634
(i) As benfeitorias são amortizadas de acordos com a vigência dos contratos de
aluguel que são de 60 meses.
11. Outras obrigações. a. Sociais e estatutárias 2018 2017
Gratificações e participações a pagar (empregados) - 1.903
b. Fiscais e previdenciárias 2018 2017
Impostos e contribuições sobre salários 874 783
Impostp de Renda retido na fonte 2.137 -
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 89 -
PIS e COFINS 384 -
ISS 170 -
Outros 17 2.547
Total 3.672 3.330
c. Negociação e intermediação de valores 2018 2017
Credores conta de liquidação pendente 78.566 64.343
Caixas de registro e liquidação 9.590 534
Total 88.156 64.877
d. Parcelamento de dívida (*) 2018 2017
Parcelamento da dívida de IRPJ e CSLL - 879
(*) A Superintendência Regional da Receita Federal 10ª Região Fiscal - Porto 
Alegre/RS, com base no “Termo de Constatação e Intimação Fiscal”, glosou 
despesas contabilizadas pela Corretora no ano-calendário de 2009, lavrando 
Auto de Infração recebido em 21/10/13, referente à cobrança de IRPJ e CSLL, 
nos valores de R$ 2.607 e R$ 1.564. Em novembro de 2013 a Corretora op-
tou pelo parcelamento em 60 (sessenta) vezes, com benefício de redução das 
multas em 40% (quarenta por cento), referente à adesão ao programa insti-
tuído pela Lei n° 11.941/2009, reaberto com as alterações veiculadas pela Lei 
12.865/2013 (“Refis”).Transferido de grupo contábil para melhor classificação.
e. Diversos 2018 2017
Provisão para despesas de pessoal 1.772 1.549
Provisão de pagamentos a efetuar 1.009 1.125
Valores a pagar sociedades ligadas 2.904 387
Credores diversos - Redução de capital - 111
Credores diversos - outros 747 579

6.432 3.751
12. Imposto de renda e contribuição social. Demonstração da conciliação 
entre o imposto de renda e contribuição social à taxa efetiva e nominal. 
Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro 2018 2017
Resultado antes da Tributação e Participações (22.719) (1.335)
Participações dos empregados no resultado (1.218) (3.805)
Lucro antes dos Impostos (23.937) (5.140)
Despesa de Imposto de Renda e
 Contribuição Social - Alíquota vigente
Corrente - Alíquota Vigente (10.772) (2.313)
Ajustes Permanentes 3.010 2.589
Resultado de Equivalencia Patrimonial de Controladas
 e Coligadas (332) 2.230
Outras 3.342 359
Ajustes Temporários (890) 2.137
Ajustes temporários sobre produtos 102 (23)
Contingencias e Tributos suspensos 911 257
PLR - Caixa (1.903) 1.903
Lucro/Prejuízo Antes das Compensações (21.817) (414)
Compensação
Lucro/Prejuízo do Exercício (21.817) (414)

Semestre 
findo em 

31/12/2018 2018 2017
Resulado de intermediação financeira 4.769 8.906 6.169
Rendas de aplicações interfinanceiras 
de liquidez (Nota 5) 1.975 4.043 1.818
Resultado de títulos e valores 
 mobiliários e derivativos (Nota 6) 2.792 4.867 4.360
Resultado com operações de créditos 70 70 -
(-) Provisão para créditos de
   liquidação duvidosa (68) (74) (9)

Outras receitas/(despesas) 
 operacionais (19.276) (31.355) (7.504)
Receitas de prestação de serviços 
(Nota15.a) 26.856 54.573 58.265
Despesas de pessoal (Nota 15.b) (16.556) (30.202) (27.014)
Despesas administrativas (Nota 15.c) (15.120) (28.748) (22.134)
Despesas tributárias (Nota 15.d) (2.204) (4.491) (5.407)
Resultado de participação societária
 em controladas 880 332 (2.230)
Outras receitas operacionais
 (Nota 15.e) 1.512 2.385 10.359
(-) Depreciação e amortização
  (Nota 9 e 10) (364) (815) (1.394)
Outras despesas operacionais 
 (Nota 15.f) (14.280) (24.389) (17.949)

Resultado operacional (14.507) (22.449) (1.335)
Resultado não operacional - (270) -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações (14.507) (22.719) (1.335)
Participações dos empregados
 no resultado (Nota 18) (226) (1.218) (3.805)
Prejuízo do semestre/exercício (14.733) (23.937) (5.140)
Quantidade de ações 752.901.535 752.901.535 25.133.542
Prejuízo por lote de mil ações - R$ (0,02) (0,03) (0,20)
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Créditos tributários de imposto de renda e contribuição social. A Corretora 
não realizou o registro contábil de ativo ou passivo tributário em conformidade 
com Resolução 3.059/12 do Bacen que define as regras para as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil para efetuar o registro contábil de créditos tributários decorrente de pre-
juízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição social sobre 
o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.

Prejuízo 
Fiscal

Base  
Negativa

Ajustes  
Temporários MTM Total

Ativos fiscais não constituídos 9.237 5.542 926 38 15.743
Genial Investimentos 9.237 5.542 926 38 15.743
13. Contingências. As contingências são avaliadas com base nas melhores
estimativas da administração, levando em consideração o parecer de asses-
sores jurídicos quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam
exigidos para liquidar as obrigações. Para as contingências classificadas como
“prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas no Balanço Patrimonial
na rubrica “Provisões para riscos fiscais” e Provisões para passivos contingen-
tes”. Eventuais desembolsos dependerão da evolução e do êxito de cada um
dos processos, não sendo possível estimar quando ocorrerão.
Composição e movimentação das contingências

Fiscais* Trabalhistas Cíveis Outros
Ga-

rantia
Provi-

são
Ga-

rantia
Provi-

são
Ga-

rantia
Provi-

são
Ga-

rantia
Provi-

são
Em 31/12/2017 - - - 700 712 712 - -
Constituições - 18 208 944 - - - 400
Reversões - - - (451) - - - -
Atualizações - - - - 161 161 - -
Realizações / Pagamentos - - - - - - - -
Em 31/12/2018 - 18 208 1.193 873 873 - 400
Abaixo segue demonstrado os tipos de processos como probabilidade “possí-
vel” em que a Corretora figura no polo passivo.

Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras
Em 31/12/2017 240 1.858 350 3.362
Em 31/12/2018 - 3.778 1.141 792
Existem passivos cíveis contingentes cujo ônus em caso de perda são dos 
antigos controladores da Genial Investimentos Corretora, onde R$229 estão 
classificados com risco possível e R$496 como risco provável, suportados por 
conta escrow e que não estão demonstrados nos quadros acima. 14. Patri-
mônio líquido. Capital Social. Em 31/12/18 o capital social é de R$ 107.601 
(R$ 25.000 em 2017), e está representado por 752.901.535 ações ordinárias 
nominativas (25.133.542 ações em 2017), sem valor nominal, representado 
conforme o quadro de acionistas:
Acionista Nº de ações Participação
Genial Investimentos Holding Financeira S.A. 752.901.535 100%
Total 752.901.535 100%
Em 28/06/18 foi realizado o aumento de capital no montante de R$4.000 atra-
vés da emissão de 4.000.000 novas ações ordinárias nominativas, passando 
o capital social de R$25.000, divididos em 25.133.542 ações ordinárias no-
minativas, para R$29.000 divididos em 29.133.542 ações ordinárias nomina-
tivas. Esse aumento de capital foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em
08/11/18. Devido a reestruturação societária ocorrida em 31/08/18, a Genial In-
vestimentos Corretora incorporou 723.767.993 ações no valor de R$ R$78.601
do capital social da Genial Institucional Corretora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios (anteriormente denominada Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos de
Valores Mobiliários) com consequente aumento de capital. O Brasil Plural Ban-
co transferiu as quotas do capital social da Genial Investimentos Corretora para
a Genial Investimentos Holding S.A e esta, transferiu as ações para a Genial
Investimentos Holding Financeira S.A., mediante aumento de capital e subme-
tido a apreciação do Banco Central do Brasil. Destinação dos resultados. Aos
acionistas está previsto o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de
25% sobre o lucro líquido ajustado conforme legislação vigente. Nos exercícios
findos em 31/12/18 e 2017, não houve pagamentos de dividendos em função
dos prejuízos apresentados pela Corretora. Reserva de lucros. A reserva legal
é constituída ao final de cada exercício na forma prevista na legislação societá-
ria brasileira, pela parcela de 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do
capital social. Reserva de capital. A reserva de capital será utilizada para ab-
sorção de prejuízos, quando estes ultrapassarem os lucros acumulados e as re-
servas de lucros, qual houver incorporação ao capital social, pagamento de di-
videndos a ações preferenciais e para resgate, reembolso ou compra de ações

15. Resultado operacional. 
a. Receita de prestação de serviços

Semestre 
findo em 

31/12/2018 2018 2017
Administração de recursos (Nota 7.a) 20.523 37.469 31.968
Rendas de corretagem 3.539 9.646 18.115
Rendas de colocação de títulos 2.557 6.856 7.816
Outras 237 602 366

26.856 54.573 58.265
b. Despesa de pessoal Semestre 

findo em 
31/12/2018 2018 2017

Proventos (9.860) (17.838) (14.873)
Encargos Sociais (3.301) (5.997) (5.295)
Honorários da diretoria (518) (987) (1.815)
Outros (2.877) (5.380) (5.031)
Total (16.556) (30.202) (27.014)
c. Outras despesas administrativas Semestre 

findo em 
31/12/2018 2018 2017

Serviços técnicos especializados (2.240) (4.420) (2.247)
Processamento de dados (3.093) (6.247) (5.111)
Serviço do sistema financeiro (1.322) (2.804) (2.378)
Aluguel (558) (1.076) (2.319)
Comunicações (793) (1.614) (1.963)
Viagens (603) (928) (569)
Serviços de terceiros (219) (498) (514)
Publicidade e propaganda (3.273) (3.273) (2.813)
Outros (3.019) (7.888) (4.220)

(15.120) (28.748) (22.134)
d. Despesas tributárias Semestre 

findo em 
31/12/2018 2018 2017

PIS e COFINS (1.483) (2.969) (3.405)
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS         (639) (1.361) (1.734)
Outros (82) (161) (268)
Total (2.204) (4.491) (5.407)
e. Outras receitas operacionais Semestre 

findo em 
31/12/2018 2018 2017

Reversões de provisões 460 621 -
Custos compartilhados 853 1.484 -
Recuperação de despesas administrativas - - 1.243
Variação monetária 20 43 299
Outros (*) 179 237 8.817
Total 1.512 2.385 10.359
(*) Em 31/12/17, os valores originados de operações envolvendo fundos cober-
tos pela orientação do Ofício nº 1317/2017/CVM/SIN/GIF.
f. Outras despesas operacionais Semestre 

findo em 
31/12/2018 2018 2017

Custos compartilhados (2.855) (2.855) -
Repasses com intermediação de operações (*) (10.177) (19.233) (15.985)
Despesas com contingências (611) (1.361) (592)
Reversão de provisões operacionais (523) (719) -
Variação monetária (3) (18) (104)
Despesas de fundos (11) (11) (238)
Outros (100) (192) (1.030)
Total (14.280) (24.389) (17.949)
(*) Refere-se a repasses de receitas de operações com títulos e valores mobi-
liários nos mercados financeiros e de capitais brasileiro, compra, venda, ope-
rações de aluguel, bem como outras modalidades de operações admitidas.16. 
Partes relacionadas. Em 31/12/18 e 2017, a Corretora possuía as seguintes 
transações com partes relacionadas:
Ativo 2018 2017
Caixa
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo 267 2.551

Aplicação em CDI
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo 58.482 44.181
A receber - prestação de serviços
Fundos Administrados pela Corretora 3.814 3.384

Adiantamento para futuro aumento de capital
Geração Futuro Seguros e Participações Ltda. - 375

Rateio de despesas administrativas
Genial Gestão de Recursos Ltda. 149 159

Reembolso de despesas administrativas
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo 210 -

Passivo 2018 2017
Operação de bolsa - correspondente
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo (9.260) -

Reembolso de despesas administrativas
Genial Institucional CCTVM (2.895) (378)
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo - (10)

Outras contas a pagar
Genial Gestão de Recursos Ltda. (7) -
Genial Corretora de Recursos S.A. (2) -

Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Receitas com CDI
Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo 4.043 1.818

Despesa com corretagem
Genial Institucional CCTVM (564) 1.076

Receita com prestação de serviços
Fundos Administrados pela Corretora 35.997 31.968

Cost sharing
Genial Gestão de Recursos Ltda. 1.484 1.243
Genial Institucional CCTVM (2.855) -

Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da ad-
ministração foi remunerado durante os exercícios findos em 31/12/18 e 2017 
da seguinte forma:

2018 2017
Proventos 518 1.815
Encargos sociais 116 408
Total 634 2.223
A remuneração total dos Diretores durante o exercício findo em 31/12/18 e 
2017 é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a Administração 
não existem outros benefícios de curto prazo. 17. Gerenciamento de riscos. 
A gestão de risco está sujeita aos mesmos padrões do acionista controlador, 
Banco Plural S.A. – Banco Múltiplo. Desse modo, atua como instrumento para 
maximizar o valor para os acionistas e para as partes interessadas buscando 
estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as metas 
de crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados. 
A descrição detalhada de cada estrutura que compõe o gerenciamento de ris-
cos está disponível em forma de políticas no site da instituição (http://www.
brasilplural.com/Site/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de ge-
renciamento de riscos e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras 
atendem plenamente ao disposto pela Resolução nº 4.557 do Conselho Mo-
netário Nacional e podem ser resumidos, como segue: a. Risco de mercado. 
A gestão de risco de mercado é responsável por identificar, avaliar, monitorar 
e mitigar as exposições decorrentes de posições detidas em ações, taxa de 
juros, câmbio e mercadorias (commodities). O risco de mercado é monitorado 
através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística 
que mensura a perda potencial da instituição com determinado nível de con-
fiança para um certo horizonte de tempo. Também são utilizados, para análise 
e monitoramento, testes de estresse das carteiras com o objetivo de mensurar 
o risco em cenários adversos. A precisão da metodologia de risco de mercado
é testada através de testes (back-testing) que comparam a aderência entre
as estimativas de VaR e os ganhos e perdas realizados. O VaR apresentado
abaixo foi calculado para o período de um dia com nível de confiança de 95,0%.
O nível de confiança de 95,0% significa que existe uma possibilidade de uma
em vinte ocorrências de que as receitas líquidas de negociação serão abaixo
do VaR estimado. Com isso, déficits nas receitas líquidas de negociação em um
único dia de negociação maior do que o VaR apresentados são esperados de
ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. Dada a sua dependência dos
dados históricos, a precisão do VaR é limitada em sua capacidade de prever
mudanças de mercado sem precedentes, como distribuições históricas nos fa-
tores de risco de mercado não podem produzir estimativas precisas de risco de
mercado futuro. Diferentes metodologias de VaR e estimativas de distribuição
estatística podem produzir VaR substancialmente diferente. A tabela a seguir
contém a média diária do VaR da carteira proprietária do Conglomerado Brasil
Plural para os períodos findos em:

2018 2017
VaR (R$ mil) 250 262
O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira 
por meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme 
determina a Resolução nº 4.193/2007 e Circular n° 3.365 do Banco Central do 
Brasil.  I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008). Alinhado 
às melhores práticas de mercado, o Brasil Plural gerencia seus riscos de forma 
dinâmica, buscando identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos 
riscos de mercado de suas posições próprias. Para isto, a Instituição considera 
os limites de riscos estabelecidos pela Administração e possíveis cenários para 
atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. O 
Brasil Plural em conformidade com a Resolução CMN n° 4.557/17 e com a cir-
cular n° 3.354/07 do Bacen, segrega as suas operações, inclusive instrumentos 
financeiros derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading 
Book): constituída por posições próprias realizadas com a intenção de nego-
ciação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a 
intenção de serem negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as 
condições normais de mercado, e que não contenham cláusula de inegociabili-
dade. ii. Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não 
classificadas na Carteira de Negociação, tendo como característica principal a 
intenção de manter tais operações até seu vencimento. Para determinar a sen-
sibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado na Carteira de 
Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3 cenários:
Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 PRÉ (200)
IPCA 200 IPCA (200)
Cambio 5% Cambio (5%)
Ações (5%) Ações 5%
Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 PRÉ (250)
IPCA 250 IPCA (250)
Cambio 6,25% Cambio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%
Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 PRÉ (300)
IPCA 300 IPCA (300)
Cambio 7,50% Cambio (7,50%)
Ações (7,50%) Ações 7,50%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de 
Negociação (Trading), composta por títulos públicos, privados e instrumentos 
financeiros derivativos.

Cenário A Cenário B Cenário C
Fator de Risco Variação Resultado Resultado Resultado
Pré Aumento (500) (622) (743)
Ações Aumento (3) (4) (5)
Câmbio Redução (37) (46) (56)
IPCA Aumento (143) (174) (204)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização 
ou a desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas 
no mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o 
resultado do Banco. A carteira é composta por operações de créditos, capta-
ções e alguns títulos e valores mobiliários. b. Risco operacional. O gerencia-
mento de risco operacional abrange identificação e controle das possibilidades 
de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 
processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Como par-
te integrante da estrutura de controles internos, o framework de risco opera-
cional é divulgado em política, e prevê os procedimentos para identificação, 
avaliação, mitigação, monitoramento e reportes relacionados aos riscos ope-
racionais, bem como os papéis e responsabilidades dos órgãos que participam 
dessa estrutura. A metodologia utilizada pelo Brasil Plural está em linha com o 
framework definido nos documentos Integrated Framework: Application Techni-
ques, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission; e no Principles for the Sound Management of Operational Risk, 
emitido pelo Basel Committee on Banking Supervision. Outra questão relevan-
te no contexto de risco operacional é o Plano de Continuidade de Negócios 
onde a estratégia do Brasil Plural é que a empresa se mantenha operacional, 
atendendo seus clientes e suas obrigações sem interrupção, ainda que as di-
mensões da Contingência sejam graves e esta operação seja feita em regime 

parcial, dado que serão alocados em novos locais um número de profissionais 
menor que os que realizam as tarefas cotidianas. Os eventos de perdas são 
monitorados, identificados e armazenados em sistema proprietário conforme 
determinado pela Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito. O risco de cré-
dito é interpretado pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 
não cumprimento, pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obri-
gações financeiras nas condições acordadas, assim como à desvalorização 
de contrato de crédito derivado da deterioração na classificação de risco do 
tomador, à diminuição de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas 
na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao 
descumprimento de obrigações financeiras da contraparte. O gerenciamento 
de risco de crédito da Instituição possui um processo contínuo e progressivo de 
mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas 
análises das operações efetuadas, mantendo a integridade e a independência 
dos processos. A Instituição controla a exposição ao risco de crédito, que de-
corre principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros deri-
vativos. Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a 
compromissos de crédito ou prestação de garantias financeiras. Com o objetivo 
de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos os aspectos 
pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, exigência de 
garantias, prazos, dentre outros. O processo para definição de limites de crédito 
para contrapartes financeiras e não financeiras é disciplinado pela Política de 
Gerenciamento de Risco de Crédito e pelo Manual de Crédito que abordam de 
forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito e do grupo econômi-
co a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo de negócio, foco 
de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, operacionais, 
obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade financeira para re-
pagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos últimos três exer-
cícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, consistência de geração 
de caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera 
(regulação, região de atuação, estrutura de custos, elasticidade de demanda e 
preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada, etc.), bem como aspectos 
da governança (acordos de acionistas, experiência dos executivos e conselho 
de administração, órgãos de suporte ao conselho de administração, controles 
de riscos, estratégia da empresa, políticas financeira e de riscos, transparên-
cia). O processo poderá, eventualmente, incluir a análise da estrutura de uma 
dívida específica da contraparte e seus fatores mitigadores de risco, com ex-
pectativa de perda relativa em caso de inadimplemento. A adequação do limite 
de crédito ao tipo de negócio da empresa e suas necessidades de financia-
mento serão analisadas. Recursos utilizados para elaboração do cadastro dos 
clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de 
seus sócios. O processo converge para um rating interno e recomendação da 
área de Análise de Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para 
a proposta de limite encaminhada pela área comercial, recomendação esta que 
será avaliada pelo Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito 
são reavaliados pelo menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de 
mudanças no perfil de crédito da empresa ou da indústria na qual opera. A políti-
ca de provisionamento adotada pela Instituição está alinhada com as diretrizes 
do IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso, as provisões para operações de 
crédito são constituídas a partir do momento em que houver sinais de deteriora-
ção da carteira, tendo em vista um horizonte de perda adequado às especifici-
dades de cada tipo de operação. Consideram-se como impairment os créditos 
com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com atraso superior a 60 
dias e operações corporate com classificação interna inferior a um certo nível. 
As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem vencido ou após 
540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima de 36 meses. d. Ris-
co de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores 
práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis e passivos exigíveis 
- evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que possam afe-
tar a capacidade de pagamento do conglomerado, levando-se em considera-
ção as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Utilizamos modelos de projeções e de estresse das variáveis que afetam o fluxo
de caixa e o nível de reserva. e. Gestão de Capital. Define-se o gerenciamento
de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e controle do capi-
tal mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital para fazer
face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. Planejamento de metas e de
necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição.
O objetivo do gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de capital
decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma
postura prospectiva. 18. Limites operacionais. As instituições financeiras es-
tão obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da
estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 2.099/1994 e legislação
complementar. Os limites operacionais são administrados no nível do controla-
dor Brasil Plural S. A. - Banco Múltiplo. A situação do Banco, em relação ao risco
da exposição das operações financeiras, está assim representada:
Patrimônio de Referência 2018 2017
Índice de Basileia 13,01% 14,11%
Limite de imobilização 28.943 33.655
Valor da situação para o limite de imobilização 17.422 18.140
Índice de imobilização 30,1% 26,95%
Margem 11.521 15.515
Patrimônio de Referência (PR) 57.886 67.310
Patrimônio de Referência para comparação com o 
RWA 57.886 67.310
Total da parcela RBAN 256 155
Total da parcela RWACPAD (Crédito) 174.324 187.854
Total da parcela RWAMPAD (Mercado) 16.396 26.674
Total da parcela RWACAM 5.077 4.022
Total da parcela RWAJUR [1] 5.709 2.142
Total da parcela RWAJUR [2] - 50
Total da parcela RWAJUR [3] 5.043 14.436
Total da parcela RWAACS 567 6.054
Total da parcela RWAOPAD 254.356 262.617
RWA total (crédito+mercado+operacional) 445.076 477.145
As resoluções no 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de 
apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível 
I e de Capital Principal e a Resolução 4.193/13 institui o Adicional de Capital 
Principal. Para os cálculos das parcelas de risco, foram observados os proce-
dimentos das Circulares BACEN nos 3.644/13, 3.652/13, 3.679/13, 3.696/14 e 
3.809/16 para risco de crédito, das Circulares nos 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 
3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 
3.499/11 para risco de mercado, e das Circulares nos 3.640/13 e 3.675/13 e da 
Carta-Circular nº 3.625/13 para risco operacional. O Controlador optou pela 
abordagem o indicador básico para mensuração do risco operacional. 

Assinaturas
A Administração

Simone B. Amaral
Contadora CRC/RJ 087.175/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Genial Investimentos Corretora de Valores 
S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras 
da Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. (“Corretora”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/18 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 correspondentes notas ex-
plicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informa-
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Corretora em 31/12/2018, o desempenho das 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 insti-
tuições 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 responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção à seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Corretora, 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 respon-
sabilidades 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 do auditor. A Administração da Corretora é responsável por essas 
e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração 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 de-
monstrações 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 Ad-
ministração somos requeridos a comunicar 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, 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, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora 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 Corretora ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável 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 uma garantia de que uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes 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 demons-
trações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional, 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, bem como 
obtivemos 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. • Obtivemos 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 eficá-
cia dos controles internos da Corretora. • 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, não identificamos a existência de incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Corretora 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. • Obtivemos 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 financei-
ras. 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 iden-
tificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 27/03/2019

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Lino Martins da Silva Junior
Contador CRC RJ-083314/O-7
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
I.  Aos Acionistas 

A Administração da Technos S.A. (“Companhia”) apresenta suas demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. 

II.   Apresentação do desempenho dos negócios sociais da Companhia 
A Companhia desenvolve, monta e distribui relógios desde 1956, diretamente ou por meio de suas subsidiárias que 
são vendidos em todo o território nacional. A receita operacional bruta da Companhia, ilustrada na tabela a seguir, 
consiste em receitas advindas: (i) da venda de relógios e óculos; e (ii) da prestação de serviços de assistência 
técnica.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 2018 Variação (%) 2017/2018

(em milhões de reais, exceto percentuais)
Receita Bruta
Venda de Produtos 405,3 357,5 (11,8)
Assistência Técnica 7,1 6,0 (14,6)
Total 412,4 363,5 (11,8)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 (%) do Total 2018 (%) do Total Variação (%) 2017/2018

(em milhões de reais, exceto percentuais)
Venda de Produtos (por Categoria)
Clássico 190,6 47,0 173,0 48,4 (9,2)
Esporte 50,7 12,5 42,9 12,0 (15,3)
Moda 164,0 40,5 141,5 39,6 (13,7)
Total 405,3 100,0 357,4 100,0 (11,8)
Tipos de Canais de Distribuição

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 2018 Variação (%) 2016/2017
(em milhões de reais, exceto percentuais)

Venda de Produtos (por Canal de Distribuição)
Lojas Especializadas 286,9 253,3 (11,7)
Magazines 118,4 104,1 (12,1)
Total 405,3 357,4 (11,8)
a) Assistência Técnica 
Nossa receita bruta com assistência técnica passou de R$7,1 milhões no exercício social encerrado em 31/12/17 
para R$6,0 milhões no exercício social encerrado em 31/12/18, representando uma queda de 14,%.
b) EBITDA e EBITDA Ajustado 
Reportamos nosso EBITDA de acordo com a instrução 527/12 da CVM. Para melhor refletir a geração de caixa 
operacional e recorrente da empresa, reportaremos também o EBITDA Ajustado, que poderá ser conciliado com o 
EBITDA considerando os ajustes que seguem na tabela abaixo:

2017 AV (1) (%) 2018 AV (1) (%) AH (2) (%)
(=) Lucro Líquido (12,1) (3,6) 14,4 4,7 (218,9)
(+) Depreciação e Amortização (12,1) (3,6) (11,3) (3,7) (7,2)
(+/-) Resultado Financeiro (3,3) (1,0) 4,2 1,4 (230,0)
(+) Impostos Correntes 0,0 0,0 0,0 0,0
(+/-) Impostos Diferidos 3,2 0,9 13,0 4,3 308,6
(=) EBITDA 0,1 0,0 8,4 2,7 5.828,7
(+/-) Provisão para Contingências Não Recorrentes (2,1) (0,6) (1,0) (0,3) (54,7)
(+/-) Outros Não-Recorrentes (6,9) (2,0) (19,5) (6,4) 182,6
(+) Recuperação Escrow 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(+) Realização de Valor Justo do Estoque Dumont (0,1) (0,0) 0,0 0,0 (100,0)
(+) Outras Despesas Não Caixa (2,0) (0,6) (1,2) (0,4) (40,9)
(+) Impacto do AVP sobre o Resultado Operacional (10,7) (3,1) (6,3) (2,1) (41,1)
(=) EBITDA Ajustado 22,0 6,5 36,3 11,9 65,0
Em 2018, o EBITDA ajustado de R$ 36,3 milhões foi 65,0% superior ao de 2017.

III. Investimentos 
Os investimentos da Companhia se concentram, usualmente, em sete principais tipos: (i) investimentos na es-
trutura e maqui nário da planta em Manaus; (ii) investimentos em hardware e software de tecnologia; (iii) in-
vestimentos em automóveis para nossa equipe de vendas; (iv) investimentos na manutenção de imóveis; (v) 
investimentos em mobiliário de ponto de venda associado ao projeto de franquias, (vi) móveis e utensílios; e (vii) 
Marcas e Patentes. 
O montante total de investimentos totalizou R$14,9 milhões no exercício social encerrado em 31/12/18 e R$13,2 
milhões no exercício social encerrado em 31/12/17. 

IV. Principais Fatos Administrativos Ocorridos no Exercício 
Durante o exercício social, não houve a necessidade do Conselho de Administração da Companhia deliberar e, 
consequen temente, aprovar aumento de capital. 
Também não houve outro fato administrativo ocorrido no exercício de 2018 que necessite ser destacado nesta 
seção. 

V.   Política de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos 
O Estatuto Social da Companhia determina que os lucros apurados em cada exercício social terão a destinação 
que a Assem bleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, 
quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em lei. Além disso, a Lei das Socieda-
des por Ações prevê que, do lucro líquido do exercício social, obtido após a dedução dos prejuízos acumulados 
e a provisão para o imposto de renda, 5% serão destinados para constituição da reserva legal, até atingir 20% 
do capital social. 
Após a constituição da reserva legal, o Estatuto Social determina que o lucro que remanescer, ajustado pela cons-
tituição de reservas de contingências e/ou sua respectiva reversão, se for o caso, será distribuído na seguinte 
ordem: (a) 25%, no mínimo, será destinado para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, compensa-
dos os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados; e (b) o saldo terá a destinação que 
for deliberada pela Assembleia Geral. 
A distribuição dos dividendos da Companhia ocorre anualmente. De acordo com o Estatuto Social vigente, a 
Companhia poderá levantar balanços semestrais e ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o 
Conselho de Administração poderá, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos interme-
diários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 
Não existem restrições à distribuição de dividendos im postas por legislação ou regulamento que sejam especial-
mente aplicáveis à Companhia, assim como não existem restrições impostas por contratos, decisões judiciais, 
administrativas ou arbitrais.

VI. Auditores 
Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, os auditores independentes da Companhia são a KPMG Auditores 
Independentes desde janeiro de 2017. 
A política da Companhia em relação aos auditores independentes, na prestação de serviços não relacionados 
à auditoria externa, substancia-se nos princípios que preservam a independência do auditor. Esses princípios 
estabelecem que: (i) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções ge-
renciais; e (iii) o auditor não deve advogar por seu próprio cliente. 
Adicionalmente, dentre os procedimentos adotados pela Companhia para evitar a existência de conflito de in-
teresses, perda de independência ou objetividade dos auditores independentes, destacam-se os seguintes: (i) 
a contratação e negociação de quaisquer serviços fora do escopo da auditoria deve ser sempre realizada junto 
a equipes diferentes daquelas que prestam os serviços de auditoria liderados por outros sócios e sem qualquer 
comunicação entre si; e (ii) as contratações de serviços dos auditores externos devem sempre ser discutidas com 
o Conselho de Administração da Companhia. 
Dessa forma, considerando a natureza dos serviços prestados, a Companhia entende, com base na confirmação 
dos audito res, que durante o exercício de 2018 os auditores externos não prestaram serviços que pudessem 
impactar a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria das demons-
trações financeiras.

Rio de Janeiro, 29/03/2019. 
Thiago Picolo 

Diretor Presidente
      BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2018
2017

(Reapresentado) 2018
2017

(Reapresentado)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 25 20 69.861 14.829
Caixa restrito 5 - - 7.540 -
Contas a receber de clientes 7 - - 160.179 191.607
Dividendos a receber 21 5.093 6.676 - -
Estoques 8 - - 115.105 105.592
Impostos a recuperar 15 19 1.442 10.386 7.681
IR e CSL a recuperar 15 1.513 4.646 -
Instrumentos financeiros derivativos 22 - - 12.877 2.026
Outros 278 267 12.043 16.422

6.928 8.405 392.637 338.157
Ativos não circulantes mantidos para venda - - 267 667

6.928 8.405 392.904 338.824
Não circulante
Depósitos vinculados 6 - - 24.164 24.572
Contas a receber de clientes - - - 90
Adiantamentos a fornecedores - - 5.000 5.812
Impostos a recuperar 15 - - 66.083 14.608
Instrumentos financeiros derivativos 22 - - 251 1.803
Depósitos judiciais 14 - - 4.961 3.961
Outros - - 291 16.925
Investimentos 9 458.795 445.456 - -
Imobilizado 11 - - 36.718 34.867
Intangível 10 - - 262.099 262.473

458.795 445.456 399.567 365.111
Total do ativo 465.723 453.861 792.471 703.935

Controladora Consolidado

Nota 2018
2017

(Reapresentado) 2018
2017

(Reapresentado)
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 - - 58.720 47.237
Fornecedores 13 - 5 55.447 34.961
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar 15 2 19 6.442 5.912
IR e Contribuições retidos na fonte 15 - - 903 1.005
Salários e encargos sociais a pagar 27 46 6.956 7.543
Dividendos a pagar 5 5 1.376 1.376
Valor a pagar por aquisição societária 6 - - 1.103 1.103
Instrumentos financeiros derivativos 22 - - 883 306
Outros 1 1 5.290 4.648

35 76 137.120 104.091
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 12 - - 47.604 44.807
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15 - - 32.387 47.483
Provisão para contingências 14 - - 40.393 25.393
Impostos, taxas e contribuições sociais a pagar 15 - - 1.957 1.923
Valor a pagar por aquisição societária 6 - - 26.163 26.346
Instrumentos financeiros derivativos 22 - - 295 -
Contas a pagar – cessão direitos creditórios 15 - - 32.561 -
Provisão para honorários de êxito e outros 15 - - 8.303 107

- - 189.663 146.059
35 76 326.783 250.150

Patrimônio líquido 16
Capital social 130.583 130.583 130.583 130.583
Ações em tesouraria (11.208) (11.208) (11.208) (11.208)
Gastos com emissão de ações (10.870) (10.870) (10.870) (10.870)
Reservas de capital e opções outorgadas 203.006 201.399 203.006 201.399
Reservas de lucros 168.309 157.965 168.309 157.965
Ajuste de avaliação patrimonial (14.132) (14.084) (14.132) (14.084)
Total do patrimônio líquido 465.688 453.785 465.688 453.785
Total do passivo e patrimônio líquido 465.723 453.861 792.471 714.867

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

      DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
      EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

      DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
      EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais)

      DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
      EXERCÍCIOS FINDOS EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 2018

2017
(Reapre-
sentado) 2018

2017
(Reapre-
sentado)

Receita líquida 18 - - 305.696 340.077
Custo das vendas 19 - - (159.038) (185.004)
Lucro bruto - - 146.658 155.073
Despesas com vendas 19 - - (95.945) (118.189)
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber 7 - - (13.287) (14.487)
Despesas administrativas 19 (1.522) (1.646) (35.189) (36.213)
Outras receitas (despesas), líquidas 19 (109) (187) (5.139) 1.043
Prejuízo antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial (1.631) (1.833) (2.902) (12.773)
Resultado de equivalência patrimonial 9 15.914 (10.365) - -
Receitas financeiras 20 86 123 82.873 42.635
Despesas financeiras 20 - (9) (78.624) (45.134)
Resultado financeiro, líquido 20 85 114 4.249 (2.499)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 14.369 (1.919) 1.347 (15.272)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido 15 - - 13.022 3.188
Lucro líquido (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas 14.369 (12.084) 14.369 (12.084)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 16 - - 0,1859 (0,1563)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado

2018

2017
(Reapre-
sentado) 2018

2017
(Reapre-
sentado)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 14.369 (12.084) 14.369 (12.084)
Itens que podem subsequentemente ser reclassificados para o resultado - - - -
Operações no exterior – diferenças cambiais na conversão - - (29) 24
Total do resultado abrangente do exercício 14.369 (12.084) 14.340 (12.072)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado

2018

2017
(Reapre-
sentado) 2018

2017
(Reapre-
sentado)

Receita bruta a valor presente - - 356.195 399.919
Provisão para valor recuperável de contas a receber - - (7.189) (14.487)
Outras receitas - - - (607)

- - 349.006 384.825
Insumos adquiridos de terceiros
Custo das vendas - - (123.264) (142.234)
Materiais, energias e serviços de terceiros e outros (332) (349) (107.380) (87.737)
Perda/recuperação de valores ativos - - 50 (2.524)
Outras (despesas) receitas, líquidas - - (333) (130.153)

(332) (349) (230.927) (232.630)
Valor adicionado bruto (332) (349) 118.079 152.195
Depreciação e amortização (1) (3) (11.282) (12.190)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (333) (352) 106.797 140.005
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 15.914 (10.365 - -
Receitas financeiras 86 123 82.873 42.636
Outros - - 51.918 17.108
Valor adicionado total a distribuir 15.667 (10.593) 241.588 189.897
Distribuição do valor adicionado
Salários e encargos 1.189 1.392 87.653 93.336
Federais 4 6 10.692 22.771
Estaduais 104 84 42.871 53.778
Municipais - - 368 624
Incentivos fiscais - (14.173) (17.074)
Juros e variações cambiais - 52.181 26.778
Outros 1 9 47.627 21.768
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 14.369 (12.084) 14.369 (12.084)
Valor adicionado distribuído 15.667 (10.593) 241.588 189.897

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado

2018

2017 
(Reapre-
sentado) 2018

2017 
(Reapre-
sentado)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social 14.369 (12.084) 1.347 (15.272)
Ajuste de itens que não afetam o caixa
Amortização e depreciação - 3 11.282 12.190
Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques - - 2.028 10.399
Provisão (reversão) para valor recuperável de contas a receber - - 13.287 14.487
Provisão para contingências - - 15.000 (5.913)
Resultado na venda de ativos permanentes - - 333 170
Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado - - (7) (10)
Equivalência patrimonial (15.914) 10.365 - -
Juros sobre empréstimos - - 19.012 4.619
Outras despesas de juros e variação cambial - - 1.469 2.263
Despesas com opções de ações 109 187 1.607 2.072
Outros - (1) (1.014) (2.226)

(1.436) (1.530) 64.344 22.779
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) de contas a receber - - 12.133 13.483
Redução (aumento) nos estoques - - (11.541) 9.939
Redução (aumento) nos impostos a recuperar (91) (140) (57.832) (2.500)
Redução (aumento) nos outros ativos (4) 37 11.526 (10.640)
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar (11) (12) 62.757 (16.611)
Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar (19) 27 (587) 518
Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar (17) (3) 462 4.722

(1.578) (1.621) 81.262 21.690

      DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS DOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado

2018

2017 
(Reapre-
sentado) 2018

2017 
(Reapre-
sentado)

Juros pagos - - (5.749) (3.116)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (994) -
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais (1.578) (1.621) 74.519 18.574
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de participação societária - - (1.652) (900)
Caixa restrito - - (7.540) -
Resgate de depósitos vinculados - - 1.877 2.400
Compras de imobilizado - - (10.517) (7.210)
Valor recebido pela venda de imobilizado e ativos destinados a venda - - 2.027 1.817
Compra de ativos intangíveis - - (4.681) (5.852)
Dividendos recebidos 1.583 1.497 - -
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento 1.583 1.497 (20.486) (9.745)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos pagos - - (54.508) (98.850)
Emprestimos recebidos - - 55.507 87.872
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento - - 999 (10.978)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 5 (124) 55.032 (2.149)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 4) 20 144 14.829 16.978
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4) 25 20 69.861 14.829
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 5 (124) 55.032 (2.149)
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      DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
      (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

      NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
      (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros

Capital  
social

Ações em 
tesouraria

Custos com 
emissão 
de ações

Reservas  
de capital

Opções 
outorgadas

Ajustes de 
avaliação  

patrimonial

Reservas 
de incentivo  
fiscal reflexa

Reserva  
legal

Retenção 
de lucros

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Outros 
resultados  

abrangentes

Total do 
patrimônio 

líquido
Em 31 de dezembro de 2016 130.583 (11.208) (10.870) 178.802 20.525 (14.108) 52.139 15.575 99.130 3.205 - - 463.773
Opções de compra de ações - stock options (Nota 16) - - - - 2.072 - - - - - - - 2.072
Prejuízo do exercício - - - - - - - - - - (12.084) - (12.084)
Variação cambial em investimento no exterior de controlada - - - - - 24 - - - - - - 24
Compensação de prejuízo - - - - - - - - (12.084) - 12.084 - -
Em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado) 130.583 (11.208) (10.870) 178.802 22.597 (14.084) 52.139 15.575 87.046 3.205 - - 453.785
Impacto inicial adoção IFRS 9 - - - - - - - (4.025) - - - (4.025)
Em 1º de janeiro de 2018 130.583 (11.208) (10.870) 178.802 22.597 (14.084) 52.139 - 83.021 3.205 - - 449.760
Opções de compra de ações - stock options (Nota 16) - - - - 1.607 - - - - - - - 1.607
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - - 14.369 - 14.369
Variação cambial em investimento no exterior de controlada - - - - - (48) - - - - - - (48)
Constituição de reserva legal - - - - - - - 718 - - (718) - -
Reserva de lucros a realizar - - - - - - - - 13.651 - (13.651) - -
Em 31 de dezembro de 2018 130.583 (11.208) (10.870) 178.802 24.204 (14.132) 52.139 16.293 96.672 3.205 - - 465.688

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Technos S.A. (a “Controladora” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto e está sediada na 
cidade do Rio de janeiro - RJ - Brasil. A Companhia foi constituída em 6 de dezembro de 2007 e entrou em operação 
em 8 de janeiro de 2008. Seu objeto social é a participação em outras sociedades, no país ou no exterior. Em 31 de 
dezembro de 2018 a Companhia detinha participação de 100% no capital da Technos da Amazônia Indústria e Comércio 
S.A. (“TASA”) e no capital da SCS Comércio de Acessórios de Modas Ltda. (“SCS”), empresas consolidadas nessas 
demonstrações financeiras (conjuntamente “Grupo”). O Grupo tem como atividade principal a fabricação e distribuição 
no atacado de relógios de pulso. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Admi-
nistração, em 29 de março de 2019.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
a) As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apre-
sentados, salvo disposição em contrário. b) Retificação de erros. Durante o exercício de 2018, a Companhia iden-
tificou que na rubrica de impostos a recuperar, estavam anteriormente registrados valores decorrentes de processos 
judiciais ativos, incluindo as respectivas atualizações monetárias e imposto de renda e contribuição social diferidos, 
ou seja, ativos contingentes, os quais não deveriam ser registrados, de acordo com o CPC 25 – Provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes. Portanto foram erroneamente considerados nas demonstrações financeiras dos 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Consequentemente, os ativos, o resultado 
e o patrimônio líquido relacionados foram apresentados a maior. Nesse sentido, a Companhia reverteu estes saldos 
e consequentemente, está reapresentando, no exercício corrente, os valores correspondentes das demonstrações 
financeiras individual e consolidada, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, em conformidade com o 
CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e erro (IAS 8) e CPC 26 (R1) - Apresentação das demonstrações 
contábeis (IAS 1). As notas explicativas e a tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas: Nas demonstrações financeiras consolidadas: Reversão do ativo contingente, no montante de 
R$10.932, anteriormente classificado na rubrica de impostos a recuperar, e estorno do ganho, no montante de R$9.852, 
classificado em outras receitas (reconhecimento inicial) e em receitas financeiras (atualização monetária), no montante 
de R$1.080. Houve, também, reversão do IR/CS diferidos passivos relacionados ao reconhecimento desse ganho, no 
montante de R$767. Nas demonstrações financeiras individuais: Reversão do resultado de equivalência patrimonial 
positivo oriundo das controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. e controlada indireta SCS Comércio de 
Acessórios de Modas Ltda., com contrapartida no investimento, no montante de R$10.165.
Balanço patrimonial (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Total do ativo circulante 338.157 - 338.157
Total do ativo não circulante mantido para venda 667 - 667
Impostos a recuperar 25.540 (10.932) 14.608
Total do ativo não circulante 376.043 (10.932) 365.111
Total do ativo 714.867 (10.932) 703.935
Total do passivo circulante 104.091 - 104.091
Imposto de renda e contribuição social diferidos 48.250 (767) 47.483
Total do passivo não circulante 146.826 (767) 146.059
Reservas de lucros 168.130 (10.165) 157.965
Patrimônio líquido 463.950 (10.165) 453.785
Total do passivo e do patrimônio líquido 714.867 (10.932) 703.935

31 de dezembro de 2017 (controladora)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Total do ativo circulante 8.405 - 8.405
Investimentos 455.621 (10.165) 445.456
Total do ativo não circulante 455.621 (10.165) 445.456
Total do ativo 464.026 (10.165) 453.861
Total do passivo 76 - 76
Reservas de lucros 168.130 (10.165) 157.965
Patrimônio líquido 463.950 (10.165) 453.785
Total do passivo e do patrimônio líquido 464.026 (10.165) 453.861
Demonstrações de resultados (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Lucro bruto 155.073 - 155.073
Despesas com vendas (132.676) - (132.676)
Despesas administrativas (36.213) - (36.213)
Outras receitas (despesas), líquidas 10.895 (9.852) 1.043
Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras (2.921) (9.852) (12.773)
Receitas financeiras 43.715 (1.080) 42.635
Despesas financeiras (45.134) - (45.134)
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (4.340) (10.932) (15.272)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.421 767 3.188
Prejuízo do exercício (1.919) (10.165) (12.084)
Prejuízo básico e diluído por ação em R$ (0,0248) (0,1315) (0,1563)

31 de dezembro de 2017 (controladora)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Lucro bruto - - -
Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras (1.833) - (1.833)
Receitas financeiras 123 - 123
Despesas financeiras (9) - (9)
Equivalência patrimonial (200) (10.165) (10.365)
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (1.919) (10.165) (12.084)
Prejuízo do exercício (1.919) (10.165) (12.084)
Demonstrações dos resultados abrangentes (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (controladora e consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Prejuízo do exercício (1.919) (10.165) (12.084)
Ajustes de conversão investidas no exterior,
 líquido de impostos 24 - 24
Total do resultado abrangente do exercício (1.895) (10.165) (12.060)
Demonstração da mutação do patrimônio líquido (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (controladora e consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Retenção de lucros 97.211 (10.165) 87.046
Total do patrimônio líquido 463.950 (10.165) 453.785
Demonstrações dos fluxos de caixa (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (4.340) (10.932) (15.272)
Prejuízo ajustado pelos itens que não afetam o caixa 36.062 (10.932) 25.130
Redução (aumento) nos impostos a recuperar (13.432) 10.932 (2.500)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 20.925 - 20.925
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (12.096) - (12.096)
Caixa líquido aplicado das atividades de financiamento (10.978) - (10.978)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (2.149) - (2.149)

31 de dezembro de 2017 (controladora)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (1.919) (10.165) (12.084)
Equivalência patrimonial 200 10.165 10.365
Prejuízo ajustado pelos itens que não afetam o caixa (1.530) - (1.530)
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais (124) - (124)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - - -
Caixa líquido aplicado das atividades de financiamento - - -
Redução de caixa e equivalentes de caixa (124) - (124)
Demonstrações do valor adicionado (em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 (consolidado)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Outras receitas (despesas), líquidas (135) (9.852) (9.987)
Valor adicionado bruto 152.195 (9.852) 142.343
Valor adicionado líquido produzido pela companhia 140.005 (9.852) 130.153
Receitas financeiras 43.716 (1.080) 42.636
Valor adicionado total a distribuir 200.829 (10.932) 189.897
Impostos, taxas e contribuições
Federais (23.538) 767 (22.771)
Prejuízo no exercício 1.919 10.165 12.084
Valor adicionado distribuído (200.829) 10.932 (189.897)

31 de dezembro de 2017 (controladora)
Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado

Valor adicionado líquido produzido pela companhia (352) - (352)
Resultado de equivalência patrimonial (199) (10.165) (10.364)
Valor adicionado total a distribuir (428) (10.165) (10.593)
Prejuízo no exercício 1.919 10.165 12.084
Valor adicionado distribuído 428 10.165 10.593
2.1. Sazonalidade. A Companhia não opera com impactos sazonais significativos durante o período, entretanto, no 
mercado interno, em geral, no quarto trimestre a demanda é  mais forte do que nos demais trimestres, em razão das 
celebrações comemorativas de Natal.
2.2. Base de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da 
Technos S.A. e de suas controladas diretas e indiretas, conforme descrito na Nota 8, denominadas Grupo. O controle 
é obtido quando o Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com 
a investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Com 
exceção do resgate das ações de não controladores, também mencionado na Nota 8, a Companhia não apresentou 
outras alterações de participações em empresas consolidadas nem nas bases para consolidação no exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2018, portanto são as mesmas utilizadas em 31 de dezembro de 2017. O Grupo avalia 
se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos 
três elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem início quando o Grupo obtiver controle em relação à 
controlada e finaliza quando Grupo deixar de exercer o mencionado controle. O resultado e cada componente de outros 
resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso 
resultar em prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações 
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos 
e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre 
membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e 
passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos 
na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como 

pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração 
da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados 
com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não re-
alizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados 
a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 
controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. O 
percentual de participação nas empresas do grupo está disposto na Nota 9. A empresa líder do Grupo é a Technos S.A., 
sediada no Brasil, onde negocia suas ações na bolsa de valores de São Paulo (BM&FBovespa). Em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 o Grupo não possuía empresas controladas em conjunto ou coligadas.
2.3. Apresentação de informação por segmentos. A administração da Companhia analisou e concluiu que para fins 
de divulgações nessas demonstrações financeiras, em função da estrutura do Grupo e das informações utilizadas para 
tomadas de decisão e avaliações de desempenho ser elaboradas considerando os resultados do Grupo como um todo 
a Technos S.A. possui somente um segmento. 
2.4. Conversão de moeda estrangeira. a. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Companhia e de todas 
as suas controladas diretas e indiretas exceto pela controlada indireta MVT Limited cuja moeda funcional é o dólar 
de Hong Kong. A moeda de apresentação do Grupo também é o real. Os ativos e passivos das controladas diretas 
e indiretas no exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da data do balanço, e as correspondentes 
demonstrações do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais 
resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda 
de uma controlada no exterior, o valor diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa con-
trolada no exterior, é reconhecido na demonstração do resultado. Eventual ágio na compra de uma controlada no 
exterior após 1º de janeiro de 2009 e eventuais ajustes a valor justo dos valores contábeis dos ativos e passivos 
resultantes da aquisição são tratados como ativos e passivos da controlada no exterior e convertidos na data do fe-
chamento. b. Transações e saldos. As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, 
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados.
2.5. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. O Grupo considera equivalentes de caixa uma 
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insig-
nificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente 
de caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
2.6. Ativos financeiros e passivos financeiros. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender am-
bas as condições a seguir e não for designado como mensurado a Valor Justo por Meio de Resultado (VJR): (i) é mantido 
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e 
(ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e 
juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a Valor Justo Através de Outros Resulta-
dos Abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: (iii) 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 (iv) seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que 
são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um inves-
timento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente 
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Esta 
escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros de-
rivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma 
atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou redu-
zir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 48 
/ IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento 
significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acres-
cido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.
2.6.1. Classificação. As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: 
Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Ativos financeiros a custo amortizado: 
Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Instrumentos de 
dívida ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calcula-
dos utilizando o método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em resultados abrangentes. No desreconhecimento, o resultado acumulado em 
resultados abrangentes é reclassificado para o resultado. Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são men-
surados de forma subsequente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que 
o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em resultados abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.
2.6.2. Reconhecimento e mensuração. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhe-
cidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos 
que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo 
de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos 
e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito 
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de 
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
2.6.4. Redução ao valor recuperável (Impairment). Ativos financeiros com problemas de recuperação. Em cada data 
de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensura-
dos ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação” quando 
ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidên-
cia objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: - dificul-
dades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; - quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência 
ou atraso de mais de 90 dias; - reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em 
condições normais; - a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização 
financeira; ou - o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. Apresentação 
da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial. A provisão para perdas para ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados ao 
VJORA, a provisão para perdas é debitada no resultado e reconhecida em ORA.
b. Ativos mantidos para venda. Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para venda 
ou distribuição são classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados primaria-
mente por meio de venda ao invés do seu uso contínuo. Os ativos, ou grupo de ativos, mantidos para venda, são geral-
mente mensurados pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Qualquer 
perda por redução ao valor recuperável sobre um grupo de ativos mantidos para venda é nicialmente alocada ao ágio, 
e, então, para os ativos e passivos remanescentes em uma base pro rata, exceto pelo fato de que nenhuma perda deve 
ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais diferidos, ativos de benefícios a empregado, propriedade 
para investimento e ativos biológicos, os quais continuam a ser mensurados conforme as outras políticas contábeis 
do Grupo. As perdas por redução ao valor recuperável apuradas na classificação inicial como mantidos para venda 
ou para distribuição e os ganhos e perdas de remensurações subsequentes, são reconhecidos no resultado. Uma vez 
classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e 
qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método.
2.7. Instrumentos financeiros derivativos. Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em 
que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para 
reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de 
hedge nos casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da 
natureza do item que está sendo protegido por hedge. O Grupo não adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) 
e reconhece os derivativos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e as variações no 
valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são subsequentemente, reconhecidas na demonstração do 
resultado em “Receitas ou despesas financeiras”.
2.8. Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equiva-
lente a um ano ou menos ou outro prazo que atenda o ciclo normal de operação do Grupo, as contas a receber são clas-
sificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes 
são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
da taxa de juros efetiva, deduzidas do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos. O 
CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O 
novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos 
de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. 
Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. A avalia-
ção do valor justo é obtida através do cálculo do valor presente dos fluxos de caixa descontados, considerando a melhor 
taxa compatível com transações de natureza, prazo e riscos do respectivo ativo. A outra premissa chave no cálculo do 
valor presente é o prazo de recebimento. Utilizamos como premissa o prazo individual de cada nota fiscal faturada. O 
Grupo reavalia essa metodologia trimestralmente, atualizando suas premissas conforme as práticas comerciais de 
prazos efetivamente registradas assim como alterações na taxa de desconto aplicada.
2.9. Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é 
determinado usando-se o método do custo médio de aquisição, calculado a cada nova entrada nos estoques. Os custos 
incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma: • Matérias-
-primas - Custo de aquisição segundo o custo médio. • Produtos acabados e em elaboração - Custo dos materiais 
diretos e mão de obra e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade 
operacional normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos 
os custos de execução e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado 
de cada processo de importação. A provisão para perda de estoques é constituída em montante considerado adequado 
pela administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques. A variação da provisão no exercício 
social é contabilizada na rubrica de custo de mercadorias vendidas. 
2.10. Ativos intangíveis. a. Ágio. O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contra-
prestação transferida, (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da 
aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos iden-
tificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida 
e a participação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos 
da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstra-
ção do resultado. b. Marcas registradas e licenças. As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente 
são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. Valores a pagar por licenciamentos são registrados no passivo 
como “Licenciamentos a pagar”. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são 
reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as licenças, uma vez que têm vida útil definida, 
são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método 
linear para alocar o custo das licenças durante sua vida útil estimada entre 1 e 5 anos. Para as marcas de vida útil 
indefinida que não estão sujeitos à amortização, são testados anualmente para a verificação de redução do valor 
recuperável (Nota 10). c. Relações contratuais com clientes. As relações contratuais com clientes, adquiridas em 
uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo valor justo na data de aquisição. As relações contratuais com 
clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amorti-
zação é calculada usando o método linear durante a vida esperada da relação com o cliente que varia de 1 a 5 anos.  
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d. Softwares. As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada 
dos softwares de 1 a 5 anos.
2.11. Imobilizado. O imobilizado é composto por terrenos, edificações, equipamentos, veículos e instalações, e com-
preendem, principalmente, fábricas, escritórios e ativos utilizados na operação do Grupo. O imobilizado é mensurado 
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros associa-
dos ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas 
é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. Os terrenos não são depreciados por possuir vida útil indefinida, porém, conforme CPC 01 são testados no 
mínimo anualmente sobre possibilidade de redução do valor recuperável. A depreciação de outros ativos é calculada 
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Anos
Edificações próprias 25
Benfeitorias em imóveis de terceiro 3 a 5
Equipamentos e instalações 10
Veículos 10
Móveis, utensílios e equipamentos 5 a 10
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que 
seu valor recuperável estimado (Nota 11). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos valores recebidos com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras despesas, líquidas” na demonstração do 
resultado do exercício.
2.12. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefi-
nida, como o ágio e determinadas marcas e terrenos, não estão sujeitos à amortização ou depreciação e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável. Os ativos que estão sujeitos à amor-
tização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contá-
bil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são integralmente agrupados na Technos 
da Amazônia S.A. (“TASA”), que concentra as principais operações do Grupo. Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impair-
ment na data de apresentação do relatório. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
2.13. Fornecedores e licenciamentos a pagar. As contas a pagar aos fornecedores e licenciamentos a pagar são obri-
gações a pagar por bens ou serviços ou licenciamentos de marcas que foram adquiridos de fornecedores no curso nor-
mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
2.14. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo. Custos de 
transação são contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, 
para evidenciação do valor líquido recebido. Os custos de transação de captação não efetivada são reconhecidos como 
despesa no resultado do período em que se frustrar essa captação e são, subsequentemente, demonstrados pelo 
custo amortizado. Arrendamentos de ativo imobilizado que transferem para o Grupo substancialmente todos os riscos 
e benefícios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo ar-
rendado é mensurado por montante igual ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos 
do arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao 
ativo. Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos operacionais e não são 
reconhecidos no balanço patrimonial do Grupo.
2.15. Provisões. As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultante de eventos 
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros requeridos para liquidar a obrigação no final de cada 
exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base 
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos 
de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômi-
cos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que fossem recuperados de um terceiro, um ativo é 
reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 
As provisões de naturezas cíveis, trabalhista, previdenciária e fiscal objeto de contestação judicial são reavaliadas 
periodicamente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais 
independentes e da Administração sobre o provável desfecho dos processos judiciais nas datas dos balanços.
2.16. Tributação. a. Tributos incidentes sobre receita. As despesas de impostos e contribuições sobre as vendas do 
Grupo consistem em ICMS alíquota média de 12,5%, PIS e COFINS alíquotas médias de 1,30% (PIS) e 6,00% (CO-
FINS) e ISS alíquota média de 4,5%. Crédito estímulo do ICMS. A TASA, controlada integral da Companhia, detém 
benefício de incentivo fiscal de ICMS concedido pelo governo do Estado do Amazonas, sobre determinados produtos 
incentivados, que corresponde a 55% do valor do ICMS devido, apurado mensalmente na unidade fabril localizada no 
Distrito Industrial de Manaus - AM. Consequentemente, a despesa com esses tributos registrada na demonstração do 
resultado como dedução de vendas é contabilizada pelo valor líquido de 45%, portanto, a receita líquida considera tal 
benefício. b. Imposto de renda e contribuição social corrente. O imposto de renda e a contribuição social do exer-
cício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lu-
cro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do 
lucro real do exercício. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tribu-
tárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas no Brasil. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pelo Grupo nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. O Grupo, através de sua controlada TASA, goza de incentivos fiscais do imposto de 
renda sobre o resultado auferido na comercialização de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. O incentivo 
fiscal é calculado com base no lucro tributário da atividade (chamado “lucro da exploração”), levando em consideração 
o lucro operacional dos projetos que são beneficiados pelo incentivo fiscal durante um período fixo. Esses incentivos fo-
ram concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e consistem na redução de 75% de 
imposto de renda sobre resultado apurado na unidade fabril localizado no Distrito Industrial de Manaus - AM. Não exis-
tem obrigações adicionais do Grupo com relação ao benefício fiscal direto do imposto de renda. Consequentemente, a 
despesa de imposto de renda da TASA é apresentada na demonstração do resultado pelo valor líquido, descontando 
a parcela do incentivo fiscal realizado. c. Imposto de renda e contribuição social diferido. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negó-
cios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Os juros e multas 
relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, são contabilizados de 
acordo com o CPC 25 / IAS 37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. A despesa de imposto corrente 
é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impos-
tos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhe-
cido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem 
pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente 
se certos critérios forem atendidos. Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para 
fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de 
imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: – diferenças temporárias 
sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios 
e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; – diferenças temporárias relacionadas a 
investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja 
capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será 
revertida em futuro previsível; e – diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Um 
ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, 
na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se 
o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, 
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, 
com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fiscais diferidos são 
revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos 
e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias 
quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço.  A mensuração 
dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo 
espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos.
2.17. Benefícios a empregados. a. Participação dos empregados nos lucros. O Grupo reconhece um passivo 
e uma despesa de participação nos resultados com base em uma fórmula que leva em conta o indicador de per-
formance e rentabilidade do Grupo, na forma estabelecida em acordo sindical, e desempenho de cada funcionário 
ou departamento, mensurada em função do alcance de metas anuais estabelecidas no início de cada exercício. O 
Grupo reconhece uma provisão quando está contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou 
uma obrigação não formalizada (constructive obligation). As provisões intermediárias são constituídas com base nas 
projeções de resultado e do pagamento a ser feito ao final do ano, considerando a parcela desse resultado atual atri-
buível ao resultado do exercício. b. Plano de opção de compra de ações - stock options. O Grupo possui planos de 
remuneração com base em ações a parte de seus executivos, liquidados com ações disponíveis, segundo os quais 
a Companhia recebe os serviços desses executivos como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido 
(opções) do Grupo, que somente poderão ser exercíveis depois de respeitados prazos específicos de carência. O 
valor justo dos serviços do empregado, recebido em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O 
valor total a ser debitado é determinado mediante a referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o 
impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho que não são do mer-
cado. As condições de aquisição de direitos que não de mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade 
de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o 
direito é adquirido (vesting period); período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem 
ser atendidas. Na data do balanço, a entidade revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem 
ser adquiridos com base nas condições de aquisição de direitos que não são do mercado. Esta reconhece o impacto 
da revisão das estimativas iniciais da quantidade de opções, se houver, na demonstração do resultado, com um ajuste 
correspondente no patrimônio líquido. Os valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamen-
te atribuíveis, são creditados no capital social (valor nominal) e na reserva de ágio, se aplicável, quando as opções 
são exercidas. As contribuições sociais a pagar em conexão com a concessão das opções de ações são conside-
radas parte integrante da própria concessão, e a cobrança será tratada como uma transação liquidada em dinheiro.  
c. Outros benefícios. O Grupo oferece ainda outros benefícios aos seus funcionários como: assistência médica, 
seguro de vida, vale refeição ou refeição em refeitório e auxilio educação, independentemente do nível hierárquico. Adi-
cionalmente, de acordo com a localidade do funcionário e seu nível hierárquico, oferecemos benefícios adicionais tais 
como estacionamento e aparelho de telefonia móvel. As despesas relacionadas a esses benefícios são reconhecidas 
na demonstração do resultado, quando incorridas. O Grupo não oferece qualquer tipo de benefício pós-emprego aos 
seus funcionários.
2.18. Capital social. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atri-
buíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado.
2.19. Ações em tesouraria. Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações de tesouraria) são re-
conhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do 
resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios do Grupo. Qualquer 
diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital.
2.20. Reconhecimento da receita. A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes 
em suas instalações. A receita é reconhecida na medida em que seja altamente provável que uma reversão significa-
tiva no valor da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Portanto, o valor da receita reconhecida é ajustado para 
as devoluções esperadas, que são estimadas com base nos dados históricos. Nessas circunstâncias, um passivo de 
devolução e um direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. O direito de recuperar as mercadorias a 
serem devolvidas é mensurado ao valor contábil original do estoque, menos os custos esperados de recuperação. O 
passivo de reembolso está incluído em outros passivos e o direito de recuperar os produtos devolvidos é incluído em 
estoques. O Grupo reavalia sua expectativa de devoluções na data do balanço, atualizando os valores do ativo e do 
passivo. a. Venda de produtos . A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes 
em suas instalações. A receita é reconhecida na medida em que seja altamente provável que uma reversão significa-
tiva no valor da receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Portanto, o valor da receita reconhecida é ajustado para 
as devoluções esperadas, que são estimadas com base nos dados históricos. Nessas circunstâncias, um passivo de 
devolução e um direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. O direito de recuperar as mercadorias a 
serem devolvidas é mensurado ao valor contábil original do estoque, menos os custos esperados de recuperação. O 
passivo de reembolso está incluído em outros passivos e o direito de recuperar os produtos devolvidos é incluído em 
estoques. O Grupo reavalia sua expectativa de devoluções na data do balanço, atualizando os valores do ativo e do 
passivo. b. Vendas de serviços. O Grupo presta serviços de assistência técnica para os relógios das marcas sob a sua 
administração, nas suas diversas unidades espalhadas pelo Brasil. A receita de prestação de serviços de assistência 
técnica é baseada em preço fixo e reconhecida no período em que os serviços são prestados. c. Receita financeira. A 
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma 
perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, o Grupo reduz o valor contábil para seu valor recu-
perável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. 
Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida 
de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor 
recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. 

2.21. Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como 
um passivo nas informações contábeis do Grupo ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia, que 
prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é 
provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. O benefício fiscal dos juros sobre 
capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.
2.22. Subvenções governamentais. Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza 
de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se 
refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em 
relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a um ativo, é reconhecido como 
receita diferida e lançado no resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do correspondente ativo.
2.23. Ajuste a valor presente de ativos e passivos . Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados 
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos 
monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajus-
te a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
2.24. Arrendamentos mercantis. A caracterização de um contrato como um arrendamento mercantil está baseada na 
substância do contrato na data do início de sua execução. O contrato é um arrendamento caso o cumprimento deste 
contrato seja dependente da utilização de um ativo específico e o contrato transfere o direito de uso de um determinado 
ativo, mesmo se esse ativo não estiver explícito no contrato. Arrendamentos mercantis financeiros que transferem ao 
Grupo basicamente todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do 
arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos 
de arrendamento mercantil. Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na 
transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são alocados a encargos financeiros e redução de 
passivo de arrendamento mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescente 
do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado. Os bens arrendados são depre-
ciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de que o Grupo obterá a propriedade 
ao final do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo do ar-
rendamento mercantil, dos dois o menor. Um arrendamento operacional é diferente de um arrendamento financeiro. Os 
pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na demonstração do resultado 
de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil. O Grupo não é arrendador de nenhum bem.
2.25. Novas normas e interpretações ainda não efetivas. Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2018. O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/IFRS 16 tenha um impacto material 
nas demonstrações financeiras do Grupo no período de aplicação inicial. (a) CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos. 
O Grupo deverá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O Grupo avaliou o 
potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras consolida-
das, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da norma a partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar 
porque: - as novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que o Grupo apresente suas primeiras demons-
trações financeiras que incluam a data da aplicação inicial. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de 
baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existen-
tes, incluindo o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que o Grupo é um arrendatário. 
O Grupo reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais. A natureza das despesas rela-
cionadas àqueles arrendamentos mudará porque o Grupo reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito 
de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear 
de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que 
havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. Com base 
nas informações atualmente disponíveis, o Grupo estima que reconhecerá obrigações adicionais de arrendamento 
de aproximadamente R$ 4.000 mil  em 1º de janeiro de 2019. A Administração utilizou uma taxa de desconto prelimi-
nar, no reconhecimento do passivo de arrendamento. A taxa de desconto está sendo aprimorada e será concluída ao 
longo do exercício de 2019. (ii) Arrendamentos em que o Grupo é um arrendador. O Grupo não opera atividade de 
arrendador. (iii) Transição. O Grupo pretende aplicar o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, 
utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 será 
reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização 
das informações comparativas. O Grupo planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) / IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes 
de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/
IFRIC 4. (b) Outras normas. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. - IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos 
sobre o Lucro. - Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). - Investimento 
em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2) / IAS 28). - Al-
terações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19). - Ciclo de melhorias anuais nas 
normas IFRS 2015-2017 - várias normas. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - IFRS 
17 Contratos de Seguros.
2.26. Mudanças nas principais políticas contábeis. O Grupo adotou inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 Receitas de 
Contratos com Clientes e o CPC 48 /IFRS 9 Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma série de 
outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente as 
demonstrações financeiras do Grupo. Devido aos métodos de transição escolhidos pelo Grupo na aplicação dessas 
normas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os 
requerimentos das novas normas, exceto pela apresentação separada de redução ao valor recuperável de contas a re-
ceber. O efeito da aplicação inicial dessas normas é atribuído principalmente ao seguinte: - Reconhecimento de receita 
de venda de produtos já líquido do impacto estimado de futuras devoluções (CPC 47 / IFRS 15); e - Um aumento nas 
perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no contas a receber de clientes (CPC 48 / IFRS 9). CPC 47 / IFRS 
15 Receitas de Contratos com Clientes. O CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar 
se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 / IAS 18 Receitas e 
interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47 / IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o con-
trole dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo 
ou ao longo do tempo - requer julgamento. O Grupo adotou o CPC 47 / IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo 
(sem expedientes práticos), com efeito de aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018. Consequentemente, a 
informação apresentada para 2017 não foi reapresentada – isto é, está apresentada, conforme reportado anteriormen-
te, sob o CPC 30 / IAS 18 e interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos de divulgação do CPC 47 / IFRS 
15, em geral, não foram aplicados à informação comparativa. Não foi identificado impacto material na adoção inicial do 
CPC 47/IFRS 15. As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC 47 / IFRS 15 no balanço patrimonial do 
Grupo em 31 dezembro de 2018 e na demonstração de resultado para o encerramento deste ano em cada uma das 
linhas afetadas. Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa do Grupo para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018.

Consolidado
Conforme  

apresentado Ajustes
Valores sem a adoção 

do CPC 47/IFRS 15
Impacto nas contas de ativo do  balanço patrimonial :
Clientes e outras contas a receber 160.179 1.405 161.584
Estoques (1) 115.105 549 114.556
Impostos a recuperar (1) 81.115 193 80.922
IR/CSL diferido ativo (1) 103.730 101 103.831
Ativo circulante 460.129 562 460.893
Patrimônio líquido
Lucros acumulados 14.369 562 14.931
Outros 450.552 - 450.552
Patrimônio líquido 464.921 562 465.483
Impacto na demonstração
 do resultado:
Receita líquida (1) 305.696 1.212 306.908
Custo das vendas (1) 159.038 549 159.587
IR/CSL diferidos (1) 13.022 101 12.921
(1) Venda de produtos: De acordo com o CPC 30 / IAS 18, a receita para esses contratos era reconhecida para todos 
os produtos objeto da operação. De acordo com o CPC 47 / IFRS 15, a receita deve ser reconhecida para os produtos 
transferidos no valor da contraprestação ao qual a entidade espera ter direito e, portanto, a receita não deve ser reco-
nhecida para os produtos que se espera que sejam devolvidos. Assim, a Companhia passou a reconhecer a receita 
apenas para os produtos que se espera que não sejam devolvidos, com base no índice histórico de devoluções de 
vendas. O impacto dessa mudança é uma redução de receita e custo no momento do reconhecimento da operação com 
base na estimativa de devoluções ao invés do estorno de ambos no momento da efetiva devolução, como acontecia 
na política anterior. Além disso, há um novo ativo para o direito de recuperar as mercadorias a serem devolvidas, que 
é apresentado como parte dos estoques, e um novo passivo de devolução, que é apresentado na rubrica de outros 
passivos. O CPC 47 / IFRS 15 não teve um impacto significativo nas políticas contábeis do Grupo com relação a outras 
fontes de receita . CPC 48 / IFRS 9 instrumentos financeiros. O CPC 48 / IFRS 9 estabelece requerimentos para 
reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Como 
resultado da adoção do CPC 48 / IFRS 9, o Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC 26 / IAS 1 Apresentação 
de Demonstrações Financeiras, que exigem que a redução ao valor recuperável dos ativos financeiros sejam apresen-
tados em linha separada na demonstração do resultado. Anteriormente, a abordagem do Grupo era incluir a redução 
ao valor recuperável de contas a receber em “despesas com vendas”. Consequentemente, o Grupo reclassificou as 
perdas por redução ao valor recuperável de R$ 14.487, reconhecidas pelo CPC 38 / IAS 39, de “despesas com vendas” 
para “perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber” na demonstração dos resultados para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. Adicionalmente, o Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC 40 / IFRS 
7 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, em geral, não foram 
aplicadas à informação comparativa. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 
48 / IFRS 9 no saldo de abertura de reservas de lucros.

Consolidado
Impacto da adoção do CPC 48 / 
 IFRS 9 em 1° de janeiro de 2018

Reserva de lucros:
Reconhecimento de perda de crédito esperada conforme o CPC 48 / IFRS 9 (ii) (6.098)
Imposto de renda e contribuição social relacionados 2.073
(i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros. O CPC 48/IFRS 9 contém três principais 
categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação 
de ativos financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias 
antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e men-
suração de passivos financeiros. A adoção da IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo 
relacionadas a passivos financeiros e instrumentos financeiros derivativos. A tabela a seguir e as notas explicativas 
abaixo explicam 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 e passivos financeiros do Grupo em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção 
do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas 
aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável. 

Classificação original  
conforme CPC 38 / IAS 39

Nova classificação  
conforme CPC 48 / IFRS 9

Ativo financeiro:
Caixa e equivalente de caixa Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
–Depósitos vinculados Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Contas a receber de clientes Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo pelo resultado Valor Justo através do Resultado – VJR
Outros ativos financeiros Empréstimos e Recebíveis Custo Amortizado
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Custo Amortizado
Fornecedores Outros passivos Custo Amortizado
Instrumentos financeiros derivativos Valor justo pelo resultado Valor Justo através do Resultado – VJR
(ii) Impairment de ativos financeiros. O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um mo-
delo de ‘perdas de crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a 
investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas 
mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos 
no escopo do modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 aumentem e tornem-se mais voláteis. A 
aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 levou ao reco-
nhecimento de uma provisão adicional para redução ao valor recuperável, conforme segue:

Consolidado
Provisão para perda em 31 de dezembro de 2017 de acordo com o CPC 38 / IAS 39 24.688
Impairment adicional reconhecido em 1º de janeiro de 2018 em:
Contas a receber de clientes 6.098
Provisão para perda em 1º de janeiro de 2018 de acordo com o CPC 48 / IFRS 9 30.786
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(iii) Transição. As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 / IFRS 9 foram aplicadas retros-
pectivamente, exceto conforme descrito abaixo. O Grupo optou por não reapresentar informações comparativas dos 
períodos anteriores com relação aos requisitos de classificação e mensuração (incluindo a redução ao valor recuperá-
vel). As diferenças nos valores contábeis dos ativos e passivos financeiros decorrentes da adoção do CPC 48 / IFRS 9 
foram reconhecidas em lucros acumulados e reservas em 1º de janeiro de 2018. Dessa forma, as informações apresen-
tadas para 2017 não refletem os requisitos do CPC 48 / IFRS 9, mas sim do CPC 38 / IAS 39. As seguintes avaliações 
foram feitas com base nos fatos e circunstâncias que existiam na data da aplicação inicial. - A determinação do modelo 
de negócios dentro do qual um ativo financeiro é mantido. - A designação e a revogação de designações anteriores 
de certos ativos e passivos financeiros mensurados ao VJR. - A designação de certos investimentos em instrumentos 
patrimoniais não mantidos para negociação ao VJORA. Se um investimento em um título de dívida apresentava baixo 
risco de crédito na data da aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9, então, o Grupo pressupôs que o risco de crédito do ativo 
não havia aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Impairment de ativos financeiros. O CPC 
48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 / IAS 39 por um modelo 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 investimentos em instrumentos patrimoniais 
(ações). De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com 
o CPC 38 / IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber, caixa e equivalentes de 
caixa e depósitos vinculados. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas em uma 
das seguintes bases: (i) Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de pos-
síveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e (ii) 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. O Grupo optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber e 
outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar 
se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as 
perdas de crédito esperadas, o Grupo considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis 
sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência 
histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações forward-looking. O Grupo presume que o risco 
de crédito em um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 180 dias de atraso. O Grupo 
considera um ativo financeiro como inadimplente quando: (i) é pouco provável que o credor pague integralmente suas 
obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou (ii) o ativo 
financeiro está vencido a período superior ou igual a 180 dias. O período máximo considerado na estimativa de perda de 
crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito. Mensuração 
de perdas de créditos esperadas. Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de 
perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa 
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos o Grupo de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo 
espera receber). As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ativos 
financeiros com problemas de recuperação de crédito. Em cada data de apresentação, o Grupo avalia se os ativos 
financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de 
recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos 
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro. Apresentação de impairment. Provi-
são para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos 
ativos. Para títulos de dívida mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em resultados abrangentes, 
em vez de reduzir o valor contábil do ativo. O Grupo não possui instrumentos financeiros ativos classificados nesta 
categoria. As perdas por impairment relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos 
contratuais, são apresentadas separadamente na demonstração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve 
reclassificação entre resultado do exercício e resultado abrangente para efeito de comparação. Para ativos no escopo 
do modelo de impairment do CPC 48 / IFRS 9, as perdas por impairment devem aumentar e se tornar mais voláteis. O 
Grupo determinou que a aplicação dos requerimentos de impairment do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 resul-
taram em uma provisão adicional de R$ 6.098. Contas a receber e ativos contratuais. As perdas de crédito esperadas 
foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos três anos. O Grupo realizou o cálculo da 
taxa de perda de crédito esperada de forma global por títulos emitidos .

Taxa média Saldo contábil Provisão
A vencer 0,62% 159.300 988
Vencidos
Até 90 dias Entre 4,53% e 29,99% 5.987 551
Entre 91 a 180 dias Entre 28,66% e 27,27% 3.241 871
Acima de 181 dias Entre 30,32% e 100% 32.425 35.565

Contas a receber de clientes 200.953 37.975
3. ESTIMATIVAS CRÍTICAS NA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em 
premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramen-
te serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, 
estão contempladas abaixo: Perda (impairment) estimada de ágio. Anualmente, o Grupo testa potenciais perdas 
(impairment) de ágio e intangíveis de vida útil indefinida, de acordo com a política contábil apresentada na Nota 2.12. Os 
valores recuperáveis dos intangíveis foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base 
em estimativas, ou pelo valor justo menos as despesas necessárias a essa venda. O Grupo utilizou como metodologia 
para a determinação do valor recuperável, o valor justo, líquido de despesa de venda e alocou tal ágio a uma única uni-
dade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o Grupo utilizou para cálculo do valor recuperável 
o método de fluxo de caixa descontado. O resultado indica valor recuperável superior ao valor contábil, consequente-
mente não foi registrada nenhuma perda por impairment de ágio. Provisão para contingências. As provisões para 
contingências são registradas e/ou divulgadas, a menos que a possibilidade de perda seja considerada remota pela 
administração. Essas avaliações e estimativas da administração são realizadas considerando a posição de nossos con-
sultores jurídicos. As contingências estão divulgadas na Nota 13. O registro contábil de uma provisão para contingência 
na data das demonstrações financeiras é feito quando o valor da perda pode ser razoavelmente estimado. Por sua 
natureza, a resolução de uma contingência ocorre quando um ou mais eventos futuros são observados. Tipicamente, a 
ocorrência desses eventos (tais como decisões judiciais finais) independe da atuação da administração, dificultando a 
precisão das estimativas contábeis acerca da data de conclusão desses eventos. A avaliação de tais passivos exige a 
necessidade de estimativas e julgamentos significativos da administração quanto aos resultados dos eventos futuros. 
Provisão de impairment de estoques. A provisão de impairment de estoques é registrada quando a administração 
do Grupo avalia que o valor de custo de seus estoques está registrado por valor superior ao seu valor recuperável. A 
provisão de impairment de estoques está descrita na Nota 8. A análise da recuperabilidade dos saldos de estoques 
requer uma avaliação criteriosa da administração que avalia, continuamente, a cada data de reporte, a recuperabili-
dade de seus estoques. O registro de impairment de estoques, envolve a avaliação da administração e julgamentos 
críticos relativos, principalmente, a obsolescência e avaliação do valor de custo ou mercado. No caso de obsolescência, 
mensalmente a administração do Grupo, baseada em dados históricos e prognósticos futuros, avalia a necessidade 
de se complementar ou reverter provisão de impairment por obsolescência. A administração avalia ainda, o valor dos 
seus estoques com base no custo ou valor de mercado (recuperável), dos dois o menor. Caso o valor de mercado de-
terminado com base em custo de reposição ou de venda, dependendo de peça em produção ou produto acabado, seja 
inferior ao valor de custo, o Grupo constitui provisão para impairment. Perdas estimadas para liquidação duvidosa. 
As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos três 
anos. O Grupo realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de forma global por títulos emitidos, vencidos 
e vincendos. Valor justo dos derivativos e outros instrumentos financeiros. O valor dos instrumentos financeiros 
que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. O Grupo usa 
seu julgamento para escolher diversos métodos e definir as premissas e se baseiam principalmente nas condições de 
mercado existentes na data de balanço (Nota 22.3). Provisão de assistência técnica de produtos em garantia pós 
venda. Com base em histórico de índice de defeito o grupo registra em conta do passivo estimativa de gastos futuros 
com assistência técnica de produtos em garantia. Mensalmente a estimativa é analisada para identificação de ajustes 
pontuais e alinhamento do procedimento.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e numerário em trânsito - - 1.113 921
Depósitos bancários de curto prazo 25 20 6.730 4.944
Operações compromissadas lastreadas em debêntures (a) - - 62.018 8.964

25 20 69.861 14.829
(a) Os saldos mantidos como equivalentes de caixa são remunerados em média de 95% a 105% do Cerificados de 
Depósitos Interbancários (CDI), e mantidos em instituições de primeira linha, não possuindo quaisquer restrições ou 
penalizações por resgates antecipados. A Companhia utiliza tais instrumentos na gestão de caixa, visando atender 
compromissos de curto prazo.
5. CAIXA RESTRITO
Conforme descrito na nota explicativa nº 11 (Empréstimos e Financiamentos), a Companhia obteve um financiamento 
junto à FINEP (Financiadora de Inovação e Pesquisa) cujos os recursos possuem destino específico e exclusivo. O sal-
do captado e ainda não utilizado está classificado na rubrica de Caixa Restrito no ativo circulante, possui remuneração 
média de 100% do CDI e é mantido em instituição de primeira linha. O montante da aplicação financeira é R$ 7.540 em 
31 de dezembro de 2018. 
6. DEPÓSITO VINCULADO
O Grupo mantém os depósitos vinculados como aplicações em cotas de fundo de investimento vinculadas à conta 
escrow em garantia ao pagamento de contas a pagar em aquisição societária da Dumont Saab do Brasil, classificadas 
no ativo não circulante. O montante das aplicações financeiras é de R$ 24.164 em 31 de dezembro de 2018 (R$24.572 
em 2017) classificadas no ativo não circulante. As aplicações possuem remuneração média de 100% do CDI, e são 
mantidas em instituições de primeira linha.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Consolidado
2018 2017

Contas a receber de clientes 200.036 209.873
Contas a receber de cartões de crédito 1.034 10.172
Ajuste a valor presente (2.916) (3.660)
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes (37.975) (24.688)
Contas a receber de clientes, líquidas 160.179 191.697
Total ativo circulante 160.179 191.607
Total ativo não circulante - 90

160.179 191.697
Abaixo, segue o saldo de contas a receber por prazo de vencimento:

Consolidado
2018 2017

A vencer 159.300 170.352
Vencidos
Até 90 dias 5.987 12.007
Entre 91 a 180 dias 3.241 4.144
Acima de 181 dias 32.425 33.542
Contas a receber de clientes 200.953 220.045
O saldo líquido das contas a receber aproxima-se do valor justo e foi apurado com base nos fluxos de caixa desconta-
dos, utilizando-se a melhor taxa de desconto, diminuídos da provisão para perdas esperadas nas contas a receber de 
clientes. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos 
três anos. O Grupo realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de forma global por títulos emitidos, vencidos 
e vincendos, apurando em 31 de dezembro de 2018 uma expectativa de perda de R$ 37.975 (R$ 24.688 em 2017). As 
movimentações na provisão para perda de contas a receber de clientes do Grupo são as seguintes:

Consolidado
2018 2017

Saldo inicial 24.688 10.201
Provisão para perdas esperadas nas contas a receber de clientes 14.327 19.997
Reversão ou baixa de provisão (1.040) (5.510)
Saldo contábil 37.975 24.688
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil das contas a receber. 
O Grupo não mantém nenhum título como garantia e não foi efetuado qualquer desconto de duplicatas. As contas a 
receber de clientes são integralmente denominadas em Reais.
8. ESTOQUES 

Consolidado
2018 2017

Produtos acabados 81.083 78.583
Produtos em processo 3.270 1.954
Componentes 71.082 65.303
Importações em andamento 5.765 178
Direitos de devolução de produtos 549
Adiantamentos a fornecedores 3.085 7.105
Provisão para perda de estoque (49.729) (47.531)

115.105 105.592

As movimentações na provisão para valor de realização, que foi constituída em montante considerado adequado pela 
Administração para absorver perdas na realização dos saldos de estoques do Grupo, são as seguintes:

Consolidado
2018 2017

Saldo inicial 47.531 37.132
Constituição de provisão para perda em estoques 2.198 11.419
Reversão de provisão para perdas em estoque/venda estoque obsoleto - (1.020)
Saldo contábil 49.729 47.531
A política de provisão para redução ao valor recuperável de estoques é baseada em dados como (i) excesso de cober-
tura, (ii) margem e (iii) idade dos itens.
9. INVESTIMENTOS
O Grupo possui as seguintes participações diretas e indiretas: Percentual e tipo de participação
Nome Direta/indireta 2018 2017
TASA Brasil Fabricação de relógios Direta 100 100
TASS Suíça Escritório de representação Indireta 100 100
SCS Brasil Comércio varejista Direta e Indireta 100 100
TOUCH Brasil Comércio varejista Indireta 100 100
MVT Hong Kong Importadora e Exportadora Indireta 100 100
A movimentação dos investimentos é como segue:

Controladora

2018
2017 

(Reapresentado)
Em 1º de janeiro 445.456 454.828
Equivalência patrimonial 15.914 (10.365)
Ajuste reflexo impacto inicial adoção IFRS 9 (4.025) -
Participação por ajuste reflexo no patrimônio de subsidiária (47) 25
Dividendos (a) - (918)
Opções de ações - stock options 1.497 1.886

458.795 445.456
(a) Saldo de dividendos integralmente deliberados pela controlada TASA. 
Segue abaixo um sumário das principais informações financeiras das controladas diretas e indiretas do Grupo:

Ativo Passivo
Patrimônio líquido  

(passivo a descoberto) Receita Lucro (prejuízo)
31 de dezembro de 2018
TASA 789.042 411.670 377. 372 298.278 15.251
TASS 8 35 (27) - -
SCS 93.824 42.396 51.428 29.933 (9.049)
TOUCH 246 226 20 - -
MVT 1.238 255 983 - (1.423)
Em 31 de dezembro de 2017 706.636 264.074 442.562 361.709 1.232
TASA 623.180 248.215 374.965 337.927 3.671
TASS 7 34 (27) - (2)
SCS 81.800 15.423 66.377 22.783 (2.168)
TOUCH 246 226 20 - -
MVT 1.403 176 1.227 999 (269)
A conciliação entre o investimento em subsidiárias e o patrimônio líquido e o lucro líquido das subsidiárias é demons-
trado a seguir:

2018 2017
Patrimônio líquido das subsidiárias 429.776 442.562
Menos
Lucro não realizado em estoque em operações entre subsidiárias - (1.467)
Ajustes em operações entre subsidiárias (85) (216)
Patrimônio líquido de subsidiárias controladas indiretamente (46.618) (60.213)
Patrimônio líquido ajustado das subsidiárias 383.073 380.666
Lucro líquido (prejuízo) das subsidiárias 4.779 (8.933)
Menos
Lucro não realizado em operações entre as subsidiárias (203) (207)
Participação entre subsidiárias 11.338 (1.225)
Prejuízo ajustado das subsidiárias 15.914 (10.365)
10. INTANGÍVEL

Consolidado

Ágios Software
Marcas e  

licenciamentos
Relações contratuais 

com clientes Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 226.838 6.466 24.816 4.645 262.765
Aquisições - 5.399 453 - 5.852
Transferência- custo - (3.999) (4.142) 2.824 (5.317)
Transferência- Amortização - 2.900 2.111 306 5.317
Baixa -custo - (33) - - (33)
Baixa - amortização - 2 - - 2
Amortização - (1.767) (777) (3.569) (6.113)
Em 31 de dezembro de 2017 226.838 8.968 22.461 4.206 262.473
Custo 226.838 15.438 27.472 20.195 289.943
Amortização acumulada - (6.470) (5.011) (15.989) (27.470)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 226.838 8.968 22.461 4.206 262.473
Saldo Inicial 226.838 8.968 22.461 4.206 262.473
Aquisições - 3.373 668 640 4.681
Amortização - (2.045) (669) (2.341) (5.055)
Em 31 de dezembro de 2018 226.838 10.296 22.460 2.505 262.099
Custo 226.838 18.811 28.140 20.835 294.624
Amortização acumulada - (8.515) (5.680) (18.330) (32.525)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 226.838 10.296 22.460 2.505 262.099
Em 31 de dezembro de 2018, o montante R$ 66 (em 2017 - R$ 84) referente à despesa de amortização foi imputado ao cus-
to de produção, R$ 2.692 (em 2017 - R$ 2.317) em “Despesas com vendas” e R$ 2.297 (em 2017- R3.712) em “Despesas 
administrativas”. Aos ativos intangíveis de software, marcas e licenciamento e relações contratuais com clientes, exceto os 
ativos de vida útil indefinida, aplica-se a taxa de amortização anual calculada linearmente entre 20% a 100% ao ano. Ágios. 
O ágio determinado na aquisição em 2008 da SD Participações e suas controladas (T1 Participações S.A., posteriormente 
incorporada por Technos Relógios S.A., esta por sua vez incorporada pela Technos da Amazônia Indústria e Comércio 
S.A., cujo saldo em 31 de dezembro de 2017 era de R$123.171) foi calculado como a diferença entre o valor pago e o valor 
contábil do patrimônio líquido das entidades adquiridas, líquido dos acervos contábeis incorporados. O ágio determinado 
na época foi fundamentado em rentabilidade futura, e foi registrado no intangível. O ágio foi amortizado até 31 de dezembro 
de 2008. A partir de 2009, o ágio não é mais amortizado, porém está sujeito a teste anual de impairment. Em 22 de março 
de 2013, o Grupo adquiriu de Famag Participações S.A. e Roumanos Youssef Saab (pessoa física), em conjunto, “vende-
dores”, 100% do capital votante (e 95,84% do capital total) da Dumont Saab do Brasil S.A. (“Dumont” ou “adquirida”), uma 
empresa que atua na produção e comércio de relógios, com sede no estado do Amazonas, por R$182.107, integralmente 
pago em caixa para os vendedores. O ágio de R$81.904 que surge da aquisição é atribuível à sinergia a ser obtida com a 
integração das operações da adquirida às economias de escala esperadas da combinação de suas operações às do Grupo. 
Em 24 de julho de 2012 o Grupo, através de suas controladas SCS e a TASA. adquiriu 100% das quotas das seguintes so-
ciedades: (i) Touch Watches Franchising do Brasil Ltda., detentora da marca Touch e franqueadora de 83 pontos de venda 
de relógios e óculos Touch no Brasil, (ii) Touch da Amazônia Indústria e Comércio de Relógios Ltda., operadora de linha de 
montagem de relógios na Zona Franca de Manaus, e (iii) Touch Búzios Relógios Ltda., You Time Relógios Ltda., e Touch 
Barra Comércio de Relógios e Acessórios Ltda., representando três lojas próprias no estado do Rio de Janeiro. O ágio de 
R$20.831 que surgiu da aquisição é atribuível basicamente às economias de escala esperadas da combinação das opera-
ções do Grupo e das unidades Touch. Testes de verificação de impairment para ágio e ativos tangíveis intangíveis de 
vida útil indefinida. O Grupo avaliou a recuperação do valor contábil do ágio com base no seu valor em uso, utilizando o 
modelo de fluxo de caixa descontado para a Unidade Geradora de Caixa (UGC). O processo de estimativa do valor em uso 
envolve a utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos de caixa futuros e representa a melhor estima-
tiva do Grupo aprovada pela Administração. A Administração não identificou deterioração significativa em suas UGCs que 
justificasse uma avaliação de impairment. Testes de verificação de impairment para ágio e ativos tangíveis intangíveis 
de vida útil indefinida. Para fins de testes, os três ágios foram integralmente alocados ao investimento na TASA, por ser 
considerada a única UGC. A metodologia aplicada para determinar o valor da UGC é o fluxo de caixa descontado, também 
conhecido como Discounted Cash Flow (DCF). O conceito básico desta metodologia resume-se na determinação dos flu-
xos de caixa livres em um período determinado, em função do resultado operacional, do retorno ao resultado operacional 
da depreciação sobre o ativo imobilizado, apropriada ao resultado do exercício e da necessidade líquida de capital de giro 
incremental, determinada em função do ciclo financeiro do Grupo. Os saldos de caixa por período são calculados a valor 
presente, descontados através da aplicação da taxa que determina o Custo Médio Ponderado de Capitais (Weighted Avera-
ge Cost of Capital (WACC)). Esta taxa considera diversos componentes do financiamento, dívida e capital próprio utilizados 
pelo Grupo para financiar suas atividades. Foi considerado um período de fluxo de caixa de cinco anos de acordo com as 
projeções do Grupo, acrescidos do valor residual calculado pela perpetuação do saldo de caixa no quinto ano, descontado 
ao valor presente pelo WACC diminuído da expectativa de crescimento na perpetuidade. As principais premissas utilizadas 
nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2018, para a UGC, são as que seguem: • Resultado operacional líqui-
do: 15%; • Taxa de crescimento do fluxo de caixa em perpetuidade: 2%; • Taxa de desconto (WACC): 10,14% (2017: 10%);  
• Margem líquida média do período orçado de cinco anos: 10,5%; • Valor em uso da UGC TASA: R$ 558.875. A administração 
determinou a margem líquida orçada com base no desempenho passado e em suas expectativas futuras. As taxas de cres-
cimento médias ponderadas utilizadas são consistentes com as projeções das premissas. As taxas de desconto utilizadas 
estão em linha com as praticadas no mercado interno e refletem riscos específicos em relação ao segmento operacional.
11. IMOBILIZADO

Terre-
nos

Edifica-
ções

Benfeitorias 
em imóveis de 

terceiros

Equipa-
mentos e 

instalações
Veícu-

los

Móveis 
e uten-

sílios Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016 137 10.074 5.390 4.022 5.678 10.480 35.781
Aquisições - 237 714 373 1934 3.952 7.210
Transferências- custos - (613) 660 468 32 (635) (88)
Transferências – depreciação - 1 1 42 1 43 88
Impairment - - - 5 - 901 906
Alienações – custo - - (3.239) (6.731) (2.454) (3.234) (15.658)
Alienações – depreciação - - 3.183 6.210 596 2.716 12.705
Depreciação - (538) (1.937) (766) (620) (2.216) (6.077)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 137 9.161 4.772 3.623 5.167 12.007 34.867
Custo 137 19.855 17.390 11.321 5.965 24.379 79.047
Depreciação - (10.694) (12.618) (7.698) (798) (12.372) (44.180)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 137 9.161 4.772 3.623 5.167 12.007 34.867
Aquisições - 344 3.041 1.441 1.777 3.914 10.517
Impairment - - - 5 - - 5
Alienações – Custo - (220) (4.781) (433) (1.749) (1.171) (8.354)
Alienações – depreciação - - 4.757 83 372 698 5.910
Depreciação - (520) (1.927) (827) (547) (2.406) (6.227)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 137 8.765 5.862 3.892 5.020 13.042 36.718
Custo 137 19.979 15.650 12.334 5.993 27.122 81.215
Depreciação - (11.214) (9.788) (8.442) (973) (14.080) (44.497)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 137 8.765 5.862 3.892 5.020 13.042 36.718
Em 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 1.880 (em 2017 – R$ 1.586) referente à despesa de depreciação foi 
imputado ao custo de produção, R$ 3.022 (em 2017 - R$ 3.109) em “Despesas com vendas” e 1.325 (em 2017 - R$ 
1.382) em “Despesas Administrativas”.
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Em setembro de 2017, o Grupo obteve empréstimos bancários, junto a bancos de primeira linha, no valor de R$86.500 
(equivalente a US$27.428), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros média de 4,7% ao ano. Esse emprésti-
mo tem fluxo de vencimento até 1º de outubro de 2019. O saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2017 era de 
R$90.098. A dívida será declarada vencida antecipadamente se o quociente de divisão da dívida líquida pelo EBTIDA em 
dezembro de cada ano for inferior a 3,50 e se o quociente de divisão do EBTIDA pelo resultado financeiro for inferior a 1,50. 
Para esse último covenants, a Companhia encontra-se em descumprimento entretanto a dívida já está classificada no curto 
prazo. Esses recursos foram utilizados para liquidar uma dívida captada em setembro de 2015. Saldo atualizado em 31 de 
dezembro de 2018 era de R$ 51.673. Em setembro de 2017, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, 
junto a banco de primeira linha, no valor de R$20.000 (equivalente a US$6.424), remunerado pela variação cambial mais 
taxa de juros de 4,48% ao ano. Esse empréstimo tem vencimento em parcela única em 10 de setembro de 2018. O saldo 
atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2017 era de R$21.602. Empréstimo liquidado em agosto de 2018. Em maio de 
2018, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto a banco de primeira linha, no valor de R$10.198 
(equivalente a US$2.900), remunerado pela variação cambial mais taxa de juros de 4,81% ao ano. Esse empréstimo tem 
fluxo de vencimento até 13 de abril de 2020. O saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 8.499. 
Em junho de 2018, o Grupo obteve empréstimo bancário junto à FINEP – Financiadora de Inovação e Pesquisa, no valor 
total de R$36.137, remunerado em 100% da TJLP. Em junho de 2018 foi liberada a parcela de R$ 20.970. Este empréstimo 
tem fluxo de vencimento até junho de 2027. O restante do saldo será liberado em junho de 2019, R$ 10.393, e junho de 
2020, R$ 4.774. Saldo atualizado da dívida em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 20.169. O recurso disponibilizado pelo 
FINEP e ainda não aplicado no projeto é controlado em rubrica de Caixa Restritivo no ativo circulante. Os empréstimos ban-
cários sujeitos a cláusulas de liquidação antecipada estão dentro dos limites estabelecidos em contrato. Os empréstimos 
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bancários captados no exterior estão 100% protegidos economicamente com swap em reais limitados a variação do CDI, 
acrescidos em média de 3,1% ao ano, e não foram designados em relação a contabilidade de hedge. Vide maiores detalhes 
na Nota 21. Em 2016 e 2017 o Grupo celebrou contratos de arrendamentos mercantis financeiros para financiamento de 
renovação de sua frota de veículos, junto ao banco Santander e Bradesco, sendo aplicado a taxa anual média de 18,65%. 
O financiamento será liquidado em 36 parcelas mensais e o recurso será utilizado dentro do cronograma de renovação 
da frota. Em 31 de dezembro de 2017 já havia sido utilizado o montante de R$ 2.426. Saldo atualizado da dívida em 31 de 
dezembro de 2018 era de R$ 1.287. Em março de 2018 o Grupo celebrou contrato de arrendamento mercantil financeiro 
para financiamento de renovação de sua frota de veículos, junto ao banco Votorantim, sendo aplicado a taxa anual média 
de 11,5%. Em 31 de dezembro de 2018 havia sido utilizado o montante de R$ 668. Saldo atualizado da dívida em 31 de 
dezembro de 2018 era de R$ 524. Em agosto de 2018, o Grupo obteve empréstimo bancário, em moeda estrangeira, junto 
a banco de primeira linha, no valor de R$22.765 (equivalente a US$5.839), remunerado pela variação cambial mais taxa 
de juros de 4,48% ao ano. Esse empréstimo será pago em parcela única em 05 de fevereiro de 2020. O saldo atualizado 
da dívida em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 23.246. Em outubro de 2018 o Grupo celebrou contrato de arrendamento 
mercantil financeiro para financiamento de renovação de sua frota de veículos, junto ao banco Bradesco, sendo aplicado 
a taxa anual média de 11,5%. Em 31 de dezembro de 2018 havia sido utilizado o montante de R$ 1.068. Saldo atualizado 
da dívida em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 908. Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa 
decorrentes de atividades de financiamento:

Consolidado
Empréstimos Passivo de arrendamento Total

Saldo em 01 janeiro de 2018 90.098 1.946 92.044
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos 53.586 1.922 55.508
Pagamento de empréstimos (53.365) (53.365)
Pagamento de passivos de arrendamento financeiro - (1.143) (1.143)

220 779 999
Efeito nas variações de câmbio 15.186 - 15.186
Novos arrendamentos financeiros
Despesas com juros 3.850 - 3.850
Juros pagos (5.749) (7) (5.756)

(1.899) (7) (1.905)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 103.606 2.718 106.324

Consolidado
Empréstimos Passivo de arrendamento Total

Saldo em 1 janeiro de 2017 100.314 1.205 101.519
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos 86.501 - 101.519
Pagamento de empréstimos (98.220) - (98.220)
Pagamento de passivos de arrendamento financeiro - (630) (630)

(11.719) (630) (12.349)
Efeito nas variações de câmbio 1.232 - 1.232
Novos arrendamentos financeiros - 1.371 1.371
Despesas com juros 3.387 - 3.387
Juros pagos (3.116) - (3.116)

271 1.371 1.642
Saldo em 31 de dezembro de 2017 90.098 1.946 92.044
O vencimento dos empréstimos e financiamentos do Grupo, em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, 
é como segue:

Consolidado
2018 2017

Vencimento em 2018 - 47.237
Vencimento em 2019 59.452 44.537
Vencimento em 2020 25.494 270
Vencimento em 2021 2.139 -
Vencimento em 2022 3.495 -
Vencimento em 2023 3.495 -
Vencimento em 2024 3.495 -
Vencimento em 2025 3.495 -
Vencimento em 2026 3.495 -
Vencimento em 2027 1.764 -

106.324 92.044
13. FORNECEDORES

Consolidado
2018 2017

Fornecedores nacionais 14.367 14.721
Fornecedores estrangeiros 41.080 20.240

55.447 34.961
14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Consolidado
Tributárias Trabalhistas e previdenciárias Outras provisões Total

Em 31 de dezembro de 2016 23.006 5.593 2.707 31.306
Provisão no exercício 3.164 424 283 3.871
Reversão de provisão (4.185) (5.391) (208) (9.784)
Em 31 de dezembro de 2017 21.985 626 2.782 25.393
Em 31 de dezembro de 2017 21.985 626 2.782 25.393
Provisão no exercício 1.182 768 16.538 18.488
Reversão de provisão (2.392) (52) (1.044) (3.488)
Em 31 de dezembro de 2018 20.775 1.342 18.276 40.393
a) Natureza das contingências. O Grupo é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em 
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicá-
veis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. A natureza 
das obrigações pode ser sumariada como segue: Tributárias. Referem-se, substancialmente, a tributação de PIS e 
COFINS sobre Juros sobre o Capital Próprio recebido de empresa controlada no período de 2004 a 2005. Também 
estão considerados os impostos devidos na baixa de provisão de estoque obsoleto, tais como Imposto de Importação, 
IPI e ICMS, entre outros. Trabalhistas e previdenciárias. Consistem, principalmente, em reclamações de colaborado-
res vinculadas a disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões. No que se refere aos prazos de 
conclusão dos processos, a maioria dos processos provisionados referem-se a matérias de natureza tributária para os 
quais estimamos prazos médios de realização para esses passivos, geralmente, num horizonte de 3 a 5 anos. b) Perdas 
possíveis. O Grupo tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela 
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão 
constituída, conforme composição e estimativa a seguir:

Consolidado
2018 2017

Tributário 30.259 28.548
Trabalhista 54 246
Cível 805 452

31.118 29.246
c) Movimentação dos depósitos judiciais

Consolidado
2018 2017

Saldo inicial 3.961 1.995
Depósitos judiciais no exercício 3.726 1.948
Depósitos baixados no exercício (3.013) (130)
Atualização monetária 287 148

4.961 3.961
15. TRIBUTOS E CONTAS A PAGAR - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados 
sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das informações 
contábeis. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são em sua 
maioria de 6,25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social, considerando o benefício fiscal do lucro 
da exploração. O imposto de renda contribuição social diferidos em de 31 de dezembro de 2018 e 2017 referem-se a:

Consolidado

Saldos ativos (passivos) 2018
2017 

(Reapresentado)
Benefício fiscal de incorporação (89.595) (62.206)
Provisão baixa estoque obsoleto 23.597 7.442
Variação cambial líquida (1.539) (2.299)
Opções em ações 8.018 2.415
Ajuste a valor presente 875 313
Prejuízo fiscal 10.263 4.069
Outros 14.460 2.783

(32.387) (47.483)
Imposto diferido ativo 57.980 17.022
Imposto diferido passivo (90.367) (64.505)

(32.387) (47.483)
Os valores dos ativos de imposto diferido serão realizados nos próximos exercícios, conforme tabela abaixo. Os impos-
tos diferidos passivos referem-se em sua maioria, basicamente, a diferença no tratamento da amortização do ágio.Sua 
realização se dará na ocasião de eventual registro de perda por impairment do ágio ou na alienação do investimento 
que deu origem ao referido ágio. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 a 2026 Total
Expectativa de realização anual dos impostos diferidos 4.249 6.004 7.270 8.326 9.192 22.939 57.980
b) Imposto de renda e contribuição social nas informações contábeis consolidadas do resultado

Consolidado

2018
2017 

(Reapresentado)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Crédito de prejuízo fiscal (5.897) (3.891)
Realização de crédito fiscal de incorporação 27.389 3.750
(Geração) estorno de diferenças temporárias (34.514) (3.047)
Total do imposto diferido (13.022) (3.188)
(Despesa) Receita de imposto de renda e contribuição social
 apresentadas na demonstração do resultado (13.022) (3.188)
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nominal 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é conforme segue:

Consolidado

2018
2017 

(Reapresentado)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social 1.347 (15.272)
Alíquota nominal dos tributos - % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (458) 5.192
Incentivo fiscal imposto de renda - -
Diferenças Temporárias - (790)
Créditos de prejuízos fiscais e base negativa não reconhecidos (5.111) (738)
Efeitos da tributação por método diferente do lucro real 10.065 (2.324)
Provisões indedutíveis (1.002) -
Créditos de exercícios anteriores com expectativa de recuperação 9.528 1.848
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício 13.022 3.188
Diferidos 13.022 3.188

13.022 3.188
Alíquota efetiva - % 966,7% 21,0%
c) Impostos a pagar

Consolidado
2018 2017

ICMS e IPI a pagar 4.480 3.980
PIS/COFINS a pagar 1.407 1.404
PIS/COFINS a pagar - PERT 2.411 2.282
ISS a pagar 85 107
Provisão de IR CSLL - -
Outros 16 62

8.399 7.835
IR e Contribuições retidos na fonte a pagar 903 1.005
Passivo circulante 6.442 5.912
Passivo não circulante 1.957 1.923

d) Impostos a recuperar
Consolidado

2018
2017 

(Reapresentado)
ICMS e IPI a recuperar 13.518 8.912
INSS a recuperar 217 4.731
IR e CSL a recuperar 4.646 3.197
PIS e COFINS a recuperar 61.284 4.027
Outros impostos a recuperar 1.450 1.422

81.115 22.289
Ativo circulante 15.032 7.681
Ativo não circulante 66.083 14.608
e) Cessão de direitos creditórios. A Companhia mantinha registrado direitos creditórios tributários na rubrica de impos-
tos a recuperar e outros ativos. No ano de 2018, por atender os requerimentos da política contábil, foi reconhecido na 
rubrica de outras receitas e receitas financeiras um novo direito creditório no valor de R$ 58.363 decorrente do transito 
em julgado do referido processo e por consequência foi provisionado os honorários advocatícios no montante de R$ 
5.836. Adicionalmente, a Companhia tinha ações de indébitos tributários adicionais às mencionadas acima, as quais por 
não atenderem aos conceitos de “praticamente certo” não foram registradas por representarem ativos contingentes. Em 
27 de dezembro de 2018 a Companhia (“Cedente”) cedeu direitos creditórios referentes aos ativos registrados no ba-
lanço e também parte do ativo contingente a terceiro (“Cessionário”) no montante de R$ 27.750 (“preço de aquisição”), 
decorrente de determinadas ações de indébitos tributários e outros, visando à condenação da União e Autarquias, por 
cobrança indevida de impostos e taxas administrativas. Além do preço de aquisição, a Companhia fará jus a pagamen-
tos adicionais referentes a esses direitos creditórios desde que atenda determinadas condições de performance quan-
do do exercício da opção de recompra citada no parágrafo seguinte. Concomitante à lavratura do instrumento financeiro 
de cessão dos direitos tributários, o Cedente e Cessionário também assinaram instrumento financeiro de opção de 
recompra de direitos creditórios onde o Cedente tem direito, mas não a obrigação, de eventualmente adquirir, parcelas 
dos créditos cedidos relacionado a um processo especificamente que foi reconhecido o ganho em 2018 decorrente do 
transito em julgado, conforme mencionado acima. Em decorrência da cessão dos direitos creditórios, ativos contingen-
tes e a opção de recompra de um dos direitos creditórios, tivemos os seguintes impactos: (a) Recebimento de caixa de 
R$ 27.750 decorrente da venda dos direitos creditórios. (b) Custo financeiro de juros no reconhecimento da obrigação 
a pagar no fluxo do exercício da opção de recompra, reconhecido na rubrica de despesas financeiras no montante de 
R$ 13.201. (c) Obrigações futuras a pagar a valor presente decorrente do exercício da opção de recompra, no montante 
de R$ 32.561, reconhecida na rubrica de outras contas a pagar. (d) Deságio na cessão dos direitos creditórios no mon-
tante de R$ 19.498, reconhecido na rubrica de outras despesas. (e) Ganho na venda de ativo contingente dos tributos 
e obrigações no montante de R$3.544, com impacto na rubrica de outras receitas.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.1. Capital autorizado e subscrito. O capital autorizado do Grupo é de 100.000.000 de ações ordinárias sem valor 
nominal definido em estatuto. Em 31 de dezembro de 2018 o capital social é representado por 78.506.215 (em 2017, 
78.506.215) ações ordinárias totalmente integralizadas, todas nominativas e sem valor nominal. 
16.2. Ações em tesouraria. As operações de recompra são realizadas a valor de mercado no pregão da BM&FBOVESPA. 
Em 31 de dezembro de 2018 o montante de R$11.208 (R$11.208 em 2017) registrado em ações em tesouraria corres-
ponde à compra de 1.207.800 (1.207.800 em 2017) ações ao preço médio unitário de R$9,28. 
16.3. Gastos com emissão de ações. Reserva formada na abertura do capital da Companhia, com pedido protocolado 
na Comissão de Valores Mobiliários em 04 de maio de 2011.
16.4. Reservas de Capital. Reserva de capital constituída com captação de recursos através de oferta pública de ações 
realizada em 05 de julho de 2011.
16.5. Reservas de capital e opções outorgadas. Reserva constituída através de opção de recebimento de prêmios 
baseados em ações, disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (diretores, presidente do conselho, gerentes 
e coordenadores).
16.6. Reserva legal e dividendo mínimo obrigatório e dividendo adicional proposto. a) Reserva legal. A reserva 
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do 
capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízo e aumentar o capital. b) Dividendo mínimo obrigatório. Conforme o estatuto social, a Companhia 
distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da 
legislação aplicável de 25% do lucro ajustado. c) Dividendo adicional proposto. Reserva de dividendo adicional proposto 
ainda pendente de deliberação em assembléia geral. d) Lucro por ação. (i) Básico. O lucro básico por ação do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas do Grupo, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias 
compradas pelo Grupo e mantidas como ações em tesouraria.

2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício social 14.369 (1.919)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares) 77.298 77.298
Lucro (prejuízo) básico por ação em R$ 0,1859 (0,0248)
(ii) Diluído. O lucro líquido diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações 
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. O Grupo possui 
somente uma categoria de ações ordinárias potenciais diluídas: opções de compra de ações. Para as opções de com-
pra de ações, é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo 
(determinado como o preço médio anual de mercado da ação do Grupo), com base no valor monetário dos direitos de 
subscrição vinculados às opções de compra de ações em circulação. O Grupo não apresentou diferenças no cálculo 
do resultado básico e diluído por ação em 31 de dezembro de 2018 e 2017 em virtude das ações ordinárias potenciais 
reduzirem prejuízo por ação das operações continuadas. Conforme definido no CPC 41 - Resultado por ação, estas 
ações possuem efeito antidiluitivos.
16.7. Ajuste de avaliação patrimonial. Em 14 de maio de 2010, o Grupo por meio de sua controlada SD Participações, 
adquiriu 10,04% de participação no capital total e votante na controlada TASA, sendo que o excedente pago em relação 
ao valor patrimonial das ações foi registrado como transação de capital diretamente no patrimônio líquido. Em 27 de 
fevereiro de 2015 a controlada TASA resgatou o total de ações preferenciais emitidas, detidas por participação não 
controladora. As operações geraram efeitos contábeis registrados diretamente no patrimônio líquido como “Ajuste de 
avaliação patrimonial”. 
16.8. Reserva de lucros - incentivos fiscais reflexos. Com base no Art. 195-A da Lei das S.A., o Grupo destinou para 
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente do lucro na exploração da sua subsidiária TASA, e 
esse montante foi excluído da base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório.
16.9. Reserva de lucros a realizar. Com base no Art. 197 da Lei das S.A. o lucro líquido da Companhia, deduzido da 
reserva legal de 5%, foi destinado a constituição de reserva de lucro a realizar, devido ao reconhecimento contábil de 
ganho oriundo de registro de créditos tributários que serão realizados futuramente.
17. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTIONS
A opção de recebimento de prêmios baseados em ações é disponibilizada a alguns executivos da TASA e SCS (dire-
tores, presidente do conselho, gerentes e coordenadores), controladas direta do Grupo e da própria controladora, pela 
emissão de ações da Technos S.A. Baseada nas normas descritas no CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, as 
Companhias reconhecem o resultado de compensação da participação concedida aos executivos, proporcionalmente, 
com base no período determinado de sua permanência no Grupo e no valor justo do instrumento patrimonial outorgado 
apurado na data da mensuração. A determinação do valor justo da ação requer julgamento, que inclui estimativas para 
a taxa de juros livre de riscos, volatilidade esperada, prazo de duração da opção, dividendo e perdas esperadas. Caso 
algumas dessas premissas variem significativamente das informações atuais, o pagamento baseado em ações pode 
ser impactado. O número de opções disponibilizadas é fixo e pré-determinado no momento da concessão das mesmas. 
As opções têm um prazo máximo de exercício de 7 anos (vesting period), sendo que cada executivo tem a obrigação de 
utilizar um percentual mínimo de sua remuneração variável e de seus dividendos para o exercício, o que reduz o prazo 
médio efetivo de exercício. O preço de exercício das opções é ajustado anualmente por Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) + 3% a 7% ou pela taxa CDI. O valor justo médio das opções concedidas é determinado com 
base no modelo de avaliação Black-Scholes. Os dados significativos incluídos no modelo de avaliação das opções con-
cedidas são: preço médio ponderado da ação na data da concessão, apurado com base na cotação dos trinta últimos 
pregões, com até 10% de desconto, base para estabelecimento do preço de exercício na data de cada programa. O 
preço de exercício será corrigido pelo IPCA+3% ao ano ou pela taxa do CDI, desde a data de cada programa até a data 
de exercício da opção. Do preço de exercício será descontado o valor de dividendos deliberados entre a data de cada 
programa e a data de exercício da opção. A volatilidade é baseada na própria volatilidade de negociação das ações 
do Grupo no mercado. Aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 26 de abril de 2012, limitado a 
emissão de 2.500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, gerentes e coordenadores do Grupo. O preço da ação 
no exercício é atualizado pelo IPCA mais juros de 3% ao ano. Para este plano foram gerados o 1º programa com opção 
de compra de 1.122.500 ações, vigente até 30 de abril de 2019, 2º programa com opção de compra de 600.000 ações, 
vigente até 17 de janeiro de 2020, e o 3º programa com opção de compra de 340.000 ações, vigente até 15 de abril de 
2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 7 de julho de 2015 o plano 01/2015, limitado a emissão de 
1.500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho de administração, gerentes e coordenadores do Grupo. 
O preço da ação no exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foi gerado o programa PL 01/2015 com opção 
de compra de 1.500.000 ações, vigente até 08 de julho de 2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 07 
de julho de 2015 o plano 02/2015, limitado a emissão de 1.700.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho 
de administração, gerentes e coordenadores e outros funcionários que participem da gestão do Grupo. O preço da 
ação no exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foram gerados o 1º programa com opção de compra 
de 1.150.000 ações, 2º programa com opção de compra de 300.000 ações e o 3º programa com opção de compra de 
250.000 ações, vigentes até 8 de julho de 2020. Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril de 2016 
o plano 01/2016, limitado a emissão de 500.000 ações ordinárias, contemplando diretores, conselho de administração, 
gerentes e coordenadores do Grupo. O preço da ação no exercício é atualizado pela taxa CDI. Para este plano foi 
gerado o programa PL 01/2016 com opção de compra de 500.000 ações, vigente até 16 de junho de 2021. A despesa 
reconhecida referente a serviços de funcionários recebidos durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo: 

Consolidado
2018 2017

Despesas de opções de compra de ações no exercício 1.607 2.072
1.607 2.072

A tabela a seguir apresenta o número (Nº) e média ponderada do preço de exercício (WAEP) e o movimento das opções 
de ações durante o exercício:

Consolidado
2018 2017
Nº WAEP Nº WAEP

Saldo inicial 5.225 7,47 5.425 7,47
Expiradas durante o exercício (1.990) - (200) -
Saldo Final 3.235 14,61 5.225 7,47
18. RECEITA LÍQUIDA

Consolidado
2018 2017

Faturamento Bruto com IPI 387.642 455.022
IPI sobre receita (2.192) (4.182)
Vendas brutas de produtos e serviços 385.450 450.840
Devoluções e cancelamentos (21.950) (38.478)
Ajuste a valor presente sobre as vendas (7.305) (12.443)
Impostos sobre vendas (51.517) (61.605)
Ajuste a valor presente dos impostos sobre vendas 1.018 1.763
Receita líquida 305.696 340.077
As vendas de serviços historicamente não ultrapassam 0,5% do total das vendas brutas de produtos e serviços. O 
valor referente a incentivos fiscais de ICMS reconhecidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
é R$14.173 (R$17.074 em 2017).
19. CUSTO E DESPESA POR NATUREZA
O Grupo optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função e apresenta a seguir o detalha-
mento por natureza:

Controladora Consolidado

2018

2017 
(Reapre-
sentado) 2018

2017 
(Reapre-
sentado)

Matéria-prima, mercadoria e materiais de uso e consumo - - (112.739) (134.886)
Fretes e armazenagens - - (14.373) (15.918)
Provisão para baixa de estoque obsoleto - - (2.383) (11.119)
Gastos com pessoal (1.080) (1.205) (95.318) (96.676)
Serviços Prestados por terceiros (215) (222) (41.955) (45.529)
Impostos e taxas (104) (85) (1.421) (3.875)
Aluguel de imóveis e equipamentos - - (4.388) (5.177)
Depreciação, amortização e impairment (2) (4) (7.370) (8.811)
Opções de compra de ações - stock options (109) (187) (1.607) (2.073)
Amortização valor justo aquisição dumont - - (1.894) (3.384)
Outras despesas (121) (130) (25.150) (25.402)

1.631 (1.833) (308.598) (352.850)
Classificado como
Custo dos produtos vendidos - - (159.038) (185.004)
Despesas de vendas - - (95.945) (118.189)
Perda por redução a valor recuperável de contas a receber - - (13.287) (14.487)
Despesas administrativas (1.522) (1.646) (35.189) (36.213)
Outras despesas operacionais, líquidas (109) (187) (5.139) 1.043

1.631 (1.833) (308.598) (352.850)
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20. RESULTADO FINANCEIRO
Consolidado

2018
2017 

(Reapresentado)
Despesas financeiras
Empréstimos e financiamentos (5.514) (5.711)
Perdas em derivativos (2.987) (19.555)
Despesa financeira – ajuste AVP - (1.398)
Variação cambial (43.124) (4.202)
Outras despesas financeiras (4.871) (14.268)
Descontos concedidos (22.128) -

(78.624) (45.134)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras e depósitos vinculados 2.924 3.929
Ganhos em derivativos 17.960 12.260
Outras receitas financeiras 21 5.248
Receitas financeiras – reversão AVP 12.035 3.963
Juros de mora 26.146 17.231
Variação cambial 23.787 4

82.873 42.635
Resultado financeiro 4.249 (2.499)
21. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da Administração inclui diretores e gerentes. 
A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, por serviços de empregados está apresentada a 
seguir:

2018 2017
Salários e encargos dos gerentes 10.618 12.787
Remuneração e encargos da diretoria 5.969 6.051
Opções de ações 1.607 2.072

18.194 20.910
b) Operações realizadas entre empresas controladas. Em 31 de dezembro de 2018 a TASA vendeu produtos para a 
SCS no montante de R$ 25.348 (R$ 23.184 em 2017). Em de 31 de dezembro de 2018, a TASA apresenta saldo de 
contas a receber da SCS por fornecimento de mercadoria no valor de R$ 36.922 (R$ 11.178 em 2017). Por pagamento 
de obrigações da TASA a SCS registra outras contas a receber da TASA  no valor de R$ 29.530  (R$ 20.141 em 2017).
21.1 Controladora. Exceto pelo valor de dividendos a receber registrado em 31 de dezembro de 2018 no montante 
de R$ 5.093 (R$ 6.676 em de 2017) da controlada TASA, não existe qualquer outro valor de transações com partes 
relacionadas.
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS. 
a) Mercado futuro de dólar (forward) e swap cambial CDI X USD. O Grupo, com o objetivo de reduzir sua potencial ex-
posição a oscilações na taxa de câmbio R$/US$ utilizada para liquidação de suas importações e de seus empréstimos 
captados em moeda estrangeira, contrata operações de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro de dó-
lar e swap cambial CDI X USD BRL. O valor justo total de um derivativo é classificado como ativo ou passivo circulante 
ou não circulante e a contrapartida é registrada na demonstração de resultado nas rubricas de “Receitas e/ou despesas 
financeiras”. É importante ressaltar que a utilização de derivativos cambiais se restringe tão somente à proteção do 
valor contratado e estimado de compras de fornecedores estrangeiros nos seis meses subsequentes e de empréstimos 
captados em moeda estrangeira. Qualquer variação na cotação do US$ que vier a causar perda nos investimentos 
derivativos tende a ser compensado por ganho na liquidação dos câmbios relacionados a compras de fornecedores es-
trangeiros. Os valores de referência (notional) dos contratos de mercado futuro de dólar em aberto em 31 de dezembro 
de 2018 corresponde a R$ 66.780, equivalentes a US$ 17.234 (R$21.833, equivalente a US$6.600 em 2017) e o de 
swap em reais corresponde a R$ 78.489 (R$ 94.679 em 2017). Adicionalmente o efeito no resultado do exercício das 
duas operações em 31 de dezembro de 2018 correspondeu R$ 11.950 (R$ 3.523 em 2017). O risco provável para fins 
de análise de sensibilidade tem como referência a cotação do dólar em 31 de dezembro de 2018. O risco provável do 
swap em reais tem como base a cotação do CDI acumulado até 31 de dezembro de 2018.
b) Análise de sensibilidade 31 de dezembro de 2018

Cenário
Ativo Passivo Valor de referência Risco Provável 25% 50%

Derivativo cambial 3.378 (883) 66.780 Desvalorização do US$ 3.506 (13.189) (29.884)

Swap em reais - CDI 9.750 (295) 78.489
Aumento da taxa interna 

de juros (78.489) (79.295) (80.098)
31 de dezembro de 2017

Cenário
Ativo Passivo Valor de referência Risco Provável 25% 50%

Derivativo cambial 152 (306) 21.833 Desvalorização do US$ (23) (5.481) (10.939)

Swap em reais - CDI 3.677 - 94.679
Aumento da taxa interna 

de juros 716 (598) (1.897)
No cenário provável é considerada a taxa de fechamento de câmbio do último dia do mês de encerramento do exercício.
23. OBJETIVOS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
23.1. Fatores de risco financeiro. O Grupo possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em rela-
ção a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a 
posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto 
financeiro no fluxo de caixa. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado 
necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. a) Risco 
de mercado. (i) Risco cambial. O risco associado decorre da flutuação da taxa de câmbio do período compreendido 
entre a data da compra (encomenda) e a data de liquidação. As importações são integralmente liquidadas num período 
máximo de 45 dias entre a data de embarque e a data de liquidação do contrato de câmbio. Para se proteger dessas os-
cilações, o Grupo se utiliza de instrumentos financeiros derivativos de mercado futuro de dólar a fim de travar o câmbio 
para parte de suas compras, se protegendo, dessa forma, das oscilações cambiais. O Grupo não aplica contabilidade 
de hedge. (ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros. Os ativos do Grupo que estão sujeitos 
a taxas de juros fixas são representados pelos saldos de contas a receber de clientes que possuem características de 
financiamentos, mensurados a valor justo por meio do resultado, e as aplicações financeiras que são remuneradas com 
taxas variáveis de juros com base na variação da taxa de certificado de depósito interbancário. O risco de taxa de juros 
do Grupo decorre de empréstimos de longo prazo, vinculados às taxas variáveis de juros, especificamente à taxa média 
diária dos depósitos interbancários (DI). A política do Grupo tem sido em manter os empréstimos em taxas variáveis de 
juros. Durante 2016 e 2015 os empréstimos do Grupo às taxas variáveis eram mantidos em reais. A Administração do 
Grupo considera que o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é uma taxa livremente praticada no mercado, e por 
isso, todos os agentes estão, de alguma forma direta ou indiretamente, sujeitos à ela. A Administração não considera o 
risco de taxa de juros crítico em suas operações. b) Risco de crédito. A política de vendas do Grupo considera o nível de 
risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebí-
veis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites 
individuais de posição, bem como criteriosa análise de crédito com base em dados internos do histórico do cliente e 
fontes externas de consultas, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência 
em suascontas a receber. c) Risco de liquidez. É o risco do Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes para hon-
rar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos 
e pagamentos previstos. A Administração monitora as suas projeções de recebimentos e pagamentos diários, a fim 
de evitar descasamentos imprevistos. Além disso, o Grupo conta com linhas de crédito imediatamente disponíveis em 
bancos de primeira linha, que poderão ser utilizados numa eventual necessidade. Para gerenciara liquidez do caixa, 
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de 
Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Technos e os passivos financeiros de-
rivativos do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até 
a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão incluídos na análise se seus vencimentos 
contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela são os fluxos 
de caixa não descontados contratados.

Consolidado
Menos de  

um ano
Entre um e  
dois anos

Entre dois e 
cinco anos

Acima de 
cinco Anos

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos 59.452 25.494 9.129 12.249
Contas a pagar por aquisição societária 1.103 26.163 - -
Salários e encargos sociais 6.956 - - -
Fornecedores e outras obrigações 63.046 38.555 - -

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos 46.768 45.276 - -
Contas a pagar por aquisição societária 1.103 26.346 - -
Salários e encargos sociais a pagar 7.543 - - -
Fornecedores e outras obrigações 39.609 107 - -

23.2. Gestão do capital. Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode rever 
a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos 
para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. O Grupo monitora o capital com base em índices de alavancagem 
financeira. Um desses índices é a proporção entre dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por 
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado 
no balanço patrimonial consolidado e incluindo também valores a pagar por aquisição de participação de não controla-
dores), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O patrimônio líquido corresponde ao valor constante do 
balanço ao final do exercício. Em 31 de dezembro de 2018 a dívida líquida do Grupo monta R$ 36.463 e corresponde 
a 7,8% do patrimônio líquido (em 2017, R$ 77.215, equivalendo a 16,6% do patrimônio líquido). O endividamento tem 
como origem relevante a captação de recursos aplicada na aquisição da Dumont. O capital não é administrado no nível 
da Controladora, somente no nível consolidado.
23.3. Valor justo dos ativos e passivos financeiros
Consolidado em
 31 de dezembro 2018 Categoria: Classificação: Valor Justo Valor Contábil
Ativo financeiro:
Caixa e equivalente de caixa Custo Amortizado Nível 2 69.861 69.861
Depósitos vinculados Custo Amortizado Nível 2 24.164 24.164
Contas a receber de clientes Custo Amortizado Nível 2 160.179 160.179
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado – VJR Nível 2 13.128 13.128
Outros ativos financeiros Custo Amortizado Nível 2 12.334 12.334
Adiantamentos a fornecedores Custo Amortizado Nível 2 5.000 5.000
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Nível 2 106.324 106.324
Fornecedores Custo Amortizado Nível 2 55.447 55.447
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado – VJR Nível 2 1.178 1.178
Consolidado em
 31 de dezembro de 2017 Categoria: Classificação: Valor Justo Valor Contábil
Ativo financeiro:
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado Nível 2 14.829 14.829
Depósitos vinculados Custo amortizado Nível 2 24.572 24.572
Contas a receber de clientes Custo amortizado Nível 2 191.697 191.697
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado – VJR Nível 2 3.829 3.829
Outros ativos financeiros Custo amortizado Nível 2 33.347 33.347
Passivo financeiro:
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Nível 2 92.044 92.044
Fornecedores Custo amortizado Nível 2 34.961 34.961
Instrumentos financeiros derivativos Valor Justo pelo Resultado – VJR Nível 2 306 306
Nível 2 - Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor con-
tábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O valor justo das contas a receber, para fins de 
divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mer-
cado, que está disponível para o Grupo para instrumentos financeiros similares. Nível 2 - O valor justo dos instrumentos 
financeiros derivativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam 
o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas 
do Grupo. A análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM está apresentada na Nota 21. Nível 2 - As taxas 
de juros de empréstimos e financiamento são pré-fixadas e estão consistentes com as praticadas no mercado. Nível 
1 - Caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a fornecedores, adiantamentos e outras obrigações de curto prazo se 
aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. 
O Grupo aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o 
que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:  
• Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1). • Informações, além dos 
preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, 
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2). • Inserções para os ativos ou passivos que não 
são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3).
23.4. Instrumentos financeiros por categoria

Consolidado
Ativos mensurados a valor justos Custo amortizado Total

31 de dezembro de 2018
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados - 24.164 24.164
Contas a receber de clientes - 160.179 160.179
Caixa e equivalente de caixa - 69.861 69.861
Instrumentos financeiros derivativos 13.128 - 13.128

13.128 254.204 267.332
Consolidado

Passivos mensurados a valor justo
Outros passivos 

financeiros Total
31 de dezembro de 2018
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Empréstimos - 106.324 106.324
Valor a pagar por aquisição de
  participação societária - 27.266 27.266

Derivativos - swap 1.178 - 1.178
1.178 133.590 134.768

Consolidado

Ativos mensurados a valor justo
Empréstimos e 

recebíveis Total
31 de dezembro de 2017
Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Depósitos vinculados - 24.572 24.572
Contas a receber de clientes - 191.697 191.697
Caixa e equivalentes de caixa - 14.829 14.829
Intsrumentos financeiros derivativos 3.829 - 3.829

3.829 231.098 234.927
Consolidado

Passivos mensurados a valor justo
Outros passivos 

financeiros Total
31 de dezembro de 2017
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Empréstimos - 92.044 92.044
Valor a pagar por aquisição de
  participação societária - 27.449 27.449

Derivativos - swap 306 - 306
306 119.493 119.799

23.5. Qualidade do crédito dos ativos financeiros. A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão ven-
cidos ou provisionados (impaired) pode ser avaliada mediante referência às informações históricas sobre os índices de 
inadimplência de contrapartes:

Consolidado
2018 2017

Contrapartes sem classificação externa de crédito
Clientes nacionais 141.636 163.735
Clientes regionais e locais (Magazines) 18.039 22.329
Outros 504 5.633
Total de contas a receber de clientes 160.179 191.697
Conta corrente e depósitos bancários e depósitos vinculados (a)
AAA 100.451 38.480

100.451 38.480
(a) Classificação extraída através do relatório da agência classificadora Fitch Ratings Brasil Ltda. O Grupo somente 
utiliza instituições financeiras com rating de AAA para as suas operações com instrumentos financeiros derivativos 
(Nota 21). • Clientes nacionais - clientes de abrangência nacional, na maioria das vezes com grandes redes de pontos 
de venda atendendo o território nacional sem histórico de perda. • Clientes regionais e locais - clientes de abrangência 
regional ou local, com um ou alguns pontos de venda concentrados na mesma região com eventuais históricos de atraso 
e baixos níveis de perda. • Outros - clientes giftline e outros que não possuem histórico de relacionamento recorrente 
com o Grupo e não têm como atividade fim a comercialização de relógios. O Grupo efetua a análise de crédito com base 
principalmente, no histórico de pagamentos do cliente. O limite de crédito é determinado de forma individual, e leva em 
consideração a sua capacidade financeira, o histórico de pagamento e o volume de compras efetuadas nos últimos 
12 meses. Para os clientes novos, o Grupo recorre à consulta de histórico de crédito junto às agências de avaliação 
de crédito (SERASA, SPC, entre outras). Para os clientes adimplentes, desde que respeitados os limites de crédito, 
as vendas são efetuadas automaticamente. Para os clientes que já figuraram como inadimplentes, a autorização das 
vendas é feita manualmente com base em análise individual, até que o histórico de crédito seja restabelecido. Nenhum 
dos ativos financeiros adimplentes foi descontado no último exercício.
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      RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos acionistas da Technos S.A.
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Technos S.A. (Companhia), iden-
tificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro 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, 
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, individual e consolidada, da Technos S.A. em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso-
lidados 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 “Responsa-
bilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independen-
tes 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 cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissio-
nal, 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.
Reconhecimento da receita de venda de produtos no final do exercício. Veja a Nota Explicativa 18 das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas.
Principais assuntos de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), depende 
de um processo para mensurar as vendas faturadas e não entregues até o final do exercício com o objetivo de alocar o 
reconhecimento da receita ao período adequado. Esse processo envolve julgamento na determinação das estimativas 
dos prazos médios de entrega, bem como requer a manutenção de rotinas e controles internos para identificar e men-
surar tais vendas. Em virtude do alto volume de operações de venda, da relevância dos valores compreendidos e dos 
julgamentos e estimativas envolvidos no processo supracitado, consideramos esse assunto como um dos principais 
assuntos de auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Avaliação, 
em base amostral, evidências sobre o tempo decorrido entre o faturamento e a entrega dos produtos, comparando os re-
sultados apurados com os prazos médios utilizados pela Companhia no processo de mensuração das vendas faturadas 
e não entregues; e (ii) Recálculo, com base no procedimento descrito acima, da estimativa das vendas faturadas e sem 
transferência de controle até a data base das demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio 
dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitáveis, o saldo da receita, no contexto das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Valor recuperável (“impairment”) de contas a receber de clientes. Veja a Nota Explicativa 7 das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas.
Principais assuntos de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui 
saldo relevante de contas a receber de clientes e, tendo em vista que a determinação dos níveis adequados de provisão 
para perdas desses créditos exige que a Companhia exerça julgamentos significativos relacionados às incertezas no 
ambiente macroeconômico, níveis de crédito disponíveis e histórico de inadimplência para as operações originadas 
pela venda de produtos. Em função do alto grau de julgamento necessário para determinar os montantes de provisão 
para perdas em créditos, o elevado volume de transações de venda de produtos, juntamente com as mudanças ocor-
ridas com a adoção do CPC 48 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e, que qualquer mudança 
nos julgamentos subjacentes poderá impactar de forma relevante o valor desses ativos nas demonstrações financeiras, 
consideramos esse assunto como um dos principais assuntos de auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Avaliação 
da razoabilidade das premissas, tais como o histórico de recuperação de contas a receber, incluindo a variação da perda 
esperada a cada faixa do aging list, utilizadas pela Companhia na mensuração da provisão para redução ao valor recu-
perável nas contas a receber de clientes; (ii) Avaliação da memória de cálculo da Companhia, base para o valor conta-
bilizado como provisão para redução ao valor recuperável nas contas a receber de clientes; e (iii) Avaliação das divulga-
ções nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As deficiências que chegaram ao nosso conhecimento 
na avaliação do desenho dos controles internos relativos à mensuração da provisão para redução ao valor recuperável 
nas contas a receber de clientes, alteraram nossa avaliação quanto à natureza de nosso trabalho e consequentemente 
ampliaram a extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados para obtermos evidência de au-
ditoria suficiente e apropriada. No decorrer de nossa auditoria identificamos ajuste materiais, os quais foram registrados 
pela Administração. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos 
aceitável a provisão para perdas em contas a receber de clientes, bem como as divulgações relevantes no contexto das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Existência e redução ao valor recuperável dos estoques. Veja a Nota Explicativa 8 das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas.
Principais assuntos de auditoria. A controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”), possui 
saldos relevantes de estoques armazenados em sua fábrica localizada em Manaus-AM. A análise de redução ao valor 
recuperável para os saldos de estoques envolve julgamento e premissas operacionais, tais como cobertura esperada, 
idade dos itens, histórico do volume de vendas e valor atual de venda. Qualquer mudança nessas premissas pode 
impactar de forma relevante o montante de provisão para redução ao valor recuperável dos estoques. Adicionalmente, 
em virtude do volume de movimentação (entradas e saídas) desses itens na fábrica, faz-se necessário a manutenção 
de um sistema de controle para assegurar a consistência entre a posição contábil e física dos estoques. Falhas nos 
procedimentos de contagem e/ou intempestividade no ajuste contábil de diferenças apuradas podem gerar distorção 
relevante nas demonstrações financeiras. Portanto, consideramos esse como um dos principais assuntos de auditoria. 
Como auditoria endereçou esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Avaliação 
dos controles relacionados às contagens cíclicas dos estoques e obtenção de evidências sobre a efetividade dos 
mesmos, incluindo evidências sobre o ajuste contábil das diferenças encontradas; (ii) Em base amostral, avaliação da 
memória de cálculo da provisão para redução ao valor recuperável dos estoques e obtenção de evidências para as 
principais premissas e dados gerenciais utilizados; e (iii) Avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras indi-
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viduais e consolidadas. No decorrer de nossa auditoria identificamos ajustes imateriais, os quais não foram registrados 
pela Administração. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos 
aceitável o saldo dos estoques, bem como as divulgações relevantes sobre a política de provisão para redução ao valor 
recuperável no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Valor recuperável do ágio (goodwill). Veja a Nota Explicativa 10 das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas.
Principais assuntos de auditoria. O Grupo Technos possui ágio (goodwill) oriundo de aquisições de empresas ocor-
ridas em exercícios anteriores, registrado na controlada Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. (“TASA”). O 
Grupo Technos avalia o valor recuperável da unidade geradora de caixa que contém ágio com base no seu valor em 
uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado. O processo de apuração do valor em uso envolve a utilização de 
premissas e julgamentos e, considerando, (i) a magnitude do valor contábil do ágio, (ii) a redução de receita percebida 
pelo Grupo Technos nos últimos exercícios e (iii) a sensibilidade dos julgamentos e premissas definidos pelo Grupo 
Technos, classificamos esse assunto como um principal assunto de auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Avaliação, 
com o auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, das premissas e as metodologias utilizadas na pre-
paração do modelo de fluxo de caixa descontado, como o crescimento econômico projetado para o setor, a inflação 
de custos e as taxas de desconto, confrontando-as com dados obtidos de fontes externas e elaborando análise de 
sensibilidade; e (ii) Avaliamos as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitáveis o saldo do ágio (goo-
dwill), bem como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto.
Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual e consolidada do valor adi-
cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da admi-
nistração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a proce-
dimentos 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 consolida-
das tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório 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 distor-
cido 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 pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas 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, independen-
temente 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 e suas controladas ou cessar 

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, to-
madas 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 deci-
sões 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 finan-
ceiras 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 informa-
ções financeiras das entidades ou atividades de negócio 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 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 internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também à administração 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 a administração, 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, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes
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BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
 FINDOS EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSINATURAS

Ativo Notas 2018 2017
Circulante e realizável a longo prazo 25.217 220
Disponibilidades 911 19
Depósitos bancários 911 19
Banco Máxima S/A 911 19
Instrumentos financeiros 4.109 -
Ao valor justo por meio do resultado 4. 4.109 -

Outros créditos 20.197 201
Rendas a receber 5. 20.000 5
Diversos 197 196

Total do ativo 25.217 220

Passivo Notas 2018 2017
Circulante e exigível a longo prazo 21.156 1
Outras obrigações 6.156 1
Fiscais e previdenciárias 7. 6.156 1
Partes relacionadas 15.000 -
Dividendos a pagar 6. 15.000 -

Patrimônio líquido 10. 4.061 219
Capital social 1.950 1.850
De domiciliados no país 1.950 1.850

Reservas de lucros 2.111 100
Prejuízos acumulados - (1.731)
Total do passivo e patrimônio líquido 25.217 220

Capital
social 

realizado

Reservas  
de lucros Ajustes de

avaliação 
patrimo-

nial

Pre-
juízos 

acumu-
ladosLegal

Esta-
tutária Total

Saldos em 31/12/2016 1.600 100 - - (1.501) 199
Aumento de capital 250 - - - - 250
Prejuízo do exercício - - - - (230) (230)
Saldos em 31/12/2017 1.850 100 - - (1.731) 219
Aumento de capital 100 - - - - 100
Lucro líquido do
 exercício - - - - 32.141 32.141
Destinação do lucro:
. Distribuição de
 dividendos - - - - (28.400) (28.400)
. Reserva legal - 187 - - (187) -
. Reserva estatutária - - 1.824 - (1.824) -
Saldos em 31/12/2018 1.950 287 1.824 - - 4.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado 36.487 (187)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 36.487 (227)
Depreciação e amortização - 40
Variação de ativos e passivos (22.295) (153)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (4.109) -
(Aumento) redução de outros créditos (19.995) (150)
Aumento (redução) de outras obrigações 1.809 (3)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das
 atividades operacionais 14.192 (340)
Atividades de financiamento
Aumento de capital 100 250
Dividendos a pagar (13.400) -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de 
 atividades de financiamento (13.300) 250
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 892 (90)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 19 109
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 911 19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

• 1. Contexto operacional. A MAXIMA PATRIMONIAL LTDA (ex-MAXIMA AS-
SET), iniciou suas atividades em 27/11/2018 tendo como objeto social de ativi-
dades de consultoria em gestão empresarial. 
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As 
demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram 
elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As de-
monstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 29/03/2019. 
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As 
receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se 
o critério “pro rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações 
financeiras. Os Certificados de Depósitos Bancários estão registrados ao custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem ao 
valor de mercado. Os Instrumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado 
pelos valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto de renda 
e contribuição social. A provisão para imposto de renda é constituída com base no 
lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributá-
vel anual excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social é constituída à 
alíquota de 9%. De acordo com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de 
reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na apuração do lucro 
líquido do exercício, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela referida Lei, não terão 
efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo Regime 
Tributário de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. e) Instrumento financeiro. 
A companhia classifica seus ativos financeiros sob a seguinte categoria mensurados 
ao valor justo através do resultado. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classi-
ficação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A companhia não 
possui ativos financeiros classificados como mensurados ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes. A Companhia avalia na data das demonstrações 
financeiras a existência de evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, 
ou grupo de ativos financeiros, não seja recuperável. Um ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, é considerado como não recuperável se, e somente se, houver 
evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais 
eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo ("um 
evento de perda" incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de 
caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que 
possa ser razoavelmente estimado. Passivos financeiros são classificados como 
passivos financeiros a valor justo por meio do resultado ou como empréstimos 
e financiamentos, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos 
seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo. Os passivos financeiros da 
Companhia incluem contas a pagar a fornecedores. f) Estimativas contábeis. Na 
elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contá-

Aos Diretores e Administradores da Máxima Patrimonial Ltda. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Máxima Patrimonial Ltda., 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, 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 da Máxima Patrimonial Ltda. 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 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 do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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.
Outros assuntos. Auditoria do exercício anterior. As demonstrações financeiras da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA.  para o 
exercício findo em 31/12/2017 não foram examinadas por nós ou por outro auditor independente e estão sendo apresentadas 
para fins de comparação.
Responsabilidade 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, 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, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-

tam 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 eco-
nômicas 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, inde-
pendentemente 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 empresa. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos 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 empresa. 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 Empresa 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 com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. 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 
eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos respon-
sáveis 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. 

Rio de Janeiro, 29/03/2019
UHY BENDORAYTES & CIA. (anteriormente denominada CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA)
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

beis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. g) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em milhares de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do 
ambiente econômico em que a Companhia opera. h) Segmentos operacionais. 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. 
A Companhia possui um único segmento de negócio. i) Caixa e equivalentes de 
caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades 
e os instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. j) Receitas financeiras e despesas financeiras. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para certos 
ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas 
com juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas despesas 
de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável 
são mensurados no resultado através dos juros efetivos. 
• 4. Instrumentos financeiros. Os ativos financeiros , em 31/12/2018 , apresen-
tam os saldos como segue: 

2018

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

De 5 
a 15 

anos Total
Valor 
justo

Valor justo por meio do resultado:
Cotas de Fundos de Investimento 4.109 - - - - 4.109 4.109
Total de Títulos 4.109 - - - - 4.109 4.109
• 5. Outros créditos - diversos. Receitas a receber. Estão representados pelos 
valores que seguem:

2018 2017
Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo

To-
tal

Rendas a Receber (1) 20.000 - 20.000 - - -
Taxa de Administração a 
Receber - - - 5 - 5
Total 20.000 - 20.000 5 - 5
(1) Contrato de cessão de opção de compra. 
• 6. Partes relacionadas. Estão representados pelos valores que seguem:
Banco Máxima 2018 2017
Dividendos a pagar 15.000 -
Total 15.000 -

• 7. Outras obrigações 2018 2017
Fiscais e previdenciárias Curto 

Prazo
Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e contribuições sobre 
lucros 4.346 - 4.346 - - -
Impostos e contribuições sobre
 serviços de terceiros 1.080 - 1.080 1 - 1
Outros 730 - 730 - - -
Total 6.156 - 6.156 1 - 1
• 8. Resultado operacional líquido 2018 2017
Receita bruta de serviços (1) (2) 40.000 33
Deduções da receita
( - ) ISS - Impostos sobre serviços (2.000) (1)
( - ) COFINS (1.200) (1)
( - ) PIS (260) -
( - ) Outros (1) (10)
Total 36.539 21
(1) Contratos de Assessoria e Estruturação. (2) Contrato de venda de opção de compra.  
• 9. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:

2018 2017
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição  
social (CSLL) e deduzidos as participações no resultado 36.539 21
Lucro/prejuízo antes da tributação 36.539 21
Presunção da base de cálculo - 32% 11.693 7
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente 3.975 2
Diferenças permanentes (6) (1)
Outros ajustes (6) (1)
Imposto de renda e contribuição social 3.969 1
• 10. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social em 31/12/2018 é de 
R$ 4.061 e em 31/12/2017 é de R$ 219. - Em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 07/03/2018, foi deliberado o aumento de capital da Companhia. 
Em consequência o capital passou de R$ 1.850 para R$ 1.950. b) Reserva de 
lucros. A Reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado 
em cada balanço, até atingir 20% do Capital Social conforme previsto na legis-
lação societária. c) Dividendos. Ao acionista é assegurado dividendo mínimo de 
25% do lucro líquido do exercício ajustado, de acordo com a legislação em vigor. 
• 11. Outras informações. Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão su-
jeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais 
variáveis, consoante legislação específica aplicável. 
• 12. Pronunciamento novo ou revisado, mas que não estava em vigor em 
31/12/2018. § IRFS 16 - Arrendamento Mercantil. A IFRS 16 requer que as Com-
panhias tragam a maioria dos seus arrendamentos para o balanço patrimonial, 
reconhecendo novos ativos e passivos. A Companhia não possui contratos de 
arredamento mercantil. Não existem outras normas e interpretações emitidas e 
ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto no 
resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas 2018 2017
Receita operacional líquida 8. 36.539 21
Receitas (despesas) operacionais (30) (248)
Outras despesas administrativas (25) (248)
Outras despesas operacionais (5) -
Resultado operacional 36.509 (227)
Resultado financeiro (22) -
Receitas financeiras 100 -
Despesas financeiras (122) -
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações 36.487 (227)
Imposto de renda e contribuição social 9. (4.346) (3)
Provisão para imposto de renda corrente (3.194) (2)
Provisão para contribuição social corrente (1.152) (1)
Prejuízo/lucro líquido do exercicio 32.141 (230)
Quantidade de ações 1.950.000 1.950.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ 16,4828 (0,1179)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva

Contador - CRC-RJ-081.990/O-2
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BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 
(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 

(Em milhares de reais - R$)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

Exercício
Nota 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais (6.425) (3.453)
Despesas de pessoal (5.119) (2.630)
Outras despesas administrativas (1.225) (672)
Despesas tributárias (81) (3)
Outras receitas operacionais - 3
Outras despesas operacionais - (151)
Resultado operacional (6.425) (3.453)
Resultado antes da tributação sobre
 O lucro e participações (6.425) (3.453)
Imposto de renda e contribuição social 5 - (680)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - (680)
Prejuízo do exercício (6.425) (4.133)
Quantidade de ações 16.950.000 2.400.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - r$ (0,3791) (1,7222)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital-
social 

realizado

Reservas de 
lucros

Ajustes de 
avaliação

patrimonial

Prejuízos 
acumula-

dosLegal Capital Total
Saldos em 31/12/2016 2.650 51 - - (1.837) 864
Aumento de capital 9.500 - - - - 9.500
Prejuízo do exercício - - - - (4.133) (4.133)
Saldos em 31/12/2017 12.150 51 - - (5.970) 6.231
Aumento de capital 5.800 - - - - 5.800
Prejuízo do exercício - - - - (6.425) (6.425)
Saldos em 31/12/2018 17.950 51 - - (12.395) 5.606

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado (6.425) (3.453)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (6.425) (3.453)
Variação de ativos e passivos (834) (4.180)
(Aumento) redução de outros créditos - 1.006
(Aumento) redução de outros valores e bens (31) (5.170)
Aumento (redução) de outras obrigações (803) (16)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (7.259) (7.633)
Atividades de financiamento 5.800 9.500
Aumento de capital 5.800 9.500
Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento 5.800 9.500
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (1.459) 1.867
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 1.927 60
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 468 1.927

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

• 1. Contexto operacional. A MAXIMAINVEST Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros S/A iniciou suas atividades em 12/11/2004 tendo como objeto social a aqui-
sição de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos
comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e inves-
timento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e associações
de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal nos moldes permitidos
pelas leis e normas regulamentares da autoridade pertinente.
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As de-
monstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elabo-
radas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstra-
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 29/03/2019. 
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As re-
ceitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o
critério “pro rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações finan-
ceiras. Os Certificados de Depósitos Bancários estão registrados ao custo acres-
cido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem ao valor 
de mercado. Os Instrumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado
pelos valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto de renda 
e contribuição social. A provisão para imposto de renda é constituída com base no
lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributá-
vel anual excedente a R$240. A provisão para contribuição social é constituída à
alíquota de 9%. De acordo com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de
reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na apuração do lucro lí-
quido do exercício, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela referida Lei, não terão
efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo Regime
Tributário de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. e) Estimativas contábeis.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos con-
tábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias. f) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão
apresentadas em milhares de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal
moeda do ambiente econômico em que a Companhia opera. g) Segmentos opera-
cionais. Um segmento operacional é um componente da Companhia que desen-
volve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas,
incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componen-

tes da Companhia. A Companhia possui um único segmento de negócio. h) Caixa e 
equivalentes de caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente de caixa as 
disponibilidades e os instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um ris-
co insignificante de mudança de valor. i) Receitas financeiras e despesas financei-
ras. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas 
para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, des-
pesas com juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas 
despesas de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo quali-
ficável são mensurados no resultado através dos juros efetivos. 
• 4. Créditos a recuperar. Referem-se às cessões de créditos adquiridos ao longo
do exercício, considerados na empresa cedente como de difícil recuperação.
• 5. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de impos-
to de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:

2018 2017
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribui-
ção social (CSLL) e deduzidos as participações no resultado (6.425) (3.453)
Juros sobre o capital próprio - -
Lucro/prejuízo antes da tributação (6.425) (3.453)
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente - -
Diferenças permanentes - -
Outros ajustes - -
Imposto de renda e contribuição social - -
• 6. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social em 31/12/2018
é de R$17.950 (2017: R$12.150) e está representado por 17.950.000 (2017:
12.150.000) ações ordinárias sem valor nominal. - Em Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 22/01/2018, foi deliberado o  aumento de capital da Companhia
em R$2.000 com emissão de 2.000.000 ações. Em consequência o capital passou
de R$12.150 para R$14.150 representado por 14.150.000 ações ordinárias. -
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/04/2018, foi deliberado o
aumento de capital da Companhia em R$1.100 com emissão de 1.100.000 ações.
Em consequência o capital passou de R$14.150 para R$15.250 representado por
15.250.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
09/04/2018, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$200 com
emissão de 200.000 ações. Em consequência o capital passou de R$15.250 para
R$15.450 representado por 15.450.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 18/05/2018, foi deliberado o aumento de capital da
Companhia em R$1.500 com emissão de 1.500.000 ações. Em consequência o
capital passou de R$15.450 para R$16.950 representado por 16.950.000 ações
ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/2018, foi

deliberado o aumento de capital da Companhia em R$1.000 com emissão de 
1.000.000 ações. Em consequência o capital passou de R$16.950 para R$17.950 
representado por 17.950.000 ações ordinárias. b) Reserva de lucros. A Reserva 
legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até 
atingir 20% do Capital Social conforme previsto na legislação societária. c) Divi-
dendos. Ao acionista é assegurado dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do 
exercício ajustado, de acordo com a legislação em vigor. 
• 7. Transações com partes relacionadas. Os saldos referentes a transações com
partes relacionadas, pactuadas em condições usuais de mercado, são os seguintes:

2018 2017

Banco Máxima S.A
Ativo  

(passivo)
Receitas 

(despesas)
Ativo  

(passivo)
Receitas 

(despesas)
Depositos bancários 468 - 1.927 -
• 8. Outras Informações Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujei-
tos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais
variáveis, consoante legislação específica aplicável.
• 9. Pronunciamento novo ou revisado, mas que não estava em vigor em
31/12/2018. § IRFS 16 – Arrendamento Mercantil – A IFRS 16 requer que as
Companhias tragam a maioria dos seus arrendamentos para o balanço patrimo-
nial, reconhecendo novos ativos e passivos. A Companhia não possui contratos
de arredamento mercantil. Não existem outras normas e interpretações emitidas
e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto no
resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

Ativo Notas 2018 2017
Circulante 5.668 7.096
Disponibilidades 468 1.927
Depósitos bancários 468 1.927
Banco Máxima s.A 468 1.927
Outros valores e bens 5.200 5.169
Despesas antecipadas 5.200 5.169
Total do ativo 5.668 7.096
Passivo 2018 2017
Circulante 62 865
Outras obrigações 62 852
Fiscais e previdenciárias 52 852
Diversas 10 13
Outras 10 13
Patrimônio líquido 6. 5.606 6.231
Capital social 6. a) 17.950 12.150
De domiciliados no país 17.950 12.150
Reservas de lucros 6. b) 51 51
Prejuízos acumulados (12.395) (5.970)
Total do passivo e patrimônio líquido 5.668 7.096

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva
Contador CRC-RJ-081.990/O-2

ASSINATURAS

Aos Diretores e Administradores da Máximainvest Securitizadora de Créditos. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Máximainvest Securitizadora de Créditos, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções 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 da
Máximainvest Securitizadora de Créditos. 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 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 “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais 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.
Outros Assuntos. Auditoria do exercício anterior. As demonstrações financeiras da Máximainvest Securitizadora de
Creditos para o exercício findo em 31/12/2017 não foram examinadas por nós ou por outro auditor independente e estão
sendo apresentadas para fins de comparação.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a empre-
sa 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 Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter se-
gurança 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, 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 interna-
cionais 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, 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 entendi-
mento 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 empresa.  
• 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 empresa. 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 divul-
gações 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 Empresa 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas re-
levantes, 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. Rio de Janeiro, 29/03/2019.

UHY BENDORAYTES & CIA. (anteriormente denominada CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA)
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 07.950.674/0001-04

Senhores Acionistas,
A Administração da CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”), 
em atendimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação 
dos Senhores o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, to-
dos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A CCX foi criada a partir da cisão dos ativos de mineração de carvão da MPX 
Energia S.A. (“MPX”) localizados na Colômbia, com o objetivo de desenvolver 
um projeto greenfield na região de La Guajira. Com a cisão, a Companhia 
ingressou no Novo Mercado da BM&FBovespa em maio de 2012. Entre 2008 
e 2013, foram investidos R$ 915 milhões (equivalente a US$391 milhões) no 
projeto de mineração de carvão. Além de extensas e bem sucedidas cam-
panhas exploratórias, iniciadas após as aquisições de direitos minerários em 
2008, que culminaram na certificação dos depósitos de Papayal e Cañavera-
les (divulgada em março de 2010) e de San Juan (em maio de 2012), a Com-
panhia também realizou investimentos no desenvolvimento da engenharia das 
minas, nos projetos de logística para escoar a produção do minério (ferrovia e 
porto de embarque de carvão, localizado na região de Dibulla) e na obtenção 
de licenças e permissões governamentais. A Companhia tinha como principais 
ativos determinados direitos e concessões minerárias na Colômbia, notada-
mente os projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e o 
projeto de mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraes-
trutura logística, composto por ferrovia e porto (os “Ativos Principais”). Em 26 
de março de 2014, a controlada indireta da Companhia, CCX Colombia S.A. 
(“CCX Colombia”), celebrou o Asset Purchase Agreement (APA) com a YCCX 
Colombia S.A.S. (empresa controlada pela Yildirim Holding, Inc. – “Yildirim”), 
estabelecendo os termos e condições definitivos para a venda dos Ativos Prin-
cipais pelo preço total de US$125 milhões, já incluso os US$5 milhões pagos 
anteriormente à CCX para garantir exclusividade nas negociações à Yildirim 
(a “Operação”). Nos termos do APA, o fechamento da operação ocorreria após 
o atendimento de determinadas condições precedentes do APA, sendo que, 
em 5 de março de 2015, no interregno entre a assinatura do APA e o fe-
chamento da Operação, a Companhia recebeu um pedido de instauração de 
arbitragem pela Yildirim, para – supostamente - dirimir questões relativas ao 
APA. O pedido foi posteriormente convertido em uma solicitação, por parte da 
Yildirim, de resolução do APA e devolução do preço de compra já pago (i.e., 
US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares americanos)) (“Arbitragem”). No 
âmbito da Arbitragem, a Companhia envidou esforços no sentido de convergir 
em um acordo comercial com a Yilidirm em relação à Operação. Após período 
de negociações e concessões recíprocas, em 19 de setembro de 2016, a CCX 
Colombia e a Yilidirm celebraram um Settlement Agreement, por meio do qual 
se formalizou a transação em relação à Operação, de forma que restou à Com-
panhia o recebimento residual de USD$15.000.000,00 (quinze milhões de dó-
lares americanos) (“Settlement Agreement” e “Transação”). Como resultado, a 
Companhia transferiu a totalidade de seus Ativos Principais e, em um contexto 
de inexistência de expectativa de aferição de receitas operacionais ou outros 

tipos de recursos, intensificou seus esforços no sentido de reduzir ao máximo 
sua estrutura, custos e despesas, inclusive por meio de início de processo de 
liquidação e encerramento de suas subsidiárias estrangeiras. Com a venda 
de seus principais ativos, as operações da Companhia foram descontinuadas, 
não restando atividades operacionais. A Companhia já vem implementando 
em suas Demonstrações Financeiras o cenário de descontinuidade de suas 
atividades. Em razão disso, a Companhia deu início ao processo de redução 
de custos e despesas, que inclui a dissolução e liquidação de suas socieda-
des subsidiárias. A este respeito, em 27 de dezembro de 2016 foi aprovada, 
em assembleia geral extraordinária da CCX Colombia (subsidiária colombia-
na), sua dissolução e liquidação, tal como orientado pela Companhia, após 
deliberação e aprovação do assunto em reunião do Conselho de Administra-
ção da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2016, de maneira que a 
CCX Colombia encontra-se atualmente em fase de liquidação. Durante o ano 
de 2017, as ações de emissão da Companhia apresentaram queda nas suas 
cotações na B3, de maneira preponderante, tendo passado a estarem cotadas 
em valores inferiores a R$1,00 (um real) no último trimestre de 2017. A per-
manência das cotações de ações em valores inferiores a R$1,00 (um real) por 
mais de 30 (trinta) pregões consecutivos configura descumprimento do item 
5.2.1 do Manual do Emissor da B3 (atual denominação da BM&F Bovespa). 
Por esta razão, conforme divulgado em Fato Relevante de 27 de dezembro 
de 2017, a Companhia recebeu o Ofício nº 1877/2017-SAE da B3, o qual so-
licitava que a Companhia tomasse medidas para que suas ações voltassem a 
ser cotadas em valores igual ou superiores a R$1,00 (um real). Deste modo, 
a administração da Companhia propôs a seus acionistas que deliberassem 
acerca do grupamento de ações de emissão da Companhia, à razão de 10 
(dez) para 1 (uma) ação, deliberação que foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária, instalada em segunda convocação, em 27 de abril de 2018. 
Com isso, as ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas de 
forma agrupada a partir de 28 de maio de 2018, de modo que o capital social 
da Companhia não foi alterado, mas tão somente a quantidade de ações em 
que se divide o capital social da Companhia, que passou a ser de 1.701.229 
ações ordinárias. Com a descontinuação de suas atividades operacionais e 
em razão da ausência de receitas, a Diretoria entende que a Companhia está 
tecnicamente em estado de insolvência, uma vez que é devedora de obriga-
ções e dívidas em valores superiores aos rendimentos que potencialmente 
poderia vir a receber. Neste sentido, os passivos da Companhia são superio-
res ao somatório dos valores de todos os ativos da Companhia e potencial de 
auferir receitas. Durante o ano de 2018, tendo em vista a descontinuação de 
suas atividades, a Companhia prosseguiu com a sua estratégia de redução 
de custos e despesas. Sem prejuízo disto, assim como nos exercícios sociais 
anteriores, em 2018, suas necessidades de caixa foram antendidas por recur-
sos oriundos de suas subsidiárias. A administração da Companhia nota que 
o processo de dissolução e liquidação da CCX Colombia S.A. tem etapas a 
serem cumpridas, cujo controle do tempo relativo às mesmas é alheio à Com-
panhia (tais como o encerramento de processos judiciais em curso), de modo 
que a Companhia não consegue estimar o seu prazo de conclusão. No exer-

cício social de 2018, em relação ao processo de liquidação da CCX Colombia 
S.A., a Companhia não mediu esforços no sentido de encerrar o processo de 
liquidação. Nesse sentido, a Companhia manteve discussões com aa DIAN, 
autoridades fiscais colombianas, para dirimir entendimentos sobre procedi-
mentos fiscais. A administração da Companhia tem estudado das alternativas 
existentes para a sua descontinuidade operacional, notadamente no que diz 
respeito à reestruturação de dívidas existentes com partes relacionadas da 
Companhia. Além disso, a administração da Companhia, em conjunto com 
assessores jurídicos externos, tem estudado as possíveis soluções para suas 
subsidiárias austríacas (i.e., CCX Austria GmbH e CCX Vienna GmbH).
Miguel Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
No ano de 2018, a Companhia não obteve receitas operacionais. As despesas 
gerais e administrativas consolidadas somaram aproximadamente R$2,748 
milhões e o resultado financeiro líquido foi positivo em aproximadamente 
R$4,363 milhões (composto por receitas financeiras de aproximadamente 
R$20,355 milhões e despesas financeiras de aproximadamente R$15,992 
milhões). Estes valores são discriminados na Nota Explicativa nº 15 das De-
monstrações Financeiras do exercício social de 2018. O resultado líquido con-
solidado do exercício social de 2018 foi negativo em R$1,666 milhões.
2. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fis-
cal (quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante 
a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia 
que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da apli-
cação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas 
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do 
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas 
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, 
Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
3. RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003 informamos que no exercício 
de 2018 a BDO RCS Auditores Independentes SS prestou somente serviços 
de auditoria externa relacionados ao exame das demonstrações financeiras 
para a CCX.
4. DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, os diretores da CCX declaram que 
discutiram, reviram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos 
auditores independentes e com as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
A Administração

Relatório da Administração

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa     4 5 82 2.400 1.432
Impostos a recuperar 5 - - 484 340
Despesas antecipadas 6 235 44 738 470

240 126 3.622 2.242
Ativo de operações descon-
 tinuadas 8 - - 10.960 17.303

240 126 14.582 19.545
Total do ativo 240 126 14.582 19.545
Passivo
Circulante
Fornecedores 26 38 5.927 4.856
Obrigações sociais e trabalhistas 3 3 130 164
Partes relacionadas 9 26.768 24.038 44.216 42.030
Impostos e contribuições a 
recolher 10 6 5 1.176 1.297
Passivo relacionado às 
 operações descontinuadas 8 - - 9.474 8.961
Adiantamento venda dos ativos - - - -
Outros - - 92 94

26.803 24.084 61.015 57.402
Não circulante
Provisão para patrimônio 
 líquido negativo 7 19.777 13.805 - -

19.777 13.805 - -
Patrimônio líquido 12
Capital social 742.187 742.187 742.187 742.187
Outros resultados abrangentes 167.181 189.736 167.181 189.736
Prejuízos acumulados (955.708) (969.686) (955.708) (969.686)
Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores (46.340) (37.763) (46.340) (37.763)

Participação de não controladores - - (93) (94)
Total do patrimônio líquido (46.340) (37.763) (46.433) (37.857)
Total do passivo e do patrimônio
 líquido 240 126 14.582 19.545

As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras.

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto resultado por ação, expresso em reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 14 (1.452) (1.931) (2.748) (4.765)
Outras despesas operacionais - - - 1.606
Prejuízo antes do resultado financeiro (1.452) (1.931) (2.748) (3.159)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 15 - - 20.355 8.523
Despesas financeiras 15 (1.153) (2.550) (15.992) (9.577)

(1.153) (2.550) 4.363 (1.054)
Resultado de equivalência patrimonial    7 940 (1.374) - -
(Prejuízo) / Lucro antes dos impostos (1.665) (5.855) 1.615 (4.213)
Imposto de renda e contribuição   social

10 - - (9) (273)
Prejuízo do exercício das operações continuadas (3.272) (4.486)
Operações descontinuadas 8 - - (3.272) (1.370)
Prejuízo líquido do exercício (1.665) (5.855) (1.666) (5.856)
Atribuível aos
Proprietários da controladora
Lucro (prejuízo) do exercício proveniente
 de operações em continuidade 1.606 (4.486)
Prejuízo do exercício proveniente de 
 operações descontinuadas (3.272) (1.370)
Prejuízo do exercício atribuível a 
 proprietários da Controladora (1.666) (5.855)
Participações de não controladores
Prejuízo do exercício proveniente de 
 operações em continuidade (1) 0
Prejuízo do exercício proveniente de
 operações descontinuadas 0 (1)
Prejuízo do exercício atribuível a 
 proprietários da Controladora (1) (1)
Prejuízo por ação 
 (básico e diluído) (0,97870) (0,34416)

As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de 

2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prejuízo liquido do exercício (1.665) (5.855) (1.666) (5.856)
Outros resultados abrangentes 
  Ajustes de conversão de operações 
   no exterior (6.912) (2.637) (6.912) (2.637)

(22.555) (2.637) (22.555) (2.637)
Total dos resultados abrangentes do
 exercício (8.577) (8.492) (8.578) (8.493)
Atribuível a
  Acionistas controladores - - (8.577) (8.492)
  Acionistas não controladores - - (1) (1)

- - (8.578) (8.493)
As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras

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

Controladora e Consolidado
Capital  
social

Outros resulta-
dos abrangentes

Prejuízos 
acumulados Total

Participação de acionistas  
não controladores

Total do  
patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 742.187 192.373 (963.831) (29.271) (93) (29.364)
Prejuízo liquido do exercício - - (5.855) (5.855) (1) (5.856)
Ajustes de conversão - (2.637) - (2.637) - (2.637)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 742.187 189.736 (969.686) (37.763) (94) (37.857)
Prejuízo líquido do exercício - - (1.665) (1.665) 1 (1.664)
Ajustes de conciliação do prejuízo acumulado com  
 Outros resultados abrangentes - (15.643) 15.643 - - -
Ajustes de conversão - (6.912) - (6.912) - (6.912)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 742.187 167.181 (955.708) (46.340) (93) (46.433)
As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo do período antes dos impostos (1.665) (5.855) 1.606 (4.486)
Equivalência patrimonial (940) 1.374 - -
Depreciação - - - 4
Perda (ganho) cambial - - (738) (2.852)
Outras receitas operacionais - - -
Imposto de Renda e Contribuição Social - - 9 -
Efeito de operações descontinuadas - - (6.345) (8.084)

(Aumento) redução nos ativos operacionais
Adiantamentos diversos (191) (44) (267) (68)
Tributos e contribuições compensáveis - - (147) 273
Outras Contas a receber - - -

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (12) (115) 1.073 (48)
Tributos e contribuições sociais 1 (9) (128) (115)
Provisões e encargos trabalhistas - (4) (34) 142
Contas a pagar - partes relacionadas 2.730 4.716 - 2.768
Mútuo - - (404)
Outros passivos operacionais - - (2) 32

Caixa gerado pelas/ (aplicado nas) 
 atividades operacionais (77) 63 (5.377) (12.434)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes 
 de caixa (77) 63 (5.377) (12.434)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 82 19 18.729 31.163
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 5 82 13.352 18.729

As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras.
Demonstrações do valor adicionado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receitas
Outras receitas - - - 1.606

1.606
Insumos adquiridos de terceiros
  Materiais - energia - serviços de terceiros - 
 outros (1.002) (655) (1.430) (2.260)
Valor adicionado bruto (1.002) (655) (1.430) (2.260)
Retenções
  Depreciação - - - (4)
Valor adicionado líquido consumido (1.002) (655) (1.430) (658)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 940 (1.374) - -
Receitas financeiras - - 194 133
Provisão para redução ao valor recuperável
dos ativos - - - -
Outras receitas (4) (560) - -
Resultado de operações descontinuadas - - (3.271) (1.370)

 936 (1.934) (3.077) (1.237)
Valor adicionado total consumido (66) (2.589) (4.507) (1.895)
Distribuição do valor adicionado (66) (2.589) (4.507) (1.895)
Pessoal
  Remuneração direta 221 525 953 2.002
 221 525 953 2.002
Impostos, taxas e contribuições
  Federais 225 192 373 771
 225 192 373 771
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 1.126 2.518 851 1.648
Aluguéis - - - -
Variação cambial - - (5.068) (518)
Outras 27 31 48 58

1.153 2.549 (4.169) 1.188
Remuneração de capitais de próprios
Lucro (prejuízo) atribuído aos acionistas 
 controladores das operações continuadas (1.665) (5.855) 1.606 (4.485)
Prejuízo atribuído aos acionistas controlado-
 res das operações descontinuadas - - (3.271) (1.370)
Prejuízo atribuído aos acionistas não 
 controladores - - 1 (1)

 (1.665) (5.855) (1.664) (5.856)
As notas explicativas são parte integrante das demostrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”) foi constituída em 
10 de abril de 2006 e até 16 de abril de 2012 era denominada Centennial Asset 
Participações Amapá S.A. (“CAPA”). A Companhia tem sede na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ. A controlada CCX Colômbia S.A tinha como principais ativos, 
um projeto de mineração de carvão, compreendendo uma mina subterrânea, 
duas minas a céu aberto e um sistema de logística, composto por ferrovia de 
150 km de extensão e porto de águas profundas em área abrigada, com capa-
cidade para carregamento direto em navios do tipo capesize. As ações da 
Companhia são negociadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, 
sob o código CCXC3. Em 29 de outubro de 2013, a CCX celebrou Memorando 
de Entendimentos (“MOU”) com Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”), estabelecen-
do os termos e condições para a venda dos projetos de mineração a céu 
aberto Cañaverales e Papayal pelo valor aproximado de USD 50 milhões e, 
ainda, para a venda do projeto de mineração subterrânea de San Juan, in-
cluindo o projeto de infraestrutura logística, composto por ferrovia e porto, pelo 
montante aproximado de USD 400 milhões. Os ativos mantidos para venda 
foram reclassificados do não circulante para o circulante na rubrica de ativos 
não circulantes mantidos para venda. O valor previamente anunciado no MOU 
era sujeito a due diligence operacional, financeira, tributária e ambiental e con-
siderava parte significativa do pagamento baseado em milestones operacio-
nais das minas (incluindo obtenção de licenças ambientais faltantes para Pa-
payal, San Juan, Porto e Ferrovia), o que poderia postergar o processo de 
conclusão da operação em até cinco anos. Em 26 de março de 2014, a CCX 
Colômbia S.A. (“CCX Colombia”) e a YCCX Colombia S.A.S. (“YCCX”, que é 
uma subsidiária da Yildirim) firmaram o Asset Purchase Agreement contrato 
definitivo estabelecendo os termos e condições para a venda dos projetos de 
mineração a céu aberto de Canaverales e Papayal e o projeto de mineração 
subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística, com-
posto por ferrovia e porto, no valor de USD125 milhões (“APA” e “Operação”). 
Neste valor já está incluído o montante de USD5 milhões pagos anteriormente 
a CCX para garantir exclusividade nas negociações com a Yildirim. O fecha-
mento da operação ocorreria com a transferência dos títulos minerários e das 
licenças respectivas associadas aos projetos da CCX para a Yildirim. Em adi-
ção ao pagamento inicial de USD5 milhões ocorrido em 13 de novembro de 
2013, o montante de USD30 milhões foi pago em 26 de março de 2014 no 
momento da assinatura do contrato definitivo. Ficou acordado que o saldo re-
manescente de USD90 milhões seria pago no fechamento da operação, quan-
do da transferência dos ativos da CCX para a Yildirim. Em 05 de março de 
2015, a Companhia divulgou que sua subsidiária CCX Colombia S.A. recebeu, 
naquela data, correspondência contendo pedido de instauração de arbitragem 
enviado pela YCCX perante e segundo as regras da ICC - International Cham-
ber of Commerce no âmbito do APA (“Pedido de Arbitragem” e “Arbitragem”). 
Diante da tal Pedido de Arbitragem, a tendência era que fosse postergado o 
processo de fechamento efetivo da Operação, previsto no APA para ocorrer 
até setembro de 2014, mas que já vinha sofrendo atrasos, conforme atualiza-
ção feita pela Companhia por meio de diversos Fatos Relevantes e Comunica-
dos ao Mercado. Em 1º de outubro de 2015, a Companhia informou que, no 
âmbito do APA, até 31 de dezembro de 2015, avançou no cumprimento das 
demais condições precedentes formais e materiais ali previstas, tendo sido 
enviada correspondência à YCCX convidando-a para o referido fechamento. 
No entanto, a Companhia recebeu correspondência da YCCX - em resposta à 
carta anteriormente enviada pela Companhia - na qual a YCCX argumentou 
pela resolução do APA e, em tal hipótese, a devolução da parcela do preço de 
compra paga anteriormente, em função do suposto não atingimento pela Com-
panhia de algumas das condições precedentes ali previstas. Em 27 de julho de 
2016, a Companhia suspendeu a Arbitragem e a Operação com a Yildirim pelo 
prazo de 60 dias, em função das seguintes razões: i) Situação de crise econô-
mico-financeiro da Companhia, agravada pelo não atingimento das condições 
mínimas previstas para homologação do aumento de capital e seu consequen-
te cancelamento. ii) Expectativa de, dentro deste prazo, encontrar uma solu-

ção consensual comercial para encerrar a Arbitragem e finalizar a operação 
em novas condições. iii) A Arbitragem representava um custo elevado para a 
Companhia, tendo sido, inclusive, a principal razão para a realização do Au-
mento de Capital, fossem pelos altos valores envolvidos no custeio da Arbitra-
gem em sí, como pela consequente necessidade de se investir na manuten-
ção, preservação e segurança dos ativos listados no âmbito do APA. iv) Dúvi-
das em relação à (re)negociação da operação, em função das regras serem 
regidas pela Arbitragem. Cabe mencionar que no caso de solução comercial, 
as partes poderiam pedir a suspensão da Arbitragem. De qualquer forma, na-
quela ocasião ,dada a impossibilidade de se fazer um julgamento assertivo 
sobre o resultado da Arbitragem ou de qualquer outra negociação entre as 
partes, tal fator foi considerado pela Companhia como uma fonte de incerteza 
relevante na estimativa de recuperabilidade do valor dos ativos negociados na 
Operação, existindo, dessa forma, a probabilidade de ajuste material nos va-
lores contábeis de ativos e passivos referentes à Operação. Em 18 de agosto 
de 2016, foi emitido novo fato relevante comunicando que CCX Colombia e 
Yildirim haviam chegado a um consenso e celebraram, na data de 17 de agos-
to de 2016, um acordo (“Settlement Agreement” ou “Acordo”), por meio do qual 
se estabeleceram os termos e condições para a conclusão da transferência 
dos ativos negociados sob o APA, que não haviam sido previamente transferi-
dos para a Yildirim (“Transação”) e as últimas questões necessárias para atin-
gir o fechamento da Transação (“Condições Precedentes”). O preço total para 
a Transação foi definido em USD50.000.000 (cinquenta milhões de dólares 
americanos), incluindo-se neste montante os USD30.000.000 (trinta milhões 
de dólares americanos) já pagos à CCX Colombia quando da assinatura do 
APA, em 26 de arço de 2014 e os USD5.000.000,00 (cinco milhões de dólares 
americanos) pagos à título de exclusividade nas negociações, em 13 de no-
vembro de 2013. A Companhia esclarece que os termos desse Acordo substi-
tuíram os do APA, que previa uma série de condições para conclusão da Ope-
ração a um preço de USD125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões de dóla-
res americanos), sendo que USD5.000.000 (cinco milhões de dólares ameri-
canos) deste montante haviam sido pagos à CCX, a titulo de exclusividade nas 
negociações, em 13 de novembro de 2013 e outros USD30.000.000 (trinta 
milhões de dólares americanos) foram pagos à CCX Colombia, quando da 
assinatura do APA, em 26 de março de 2014. Portanto, as condições do APA 
foram substituídas pelas do Settlement Agreement, de forma que o saldo a 
receber de USD90.000.000 (noventa milhões de dólares americanos) (i.e., 
USD125 milhões, diminuído dos USD5 milhões pagos pela exclusividade nas 
negociações e dos USD30 milhões pagos na primeira parcela do preço) foi 
alterado para USD15.000.000 (quinze milhões de dólares americanos), con-
forme descrito no item anterior. Em relação ao valor residual de USD90.000.000 
(noventa milhões de dólares americanos) que estava em discussão na Arbitra-
gem, a Companhia esclarece que, caso viesse a ser condenada no procedi-
mento arbitral, além de eventualmente não receber o saldo do preço, ainda 
poderia ter que devolver os USD30.000.000 (trinta milhões de dólares ameri-
canos) que haviam sido recebidos. 1. Em 26 de setembro de 2016, a Compa-
nhia confirmou a liquidação financeira do saldo remanescente do valor total 
estabelecido para a Transação. 2. Neste sentido, em 27 de setembro de 2016, 
a CCX Colombia e a Yildirim solicitaram ao tribunal arbitral, por meio de uma 
petição conjunta, o pedido de suspensão, dispensa e encerramento da Arbitra-
gem com relação à Operação, conforme previsto no APA e no Settlement 
Agreement. Em 23 de dezembro de 2016, conforme divulgado em fato rele-
vante, os membros do Conselho de Administração orientaram a Diretoria a dar 
inicio às medidas e esforços para a dissolução liquidação da CCX Colômbia, 
inclusive, conforme o caso, renunciando a concessões minerárias que porven-
tura ainda fossem titularidade de subsidiárias da Companhia após o fecha-
mento da Operação com a Yildirim, em decorrência do Settlement Agreement; 
uma vez que a exploração comercial de tais concessões minerárias revelava-
-se técnica, econômica e financeiramente inviável, da mesma forma que even-
tual tentativa de venda de tais ativos também se mostrou inviável por razões 
econômico-financeiras e de mercado, inclusive, mas não apenas, no que dizia 

respeito aos custos de transmissão, sucessão de obrigações e proximidade do 
período de caducidade das referidas concessões minerárias. Em consonância 
com o fato relevante divulgado em 23 de dezembro de 2016, o Conselho de 
Administração em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de de-
zembro de 2016, foi aprovada a dissolução e liquidação da CCX Colombia. 
Transação transferência de participação acionária: Paralelamente a isto, 
em 18 de janeiro de 2016, a Companhia recebeu correspondências enviadas 
pelo Sr. Eike Fuhrken Batista e pela 9 West Finance S.à.r.l., informando que 
estes, em 15 de janeiro de 2016, haviam celebrado um contrato vinculante 
para a transferência, sujeita a determinadas condições precedentes, de 
4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias da Companhia, 
detidas direta ou indiretamente pelo Sr. Eike Fuhrken Batista, para a 9 West 
Finance S.à.r.l., representando aproximadamente 26,45% (vinte e seis vírgula 
quarenta e cinco por cento) do capital social total da Companhia. A transação 
entre o Sr. Eike Fuhrken Batista e a 9 West Finance S.à.r.l. representava uma 
potencial transferência de participação acionária relevante na Companhia e, 
conforme informações recebidas pela Companhia, enviadas pelas partes en-
volvidas e divulgadas ao mercado por meio de comunicados ao mercado, es-
tava prevista para ocorrer durante o 1º (segundo) semestre de 2016. Em 07 de 
julho de 2016, o acionista controlador comunicou a Companhia que as condi-
ções precedentes ainda não haviam sido cumpridas em sua totalidade e que 
as partes estavam trabalhando para concluir a transação. Ainda a respeito da 
potencial transferência de participação acionária relevante, a 9 West Finance 
S.à.r.l. informou, em sua correspondência datada de 18 de janeiro de 2016 
(conforme divulgado ao mercado pela Companhia), que a referida aquisição 
das ações tinha o propósito exclusivo de investimento, de maneira que a 9 
West não almejava mudanças de controle ou na estrutura de gestão da Com-
panhia. Potencial aumento de capital da Companhia”: Em 10 de junho de 
2016, a Companhia através de Fato Relevante anunciou potencial aumento de 
capital com emissão de novas ações ordinárias de, no mínimo, 567.074 e 
máximo de 5.670.074, ao preço de emissão de R$2,77 por ação totalizando o 
mínimo de R$1.570.801 e o máximo de R$15.708.016. O preço de emissão 
seguiu as regras da Lei 6.404 no artigo 170, paragrafo 1, inciso III, com base 
na média aritmética do valor de mercado das ações nos últimos 30 pregões 
contados de 27 de abril de 2016 a 9 de junho de 2016. No entendimento do 
Conselho, esse era o critério mais adequado para a realidade da Companhia 
à época. Os acionistas tiveram 31 dias contados de 17 de junho de 2016 a 18 
de julho de 2016 para exercerem os seus direitos de preferência na subscrição 
de novas ações. Em 21 de julho de 2016, a Companhia informou que foram 
subscritas 320.826 ações ordinárias, ao preço de R$2,77, totalizando 
R$888.688,02, ficando abaixo do mínimo de 567.074 ações. Em 21 de julho de 
2016, foi emitido novo aviso aos acionistas, informando o início do período de 
rateio das sobras. Em 26 de julho de 2016, foi emitido novo aviso aos acionis-
tas indicando o encerramento do período de subscrição de sobras e resultado 
do aumento de capital, no qual a Companhia informava que foram subscritas 
94 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$2,77, totalizando 
R$260,38. Em 27 de julho de 2016, foi emitido novo fato relevante comunican-
do o cancelamento do aumento de capital tendo em vista o não atingimento 
das quantidades mínimas de ações descritas no fato relevante de 10 de junho 
de 2016. Considerando a falta de adesão mínima não houve o aumento de 
capital e até 03 de agosto de 2016 a Companhia compartilharia os procedi-
mentos que serão efetuados para restituição dos recursos aos acionistas. 
Com a transferência de seus ativos, a Companhia descontinuou suas opera-
ções, passando a ser não operacional, de modo que deu início a uma estraté-
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gia de redução e de custos e despesas, implementada ao longo do ano de 
2017. A Companhia não teve fontes de receitas durante o ano de 2017, de 
modo que suas demandas de capital de giro foram supridas por recursos 
oriundos de suas subsidiárias, mediante a celebração de contratos de mútuos. 
Adicionalmente a isto, no segundo semestre de 2017, a Companhia celebrou 
acordo de transação com um de seus ex-administradores, que resultou na 
devolução de valores, contabilizados como outras receitas operacionais e es-
tornos de remuneração. Paralelamente a isto, durante o ano de 2017, as 
ações de emissão da Companhia apresentaram queda nas suas cotações na 
B3, de maneira preponderante, tendo passado a estar cotadas em valores in-
feriores a R$1,00 (um real) no último trimestre de 2017. A permanência das 
cotações de ações em valores inferiores a R$1,00 (um real) por mais de 30 
(trinta) pregões consecutivos configura descumprimento do item 5.2.1 do Ma-
nual do Emissor da B3 (atual denominação da BM&F Bovespa). Por esta ra-
zão, conforme divulgado em Fato Relevante de 27 de março de 2018, a Com-
panhia recebeu o Ofício nº 1877/2017-SAE da B3, o qual solicitava que a 
Companhia tomasse medidas para que suas ações voltassem a ser cotadas 
em valores igual ou superiores a R$1,00 (um real). Deste modo, a administra-
ção da Companhia propôs a seus acionistas que deliberassem acerca do gru-
pamento de ações de emissão da Companhia, à razão de 10 (dez) para 1 
(uma) ação, deliberação que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordiná-
ria, instalada em segunda convocação, em 27 de abril de 2018. Com isso, as 
ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas de forma agru-
pada a partir de 28 de maio de 2018, de modo que o capital social da Compa-
nhia não foi alterado, mas tão somente a quantidade de ações em que se divi-
de o capital social da Companhia, que passou a ser de 1.701.229 ações ordi-
nárias. Situação financeira da Companhia: A Companhia se encontra tecni-
camente em estado de insolvência, visto que, com a descontinuação de suas 
atividades operacionais e em razão da ausência de receitas no ano de 2018, 
a Companhia é titular de passivos superiores ao somatório dos valores de to-
dos os ativos e do seu potencial de auferir receitas. Estes fatores agravaram a 
situação de crise econômico-financeira da Companhia, de modo que, em 31 
de dezembro de 2018, a Companhia possuía um capital circulante líquido ne-
gativo, individual e consolidado, de R$26.563 mil e R$46.433 mil, respectiva-
mente, e incorreu em um prejuízo acumulado consolidado de R$955.708 mil 
com um patrimônio líquido negativo individual e consolidado de R$46.340 mil 
e R$46.433 mil no periodo findo naquela data, respectivamente. A Companhia 
encerrou o período findo em dezembro 2018, com uma posição consolidada 
de caixa de R$13.352 mil, da qual R$10.952 mil equivalem ao caixa da CCX 
Colombia S.A.. Por se encontrar em processo de liquidação, a destinação e 
movimentação do caixa da CCX Colombia S.A. deve obedecer as garantias e 
ordem do processo de liquidação local. Medidas adotas pela administração 
para o processo de descontinuidade operacional da Companhia e de 
suas subsidiárias: A administração da Companhia nota que o processo de 
dissolução e liquidação da CCX Colombia S.A. tem etapas a serem cumpri-
das, cujo controle do tempo relativo às mesmas é alheio à Companhia (tais 
como o encerramento de processos judiciais em curso), de modo que a Com-
panhia não consegue estimar o seu prazo de conclusão. No âmbito da liquida-
ção da CCX Colombia S.A., a Companhia não mediu esforços no sentido de 
encerrar o processo de liquidação. Nesse sentido, a Companhia manteve dis-
cussões com a DIAN, as autoridades fiscais colombianas, para dirimir enten-
dimentos sobre procedimentos fiscais cujas as probabilidades de perda são 
avaliadas como possíveis, conforme Nota Explicativa nº 8. As demonstrações 
financeiras da CCX Colombia S.A. foram validadas por um Revisor Fiscal, que 
emitiu parecer sobre as práticas aplicadas pela Companhia. A administração 
da Companhia tem estudado viabilidade de alternativas para a sua desconti-
nuidade operacional, notadamente no que diz respeito à reestruturação de 
dívidas existentes com partes relacionadas da Companhia. Por fim, a adminis-
tração da Companhia, em conjunto com assessores jurídicos externos, tem 
estudado as possíveis soluções para suas subsidiárias austríacas (i.e., CCX 
Austria GmbH e CCX Vienna GmbH).
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: As informações con-
tábeis intermediárias consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contá-
beis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram apoiadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po-
derá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo menos anual-
mente. As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da 
Companhia foram elaboradas tomando como base os padrões internacionais 
de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Repor-
ting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técni-
cas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações 
emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro 
de 2014, na preparação das suas demonstrações contábeis. Desta forma, as 
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo 
evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. Em 28 de março 2019, a Administração da Companhia autorizou a divul-
gação destas demonstrações contábeis. As informações contábeis individuais 
e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, reduzido por 
provisão para perdas quando aplicável. b) Consolidação: As Demostrações 
contábeis consolidadas incluem as informações contábeis da Companhia, de 
suas controladas diretas e indiretas:

País 31/12/2018 31/12/2017
Controladas diretas
CCX Brasil Participações S.A. (“CCX 
Brasil”) Brasil 99,99% 99,99%

Controladas indiretas
CCX Áustria GmbH (“CCX Áustria”) Áustria 100% 100%
CCX Viena GmbH (“CCX Viena”) Áustria 100% 100%
CCX Colômbia S.A. (“CCX Colômbia”) Colômbia 99,99% 99,99%
Wide River S.A.S. (“Wide River”) Colômbia 100% 100%

Com exceção da CCX Colombia, conforme mencionado na Nota 8, as demais 
controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição ou 
constituição, sendo esta a data na qual a Companhia obteve o seu controle, 
e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de 
existir. As demonstrações contábeis das controladas são elaboradas para o 
mesmo exercício de divulgação que o da controladora, utilizando políticas con-
tábeis consistentes. Descrição dos principais procedimentos de consolidação: 
• Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre a controladora 
e suas controladas. • Eliminação dos saldos das contas de investimento e 
correspondentes participações no capital e lucros (prejuízos) acumulados das 
controladas. • A participação dos acionistas não controladores, que representa 
a parcela do resultado do exercício e patrimônio líquido que não são deti-
dos pelo grupo, é apresentada separadamente da demonstração do resultado 
consolidado e no patrimônio líquido consolidado. • Eliminação dos saldos de 
receitas e despesas, bem como dos lucros não realizados decorrentes de ne-
gócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recupera-
ção dos ativos relacionados. • Os saldos das transações intercompanhias da 
controlada são eliminados, não havendo participações que cabem a acionista 
minoritários. • Alterações no percentual de participação em controladas que 
não resultem em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio 
líquido. c) Uso de estimativas e julgamentos: Julgamentos, estimativas e pre-
missas são utilizados para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e 
passivos das Demostrações contábeis da Companhia. O uso desses fatores 
é inerente e condição imprescindível na preparação das Demostrações contá-
beis. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências 
de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, 
notadamente a venda dos projetos da companhia e outros fatores objetivos 
e subjetivos. Itens significativos sujeitos a estimativas incluem: a avaliação e 
classificação dos ativos de operações descontinuadas e, por determinação do 
CPC 31 Ativo não circulante mantido para venda e operações descontinua-
das, foi classificado como ativo circulante, não significando necessariamente 
que tais ativos e passivos tenham sido dissolvidos e liquidados em até um 
ano, tampouco significa que serão alienados pelos valores consignados nas 
Demonstrações contábeis. Além da estimativa extremamente relevante acima 
comentada, outras estimativas relevantes são: a avaliação do valor recupe-
rável de ativos e os instrumentos financeiros. A liquidação das transações 
envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às impreci-
sões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. d) Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas Demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas são apresentadas em Reais. A Administração definiu que a moeda 
funcional da controladora e de sua controlada CCX Brasil é o real e a moeda 
funcional da controlada indireta CCX Colômbia é o dólar norte-americano, esta 
última em função de seu plano de negócios, ambiente econômico e, principal-
mente, em decorrência dos seus custos de operação e receitas futuras. Para 
fins de apresentação das informações da CCX Colômbia, os ativos e passivos 
foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do 
balanço e as contas de resultado e de capital foram convertidas pelas taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações. O resultado dessa conversão está 
registrado no patrimônio líquido sob a rubrica outros resultados abrangentes. 
e) Demonstração do valor adicionado: A Companhia elaborou demonstrações 
do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas, as quais são apresen-
tadas como parte integrante das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável as companhias abertas, en-
quanto para IFRS representam informação suplementar. f) Demonstração de 
fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto. g) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e 
adotadas: Os pronunciamentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos 
até 31 de dezembro de 2018 pelo “International Accounting Standards Board – 
IASB”, foram aplicados pela Companhia nas demonstrações financeiras para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

Norma Requerimento Impacto nas demons-
trações financeiras

IFRS 9 
(CPC 48) - 

Instrumentos 
Financeiros 

(i)

Em 2014, o IASB publicou em sua 
completude a IFRS 9 , a qual substitui 
em grande parte o IAS 39. A IFRS 9 
estabelece requerimentos para reco-
nhecimento e mensuração de ativos 
financeiros, passivos financeiros e 
alguns contratos de compra e venda 
de itens não financeiros, além de me-
todologia de redução ao valor recupe-
rável “impairment”, contabilização de 
“hedge”, entre outros.

Aplicação em exercí-
cios anuais iniciados 
em 1tº de janeiro de 
2018, com alteração 
na classificação de 
seus ativos e passivos 
financeiros e perdas 
esperadas nas transa-
ções de partes relacio-
nadas não adotadas 
pela administração.

Norma Requerimento Impacto nas demons-
trações financeiras

IFRS 15 
(CPC 47) - 
Receita de 
Contratos 

com Clientes

A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Con-
trato com Cliente) foi emitida em maio 
de 2014, alterada em abril de 2016, 
e estabelece um modelo de cinco 
etapas para contabilização das re-
ceitas decorrentes de contratos com 
clientes. De acordo com a IFRS 15, 
a receita é reconhecida por um valor 
que reflete a contrapartida a que uma 
entidade espera ter direito emtroca 
de transferência de bens ou serviços 
para um cliente. A nova norma para 
receita substituirá todos os requisitos 
atuais de reconhecimento de receita 
de acordo com as IFRS. A aplicação 
retrospectiva completa ou a aplicação 
retrospectiva modificada será exigida 
para períodos anuais com início a par-
tir de 1º de janeiro de 2018.

A Companhia não 
identificou impactos 
significativos em com-
paração com as atuais 
normas de receitas em 
relação ao reconheci-
mento da receita exigi-
das pela IFRS.

(i) - A partir de 1° de janeiro de 2018 entrou em vigor o CPC 48 Instrumen-
tos financeiros que introduz novas exigências para a classificação, men-
suração e baixa de ativos e passivos financeiros e substitui o modelo de 
“perda incorrida” do IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. 
Demonstramos a seguir a mudança para a Companhia quanto à classifica-
ção de seus ativos e passivos financeiros, a partir dos requisitos do CPC 48:

Ativos: Classificação anterior
Classificação de 
acordo com CPC 

48
Caixa e bancos Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Ativos de operações 

descontinuadas
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Transações com partes 

relacionadas
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Passivos:

Fornecedores Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Transações com partes 
relacionadas

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

Novas normas ainda não vigentes:

Norma Requerimento
Impacto nas 

demonstrações 
financeiras

IFRS 16  
Arrendamen-
to (vigencia 
a partir de 

01/01/2019) (i)

A nova norma estabelece os princípios, 
tanto para o cliente (o locatário) e o for-
necedor (locador), sobre o fornecimento 
de informações relevantes acerca das 
locações de maneira que seja demons-
trado nas demonstrações financeiras, de 
forma clara, as operações de arrenda-
mento mercantil. Para atingir esse obje-
tivo, o locatário é obrigado a reconhecer 
os ativos e passivos resultantes de um 
contrato de arrendamento.

A Administração 
da Companhia 
está avaliando os 
impactos do IFRS 
16 e entende que 
sua adoção provo-
cará um impacto 
nas demonstra-
ções financeiras.

Interpretação 
IFRIC 23 

Incerteza sobre 
o tratamento 
dos tributos 
sobre a ren-
da (Vigência 
a partir de 

01/01/2019)

A Interpretação trata da contabilização 
dos tributos sobre a renda quando os 
tratamentos fiscais envolvem incerteza 
que afete a aplicação da IAS 12, e não 
se aplica a impostos ou exações alheias 
ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de for-
ma específica, as exigências relativas a 
juros e multas associadas a incertezas 
no tratamento aplicável aos tributos.

A Administração 
da Companhia 
está avaliando os 
impactos do IFRIC 
23 e entende que 
sua adoção não 
provocará um im-
pacto relevante 
nas demonstra-
ções financeiras.

(i) CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos: A Companhia avaliou o potencial 
impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as de-
monstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos 
reais da adoção da norma a partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar 
porque: As novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que o Gru-
po apresente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data 
da aplicação inicial. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização 
de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar 
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obri-
gação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade 
do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A 
IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 
e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. Arrendamentos em que a Companhia é um arrendatário: A Companhia 
reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais 
de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, containers entre outros. A 
natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque 
o Grupo reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e 
despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Companhia anterior-
mente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante 
o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que 
havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamen-
tos e as despesas reconhecidas. Não se espera nenhum impacto significativo 
sobre os arrendamentos financeiros da Companhia. 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
Na elaboração destas demonstrações financeiras, as práticas contábeis des-
critas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela 
Companhia a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. 3.1. Instrumentos financeiros: Ativos fi-
nanceiros: Atualmente, os ativos financeiros da Companhia são representa-
dos pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliá-
rios, classificados a valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhe-
cimento inicial. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, 
com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do 
resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financei-
ros foram adquiridos e é determinada no momento do reconhecimento inicial. 
Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de 
caixa dos investimentos tenham expirado ou tenham sido transferidos, e a 
Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e direitos de 
propriedade desses ativos. Passivos financeiros: Atualmente, os passivos fi-
nanceiros da Companhia são representados pelo saldos de fornecedores e 
empréstimos e financiamentos e saldos a partes relacionadas, e são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um pas-
sivo financeiro quando pago ou quando as obrigações são canceladas. Os 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado, ajustados 
com base nas variações monetárias e taxas de câmbio e incluem os juros in-
corridos até a data do balanço, baseados nos termos contratuais. Ganhos e 
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa 
dos passivos, bem como durante o processo de apropriação dos juros e varia-
ções monetárias. Instrumentos financeiros derivativos: Os derivativos são re-
conhecidos inicialmente, e subsequentemente mensurados, pelo valor justo, 
sendo as variações do valor justo reconhecidas no resultado. A Companhia 
não operou com derivativos em 2018 ou 2017. 3.2. Caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários: Os equivalentes de caixa são mantidos 
pela Companhia com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera 
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata 
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante ris-
co de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se 
qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, 
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. Os títulos 
e valores mobiliários são investimentos de curto prazo mantidos com o objeti-
vo de serem ativamente negociados. Esses investimentos são mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado, e os ganhos e as perdas de variações 
de valor justo são reconhecidos na demonstração do resultado. 3.3. Moeda 
estrangeira: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são 
apresentadas em milhares de reais (R$ mil), que é a moeda funcional da Com-
panhia. As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à 
taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos 
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos 
à taxa de câmbio em vigor na data do balanço, sendo as diferenças registra-
das na demonstração do resultado. 3.4. Investimentos em controladas: Os 
investimentos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora, sendo eliminados 
para fins de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Uma 
controlada é uma entidade na qual a Companhia, diretamente ou por meio 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. Com base no método de equivalência patrimo-
nial, o investimento em controladas é contabilizado no balanço patrimonial da 
controladora ao custo, adicionando-se as mudanças após a aquisição da par-
ticipação societária. 3.5. Imobilizado: O imobilizado é apresentado ao custo 
de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encar-
gos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de proje-
tos, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável, se for o caso. Um item do imobilizado é baixado quando 
vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado 
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for 
baixado. Os gastos incorridos com manutenção e reparo são contabilizados 
somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prová-
veis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto que os demais 
gastos são registrados diretamente na demonstração do resultado quando in-
corridos. Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, 
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor 
residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear com relação à vida útil estimada de cada parte de um item do imobiliza-
do, já que esse método é o que mais se aproxima do padrão de consumo de 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depre-
ciados. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 

revistos a cada encerramento de exercício financeiro. 3.6. Redução ao valor 
recuperável - impairment: Ativos financeiros: 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. Os ativos financeiros da Companhia são 
mensurados a valor justo por meio do resultado e, portanto, as potenciais per-
das, se houver, são refletidas na mensuração do valor justo, e reconhecidas 
na demonstração do resultado. Ativos não financeiros: Os valores contábeis 
dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra 
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de 
ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em de-
senvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperá-
vel é estimado todo ano na mesma época. O valor recuperável de um ativo ou 
unidade geradora de caixa (UGC) é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados aos seus valores presentes por taxa de 
desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do 
ativo. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor 
contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. 
Perdas de valor são reconhecidas na demonstração do resultado. Uma perda 
por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto a 
outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em exercícios an-
teriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações 
de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda 
de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas 
para determinar o valor recuperável. 3.7. Provisões: Geral: Provisões são 
reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefí-
cios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer 
provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer 
reembolso. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões 
são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais 
para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos consultores jurídicos externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.8. Imposto 
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, 
do exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para 
imposto de renda, e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos, se reconhecidos, são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos ou 
passivos e o seu respectivo valor contábil. A Administração não registrou im-
posto de renda e contribuição social diferidos ativos sobre prejuízos fiscais, 
base negativa de contribuição social e diferenças temporárias nesta fase de 
desenvolvimento das minas. Com relação à CCX Colômbia, o imposto corren-
te é calculado com base na alíquota de 33% sobre o lucro líquido. 3.9. Demais 
ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no 
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto 
prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. 3.10. 
Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do 
resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia e 
a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em circulação no 
respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da re-
ferida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencial-
mente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresenta-
dos. O efeito de diluição das opções de compra de ações em aberto é refletido 
como diluição de ação adicional no cálculo do resultado por ação diluído. 3.11. 
Informações por segmento: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
encontra-se em fase pré-operacional e, portanto, não possui diferentes seg-
mentos de negócios e administra o resultado com base na estrutura da de-
monstração de resultados. Desta forma, não está sendo apresentada qualquer 
informação por segmento. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Caixa - - 1 1
Depósitos bancários no 
 exterior - - - 1.263
Depósitos bancários 5 82 15 94
Aplicações financeiras (a) - - 2.384 74

5 82 2.400 1.432
(a) Representam valores investidos em CDBs emitidos por instituições fi-
nanceiras de primeira linha, pós fixado, com vencimentos em 26/03/2019 - 
19/08/2019 e rentabilidade de 98,5%, - 98 % do CDIE. 
5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Imposto de renda e contribuição social 484 340
484 340

O maior saldo é representado pelo imposto de renda pago a maior no período 
de 2017.
6. DESPESAS ANTECIPADAS
O saldo total de despesas antecipadas no consolidado de R$738 (R$470 em 
31 de dezembro de 2017) refere-se basicamente a contratação dos seguros 
dos executivos da Companhia e seguro empresarial. 
7. INVESTIMENTOS
a) Participações societárias

31/12/2018
Controlada direta % Ativo Passivo Patrimônio líquido Resultado
 (**)
CCX Brasil (*) 99.9% 79.400 99.177 (19.777) 940

31/12/2017
Controlada direta % Ativo Passivo Patrimônio líquido Resultado
 
CCX Brasil (*) 99.9% 72.892 86.697 (13.805) (1.373)
(*) Reflete as participações nas controladas indiretas CCX Áustria, CCX Viena, 
CCX Colômbia e Wide River. (**) O valor refere-se a 100% do investimento na 
CCX Brasil, porém, a Companhia possui apenas 99,99% perfazendo o valor 
de R$ 21.480 reconhecido a título de patrimônio líquido negativo.
b) Movimentação (Controladora)

Controlada direta 31/12/2017
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

patrimonial 31/12/2018
CCX Brasil (13.805) (6.912) 940 (19.777)

Controlada direta 31/12/2016
Ajuste de 

conversão
Equivalência 

patrimonial 31/12/2017
CCX Brasil (9.795) (2.637) (1.374) (13.805)
c) Informações contábeis resumidas da controlada direta

CCX Brasil
31/12/2018 31/12/2017

Ativo circulante 2.879 1.689
Ativo não circulante 76.521 71.203
Passivo circulante e não circulante (99.177) (86.697)
Patrimônio líquido (19.777)  (13.805)

CCX Brasil
31/12/2018 31/12/2017

Receitas (despesas) operacionais (1.174)  (2.608)
Resultado de equivalência patrimonial (3.394) (1.607)
Resultado financeiro líquido 5.517 1.509
Outras receitas não operacionais - 1.606
Imposto de Renda (9) (273)
Lucro (Prejuízo) do período 940 (1.374)
8. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
Em consonância com os fatos relevantes descritos na nota explicativa 1, das 
DFP (demonstrações financeiras padronizadas) de 31 de dezembro de 2016, 
no dia 23 de dezembro de 2016, a Companhia obteve as aprovações neces-
sárias da administração a efetuar o processo de dissolução e liquidação da 
subsidiária CCX Colômbia S.A.. Essa decisão foi aprovada pelo conselho de 
administração no dia 27 de dezembro de 2016. Esta decisão de encerramento 
das operações da Colômbia, fez com que os saldos relativos a operação da 
Colômbia fossem classificados como operações descontinuadas em atendi-
mento ao CPC 31 / IFRS 5. As principais classes de ativos e passivos de 
operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2018 são:

CCX Colômbia (Subsidiária)
 31/12/2018  31/12/2017

Ativos
Caixa restrito e equivalente de caixa 10.952 17.297
Impostos a recuperar 8 6

10.960 17.303
Passivos
Partes relacionadas 9.450 8.944
Impostos e contribuições a recolher 24 17

9.474 8.961
O resultado referente aos ativos e passivos das operações descontinuadas 
em cada um dos períodos é apresentado a seguir:

CCX Colômbia (Subsidiária)
 31/12/2018  31/12/2017

Despesas gerais e administrativas (3.277) (2.754)
Outras receitas operacionais  - 1.679
Resultado financeiro  5 (295)
Prejuízo  (3.272) (1.370)
Os fluxos de caixa líquidos incorridos são: CCX Colômbia (Subsidiária)

 31/12/2018  31/12/2017
Atividades operacionais (9.440) (2.444)
Atividades de financiamento 3.095 (5.641)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (6.345) (8.084)
Contingências: A Companhia possui ações classificadas como perdas possí-
veis, consequentemente, nenhuma provisão foi reconhecida nas demonstra-
ções contábeis em 31 de dezembro de 2018. • Alba Yaneth Urrea e Mineral-
corps SAS. Pretensões: Emitir ordem de pagamento nos contratos HGS-1332. 
Valor das reclamações: US $ 9.000.000 relativos à 34.873.200,00 reais. • Mi-
nistério da Defesa - Exército Nacional: Pretensões: Pagamento do Contrato de 
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Colaboração Nº 089 de 2012. Valor das reclamações: COP $ 1.600.000.000 
relativos à 1.907.741,00 reais. • Dirección de Impostos - DIAN: Pretensões: 
Pagamento do exigência especial Nº 312382018000011 de 2018. Valor das 
reclamações: COP $ 10.484.526.000 relativos à 12.501.097,00. • Victor Ma-
nuel Martinez Peralta. Pretensões: A existência e a validade são declaradas 
no contrato GKU-112. Valor das reclamações: não determinado para CCX Co-
lombia. • Gloria Lucia Echeverry – Jose Daniel Echeverry – Lissett Elena Mon-
terroza. Pretensões: Pagamento da cláusula do Contrato nº FS0019-SJ0026. 
Valor das reclamações: COP$5.000.000.000.
9. PARTES RELACIONADAS
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018, rela-
tivos às operações com partes relacionadas, bem como as transações que 
influenciaram o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
são decorrentes de transações da Companhia com empresas controladas 
e ligadas, membros da Administração e outras partes relacionadas. Os sal-
dos da Companhia, suas controladas e ligadas são apresentados a seguir:

Controladora Consolidado
Contas a pagar Contas a pagar

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
CCX Brasil (a) 26.768 24.038 - -
EBX Holding Ltda. (b) - - 12.637 12.607
AUX Grupo (c) - - 21.618 20.918
63X Master Fund (d) - - 9.961 8.505

26.768 24.038 44.216 42.030
(a) Mútuo entre a controlada CCX Brasil e a Companhia para suprir necessi-
dade de caixa, contrato de curto prazo com taxa de 125% do CDI. (b) Corres-
ponde a mutuo entre CCX Brasil e EBX Holding para suprir necessidade de 
caixa, contrato de curto prazo atualizado com taxa de CDI. (c) Corresponde a 
empréstimos com partes relacionadas: • Em 24 de julho de 2013, a CCX Viena 
contraiu empréstimo em moeda estrangeira com a AUX Luxemburgo, no valor 
de USD5 milhões, R$11.171 com taxa Libor + 2,0% e vencimento em 24 de 
julho de 2014. O vencimento do principal foi renegociado para vencimento em 
um ano. Posteriormente, foi novamente renegociado para vencimento em 24 
de julho de 2017, nas mesmas condições de negociação. (d) Corresponde a 
cessão onerosa de diretos creditórios: Em 27 de novembro de 2017, a em-
presa 63X Master Fund realizou a cessão onerosa de direitos creditórios com 
a CCX Brasil Participações S.A.. O crédito original corresponde ao mútuo da 
CCX Colombia e 63X Master Fund. O quadro abaixo demonstra o efeito no 
resultado de receitas e despesas com juros das transações com partes 
relacionadas: Receitas (despesas)

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

CCX Brasil (1.150) (2.546) - -
EBX Holding Ltda. - - (1.030) (1.598)

(1.150) (2.546) (1.030) (1.598)
Os montantes referentes à remuneração dos membros da Administração, que 
respeitaram os limites fixados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
estão apresentados abaixo: Consolidado

31/12/2018 31/12/2017
Salários 610 970
Encargos 159 281
Honorários do Conselho de Administração 184 297
Honorários do Comitê de Auditoria - 140

953 1.688
10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

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

Impostos retidos na fonte - 
(Brasil) 6 5 1.085 1.086

Provisão Imposto sobre as 
Capitalizações (Áustria) (a) - - 91 211

6 5 1.176 1.297
(a) Este montante refere-se à provisão para imposto sobre as contribuições 
de capital diretas de 2012 e 2013. 
Imposto de renda e contribuição social: 31/12/2018  31/12/2017
 Lucro/ (Prejuízo) antes do Imposto de Renda  949  (1.101) 
 (+) Adições  18.001  9.576 
 (-) Exclusões  (18.897)  (7.227)
 Base de Cálculo  53  (1.248) 
 Compesação Prejuizo Fiscal  (16)  (374) 
 Imposto de Renda Alíquota de 15%  6  131 
 Imposto de Renda Adicional  -  63 
 Contribuição Social de 9%  3  79 
 Total Imposto de renda e contribuição social 

diferido  9  273 
A controlada CCX Brasil, após a exclusão do resultado de equivalência patrimo-
nial e das variações cambiais por competência (tributação de variação cambial 
pelo regime de caixa), apresentou lucro tributável para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2018 de R$ 53. Dado o estágio de liquidação, a Companhia e 
suas controladas não registram o imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos ativos sobre os prejuízos fiscais, base negativa e diferenças temporárias. 
11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas não registraram provisão 
para litígios e demandas judiciais em 31 de dezembro de 2018 e 2017, visto não 
terem nenhum processo de natureza tributária, cível ou trabalhista cuja possibi-
lidade de perda seja considerada provável pela Administração da Companhia, 
amparada pela opinião de seus consultores jurídicos externos. Em 06 de de-
zembro de 2016, a Companhia foi citada em uma ação indenizatória que possui 
como objetivo a obtenção de reparação por supostos danos materiais (R$ 45) e 
morais (R$ 30) suportados em decorrência da desistência do Sr. Eike Fuhrken 
Batista na realização da OPA da Companhia. Em conjunto com a Companhia, fi-
guram como réus na referida ação judicial a Óleo e Gás Participações S.A. - Em 
Recuperação Judicial, Prumo Logística S.A. e Eike Fuhrken Batista. O valor de 
perda, envolvendo todos os réus em conjunto, é possível no montante de R$75.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia corresponde a 
R$742.187 (em milhares de reais) composto por 1.701.229 ações ordinárias, 
assim distribuídas:
Acionistas 31/12/2018 % 31/12/2017 %
Eike Fuhrken Batista 956.432 56,22 9.564.337 56,22
9 West Finance S.à.r.l. 92.535 5,44 925.354 5,44
Outros 652.262 38,34 6.522.602 38,34

1.701.229 100,00 17.012.293 100,00

Grupamento de Ações: 1. Em 18 de agosto de 2015, mediante aprovação em 
Assembléia Geral Extraordinária, a Companhia aprovou o seguinte: o grupa-
mento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, à razão 
de 10:1, de forma que cada lote de 10 (dez) ações ordinárias seja grupado em 1 
(uma) única ação ordinária, sem modificação do capital social. 2. O capital social 
da Companhia de R$742.186.771,18 (setecentos e quarenta e dois milhões, 
cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e dezoito centavos), 
bem como os direitos inerentes às ações de emissão da Companhia, não foram 
alterados em razão do grupamento de ações. 3. As frações de ações detidas por 
acionistas da Companhia como resultado do grupamento de ações foram com-
plementadas por frações de ações doadas direta ou indiretamente pelo acio-
nista controlador da Companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista, de forma que cada 
acionista da Companhia recebeu a fração necessária para garantir a proprieda-
de do próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de grupamento 
aprovado. 4. Por meio do grupamento de ações, a Companhia visou atender 
ao disposto no novo Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à 
Negociação de Valores Mobiliários (“Regulamento”) e no Manual do Emissor 
(“Manual”), ambos emitidos pela B3 (atual denominação da BM&FBOVESPA 
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros), que vedam a manutenção nos 
mercados organizados pela B3 de ações com valor de cotação inferior a R$1,00 
(um real). 5. As ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas 
de forma grupada a partir do dia 8 de setembro de 2015, tudo em conformi-
dade com a Proposta da Administração e a “Orientação sobre Procedimentos 
para Grupamento de Valores Mobiliários” emitida pela BM&FBovespa. 6. Sub-
sequentemente, durante o ano de 2017, as ações de emissão da Companhia 
apresentaram queda nas suas cotações na B3, de maneira preponderante, ten-
do passado a estar cotadas em valores inferiores a R$1,00 (um real) no último 
trimestre de 2017. 7. A permanência das cotações de ações em valores inferio-
res a R$1,00 (um real) por mais de 30 (trinta) pregões consecutivos configura 
descumprimento do item 5.2.1 do Manual do Emissor da B3 (atual denominação 
da BM&F Bovespa).  8. Por esta razão, conforme divulgado em Fato Relevante 
de 27 de março de 2018, a Companhia recebeu o Ofício nº 1877/2017-SAE da 
B3, o qual solicitava que a Companhia tomasse medidas para que suas ações 
voltassem a ser cotadas em valores igual ou superiores a R$1,00 (um real). 9. 
Deste modo, a Companhia propôs a seus acionistas que deliberassem acerca 
do grupamento de ações de emissão da Companhia, à razão de 10 (dez) para 1 
(uma) ação, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convo-
cação, em 27 de abril de 2018. Com isso, as ações de emissão da Companhia 
passaram a ser negociadas de forma agrupada a partir de 28 de maio de 2018, 
de modo que o capital social da Companhia não foi alterado, mas tão somente 
a quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia, que 
passou a ser de 1.701.229 ações ordinárias.
13. RESULTADO POR AÇÃO
O resultado por ação, básico e diluído, foi calculado com base no resultado do 
período atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Com-
panhia em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e na respectiva quantidade média 
de ações ordinárias em circulação, conforme o quadro abaixo:

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Básico
Numerador básico
Resultado atribuível aos acionistas controladores (1.665) (5.855)
Denominador básico
Média ponderada de ações (mil ações) 1.701 17.012

Resultado por ação (em R$) - básico e diluído 0,97870 (0,34416)
14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS E  
DESPESAS OPERACIONAIS POR NATUREZA

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

Despesas gerais e administrativas
Salários e encargos - - (733) (1.477)
Honorários da administração (221) (525) (221) (525)
Serviços de terceiros (979) (550) (1.389) (1.564)
Viagens e estadias (23) (105) (27) (111)
Impostos e taxas (225) (191) (364) (498)
Depreciação e amortização - - - (4)
Despesas diversas (4) (560) (14) (586)

(1.452) (1.931) (2.748) (4.765)
15. RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
A composição do resultado financeiro da Companhia é demonstrada como 
segue: Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras
Variação cambial - -  18.851  5.878
Juros sobre mútuos - - 1.310 2.512
Rendimentos de aplicações 
 financeiras - - 147 128
Outros - - 47 5
 - - 20.355 8.523

Despesas financeiras
Despesas de fiança    (2)  (2) (4) (17)
Variação cambial - - (13.783) (5.360)
Juros sobre mútuo (1.126) (2.518) (2.157) (4.144)
IOF e taxas  (25) (30) (25) (56)
Outros - - (23) -

 (1.153) (2.550) (15.992) (9.577)
Resultado financeiro, líquido (1.153) (2.550) 4.363 (1.054)
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estra-
tégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e 
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efe-
tua aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivati-
vos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista na 
política de gerenciamento de risco vigente. Os valores de realização estima-
dos de ativos e passivos financeiros da Companhia 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, neces-
sariamente, 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.
 31/12/2018 31/12/2017

 
Mensura-

ção
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros     
Caixa e equivalentes de caixa 
de operações continuadas

Custo 
amortizado 2.400 2.400 1.432 1.432

Ativos financeiros 
Caixa e equivalentes de Caixa 
de operações Descontinuiadas 

Custo 
amortizado 10.952 10.952 17.297 17.297

Passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado 5.927 5.927 4.856 4.856

Partes relacionadas
Custo 

amortizado 44.216 44.216 42.030 42.030
16.1. Gerenciamento de risco: 16.1.1. Objetivos e estratégias do gerencia-
mento de risco: A Companhia possui política formal para gerenciamento de 
riscos, segundo a qual a contratação de instrumentos financeiros com o objeti-
vo de proteção deve ser feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada pelo Conse-
lho de Administração. As diretrizes de proteção devem ser aplicadas de acor-
do com o tipo de exposição. Os fatores de riscos relacionados a moedas es-
trangeiras deverão ser obrigatoriamente neutralizados no curto prazo (até um 
ano), podendo a proteção se estender a um prazo maior. A tomada de decisão 
frente ao risco das taxas de juros e inflação oriundas dos passivos adquiridos 
deve ser avaliada no contexto econômico e operacional e ocorrerá quando a 
Administração considerar o risco relevante. 16.1.2. Operações protegidas por 
instrumentos derivativos: Em 31 de dezembro de 2018, não havia operações 
em aberto envolvendo instrumentos derivativos entre os ativos e passivos da 
Companhia. 16.1.3. Riscos de mercado: Risco de variação nos preços de mer-
cadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. 16.1.3.1. Risco cambial: 
Risco de flutuação nas taxas de câmbio às quais podem estar associados 
ativos e passivos da Companhia. a) Perfil do endividamento quanto à inde-
xação a moedas estrangeiras: Os empréstimos com a parte relacionada AUX 
Luxemburgo em 31 de dezembro de 2018, estão integralmente indexados ao 
dólar americano. Não há descasamentos importantes oriundos de investimen-
tos (capex) em outras moedas. 16.1.3.2. Risco de taxas de juros: Risco de 
deslocamento das estruturas de juros que podem estar associadas aos fluxos 
de pagamento de principal e juros de dívida. a) Perfil do endividamento quanto 
à indexação a taxas de juros: As linhas de empréstimos e financiamentos es-
tão indexadas a taxas de juros flutuantes, Libor predominantemente. O risco 
relacionado à imprevisibilidade do fluxo de caixa é considerado baixo pelo 
perfil de curto prazo da dívida, além do que a taxa Libor para o empréstimo 
com a parte relacionada já está determinada.16.1.4. Risco de crédito: O risco 
de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função 
da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositá-
rias 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. 
Para mitigar os riscos, a Companhia adota como prática a análise da situação 
financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamen-
to permanente das posições. 16.1.5. Risco de liquidez: 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 objetiva manter caixa, títulos e valores 
mobiliários suficientes para liquidar posições de mercado. As captações de 
dívida de curto prazo ainda em aberto em 30 de setembro de 2018, tiveram o 
objetivo de financiar parte dos investimentos realizados pela Companhia, as-
sim como atender a demandas de capital de giro. 16.1.6. Quadro de análise de 
sensibilidade: A Companhia possui recebíveis em moeda estrangeira. A Com-
panhia entende que atualmente as flutuações das taxas de juros afetaram seu 
resultado financeiro no período de 31 de dexembro de 2018. Em concordância 
com a instrução CVM 475/08 a Companhia demonstra os possíveis impactos 
dos instrumentos financeiros no resultado e patrimônio líquido considerando 
os cenários: provável, pessimista (desvio 25%) e adverso (desvio 50%).

Cenário 
atual

Cenário I 
Aprecia-
ção 25%

Cenário II 
Aprecia-
ção 50%

Cenário III 
Deprecia-
ção 25%

Cenário IV 
Deprecia-
ção 50%

Caixa e equivalentes 
de caixa 13.352 16.690 20.028 10.014 6.676
Fornecedores 5.927 7.409 8.891 4.445 2.964
Partes relacionadas 44.216 55.270 66.324 33.162 22.108
17. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas controladas contratam cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficien-
tes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
As coberturas contratadas englobam riscos como responsabilidade civil, seguro 
de automóvel, contra incêndio e riscos operacionais, além de uma apólice de 
seguro de vida em grupo para os funcionários. A Companhia e suas controladas 
consideram que as coberturas destas apólices são consistentes com as utiliza-
das na indústria de mineração e são contratadas de acordo com os objetivos da 
Companhia, obedecendo às melhores práticas de gestão de risco corporativo. 
18. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 17 de janeiro de 2019, houve o encerramento do Processo nº FS0019-
-SJ0026, com indeferimento dos pedidos dos reclamantes. O valor da cau-
sa deste processo era de COP$5.000.000.000,00, valor correspondente a 
R$5.961.689,00. A liquidação deste processo não traz reflexos para as De-
monstrações Financeiras da Companhia, na medida em que o valor da causa 
deste processo não foi provisionado pela Companhia pelo fato de a proba-
bilidade de perda ter sido avaliada como “possível”. Além da liquidação do 
Processo nº FS0019-SJ0026, não ocorreram, até a presente data, eventos 
que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações financeiras, 
bem como as operações da Companhia.

Conselho de Administração
Yoshiyuti Hukai

Fernando Teixeira Martins
Pedro de Moraes Borba 

Diretoria
Miguel Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui

(Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia)
Gleicilene de Almeida Lopes - Contador CRC - RJ nº 114629/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as  
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas 

Aos Acionistas e Administradores da CCX Carvão da Colômbia S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião adversa sobre as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas da CCX Carvão da Colômbia S.A., (‘Companhia’), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balan-
ço 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 corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, devido à importância do assunto discutido no parágrafo a seguir 
intitulado “Base para opinião adversa sobre as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas”, as demonstrações contábeis acima referidas não apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira individual e consolidada da CCX Carvão da Colômbia S.A. e 
suas controladas, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consoli-
dados 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 adversa sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: Conforme mencionado em Nota Explicativa nº 1 às demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, a CCX Carvão da Colômbia S.A. e 
suas controladas encontram-se em estado de insolvência e, em decorrência 
desse fato, não estão gerando recursos necessários para liquidação de suas 
dívidas de curto prazo. A Administração da Companhia está em processo de 
estudo para melhor forma de execução do plano de ação, com intuito de supor-
tar o pressuposto de continuidade das operações em um futuro próximo, indi-
cando, portanto, a existência de incerteza relevante quanto a capacidade ope-
racional da Companhia e de suas controladas. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018, em 
virtude do atual estágio de execução do plano de ação, não foram efetuados 
quaisquer ajustes relativos a realização e classificação de valores ativos ou re-
lativos ao pagamentos e classificação de valores passivos, bem como quais-
quer ajustes na conversão das demonstrações contábeis de suas controladas, 
que seriam requeridos na impossibilidade dessas Companhias continuarem 
operando. Adicionalmente, não foram consideradas nas demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas qualquer avaliação provisão para perdas espe-
radas para as transações com partes relacionadas. Consequentemente, as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas não consideram adequa-
damente esse assunto. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas contro-
ladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho 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 adversa. Prin-
cipais 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 contábeis individuais e consolidadas como 
um todo e na formação da nossa opinião adversa sobre essas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Além da menção constante na seção “Base 
para opinião adversa”, determinamos que o assunto descrito abaixo é o princi-
pal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. Avaliação do 
julgamento e estimativa para registro das provisões para riscos trabalhis-
tas, tributários e cíveis: Conforme divulgado em notas explicativas nº 8 e 11. 
A Companhia e suas investidas são parte em processos judiciais de natureza 
cível, tributário e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. 
Em virtude da complexidade das leis e regulamentos (principalmente na Colôm-
bia) e na relevância das ações em andamento naquele País (além do elevado 
grau de julgamento requerido na interpretação das leis e regulamentos, na ava-
liação e estimativas para a mensuração das provisões para passivos contingen-
tes, impacto nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e no valor 
do investimento registrado pelo método de equivalência patrimonial nas de-
monstrações contábeis individuais), consideramos, o assunto relevante e, por-
tanto, crítico para nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu este as-
sunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  • Avaliamos 
a estrutura dos controles internos relacionados à identificação, avaliação, men-
suração e divulgação de provisão para passivos contingentes, bem como aque-
les relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos; • Avaliamos, com 

base em testes, a suficiência das provisões reconhecidas por meio da análise 
dos critérios e premissas utilizados para mensuração da provisão para passivos 
contingentes considerando dados e informações históricas, a avaliação dos as-
sessores jurídicos externos da Companhia e suas investidas (obtidas através 
de procedimentos de confirmação); • Para os processos com grau de probabili-
dade possível sobre prognósticos futuros de determinados temas, que envol-
vem discussões há algum tempo nas esferas judiciais, obtivemos carta respos-
ta dos assessores jurídicos externos da Colômbia, reuniões com administração 
da Companhia visando confirmar entendimento sobre probabilidade de desfe-
cho favorável; • Avaliamos as divulgações efetuadas pela Companhia nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas. Com base na abordagem de 
nossa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios e 
premissas adotados pela Companhia para registro e divulgação da provisão 
para passivos contingentes estão aceitáveis no contexto das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos: 
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de 
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação 
de nossa opinião adversa, avaliamos se essas demonstrações estão concilia-
das com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, 
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Como 
descrito na seção acima, intitulada “Base para opinião adversa sobre as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas”, e em face da Companhia e 
suas controladas estarem inativas e em virtude do atual estágio de execução do 
plano de ação por parte de sua Administração e para que suas atividades ope-
racionais sejam retomadas em um futuro previsível, as demonstrações individu-
al e consolidada de valor adicionado também foram elaboradas sem contemplar 
os possíveis ajustes relativos à realização e classificação de valores ativos ou 
relativos ao pagamento e classificação de valores passivos, que seriam reque-
ridos na impossibilidade da Companhia e suas controladas continuarem ope-
rando. Consequentemente, as demonstrações do valor adicionado individuais e 
consolidadas não consideram adequadamente esse assunto. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião adversa sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nos-
sa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Ad-
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Como descrito na seção 
acima, intitulada “Base para opinião adversa sobre as demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas”, em face da Companhia e suas controladas 
estarem inativas e do atual estágio de execução do plano de ação por parte de 
sua administração e para que suas atividades operacionais sejam retomadas 
em um futuro previsível, sendo suas demonstrações contábeis individual e con-
solidada elaboradas sem contemplar ajustes relativos à realização e classifica-
ção de valores ativos ou relativos ao pagamento e classificação de valores pas-
sivos, que seriam requeridos na impossibilidade das Companhias continuarem 
operando, concluímos que as outras informações apresentam distorção rele-
vante em função do atual estágio de execução do plano, pela mesma razão, 
com relação aos valores ou outros itens impactados no Relatório de Administra-
ção. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas 

são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audito-
ria contendo nossa opinião adversa. 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 eventu-
ais 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 con-
tábeis. 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 ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião adversa. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opi-
nião 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. 
• Avaliamos a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te 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 contábeis 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 e estão consubstanciadas na seção acima, intitulada 
“Base para opinião adversa sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individu-
ais 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 finan-
ceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião adversa sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião adversa 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 in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias 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 con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em Reais 1)

Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro (Em Reais 1)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Período de 01/01/2016 a 31/12/2018 ( Em Reais 1)

Politicas Contábeis e Notas Explicativas 
às Demonstrações Financeiras em 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais 1) Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto (Em Reais 1)
2018 2017

Ativo Circulante 676.728.087 576.585.867
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4) 576.730.902 497.133.786
Caixa e bancos 2.602.528 1.849.775
Aplicações financeiras de liquidez imediata 574.128.374 495.284.011

Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis 92.710.367 73.115.864
Convênios médicos e atendimentos particulares 89.125.432 74.698.802
Outras contas e receber (Nota 5) 8.033.225 2.141.407
( - ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.448.290) (3.724.346)

Estoques 7.286.818 6.336.218
Medicamentos e materiais de consumo (Nota 6) 7.286.818 6.336.218

Ativo não Circulante 35.057.964 29.348.429
Realizável a Longo Prazo 323.811 217.849
Contingências judiciais 323.811 217.849

Imobilizado (Nota 7) 34.243.005 28.534.542
Máquinas, aparelhos e equipamentos 21.392.150 18.759.115
Equipamentos de informática 4.056.960 3.271.965
Instrumentos cirúrgicos e hospitalares 3.448.704 3.337.436
Veículos 123.921 273.249
Móveis e Utensílios 1.456.168 1.342.883
Imobilizações em andamento 5.508.259 553.339
Benfeitorias em imóveis de terceiros 14.070.526 13.585.755
Outras imobilizações 161.362 150.235
( - ) Depreciações e amortizações acumuladas (15.975.045) (12.739.435)

Intangíveis 491.148 596.039
Direitos de uso de softwares 2.385.335 2.252.285
( - ) Amortizações acumuladas (1.894.187) (1.656.246)

Total do Ativo 711.786.051 605.934.297
Passivo Circulante 19.792.478 20.345.059
Fornecedores 10.020.564 9.984.906
Obrigações trabalhistas (Nota 8) 5.890.684 5.668.447
Impostos, taxas e contribuições diversas (Nota 9) 2.499.150 2.876.440
Adiantamentos de clientes 226.399 207.648
Outras contas a pagar 1.155.681 1.607.619

Passivo não Circulante 8.061.932 8.131.871
Provisão para Contingências Judiciais
 Cíveis e Trabalhistas 8.061.932 8.131.871

Patrimônio Líquido 683.931.641 577.457.367
Patrimônio social (Nota 10) 683.931.641 577.457.367
Patrimônio social 577.473.602 467.118.325
Superávit / (Déficit) do exercício 106.458.039 110.339.042

Total do Passivo 711.786.051 605.934.297

31/12/2018 31/12/2017
Receita com Prestação de Serviços em Saúde 284.029.205 281.591.153
Prestação de Serviços de Atendimentos Hospitalares 284.029.205 281.591.153

Convênios de saúde privados 275.694.150 273.766.424
Atendimentos a não conveniados 3.577.497 3.158.306
Outros serviços hospitalares - gratuidades 4.757.558 4.666.423

Deduções das Receitas (45.092.893) (41.311.894)
Glosas de convênios (1.364.911) (2.470.079)
Repasses (38.908.610) (34.047.140)
Serviços hospitalares - gratuidades (4.757.558) (4.666.423)
Descontos e Abatimentos (61.814) (128.252)

Receita Operacional Liquida 238.936.312 240.279.259
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos (61.696.127) (57.880.788)
Materiais de uso, consumo e 
 expediente e gastos gerais (Nota 11) (61.696.127) (57.880.788)

Resultado Operacional Bruto 177.240.185 182.398.471
Receitas e Despesas Operacionais (104.678.577) (115.096.515)
Despesas com pessoal (Nota 12) (70.204.403) (72.545.262)
Materiais de uso, consumo e expediente e
 gastos gerais (Nota 13) (22.112.197) (23.627.391)
Serviços técnicos especializados de 
 pessoas físicas e jurídicas (7.191.106) (8.144.844)
Depreciações e amortizações (3.628.028) (3.858.247)
Outras despesas gerais e administrativas (2.523.600) (8.082.805)
Outras Receitas Operacionais (Nota 14) 980.757 1.162.033

Superávit/ (Déficit) do Exercício Antes
 das Despesas e Receitas Financeiras 72.561.608 67.301.956
Despesas e Receitas Financeiras 33.896.431 43.037.086
Despesas Financeiras (102.107) (98.185)
Receitas Financeiras 33.998.538 43.135.271

Superávit/ (Déficit) do Exercício antes
 das Participações 106.458.039 110.339.042
Beneficio Tributário Auferido 43.339.823 44.699.669
Isenções e Imunidades (Nota 15) (43.339.823) (44.699.669)
COFINS (7.168.089) (7.208.378)
Contribuição Social sobre o Lucro (9.581.224) (9.930.531)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (26.590.510) (27.560.761)

Superávit/ (Déficit) do Exercício 106.458.039 110.339.042

CONTA Patrimônio Social

TotalDescrição
Superávits e Défi- 
cits Acumulados

Superávit 
do Exercício

Saldos em 31/12/2016 382.779.691 84.256.708 467.036.399
Transferência para Patrimônio Social    84.256.708 (84.256.708) -
Ajuste de Exercícios Anteriores 81.926 - 81.926
Superávit / (Déficit) do Exercício - 110.339.042 110.339.042
Saldos em 31/12/2017 467.118.325 110.339.042 577.457.367
Transferência para Patrimônio Social    110.339.042 (110.339.042) -
Ajuste de Exercícios Anteriores - 16.235 16.235
Superávit / (Déficit) do Exercício - 106.458.039 106.458.039
Saldos em 31/12/2018 577.457.367 106.474.274 683.931.641

31/12/2018 31/12/2017
1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 89.659.668 100.458.935
Resultado liquido ajustado 110.757.353 120.390.183
Resultado do exercício 106.458.039 110.339.042
Ajustes
Depreciações e amortizações 3.628.028 3.858.247
Provisão/Reversão da provisão para devedores
 duvidosos 723.945 2.605.480
Baixas de bens do imobilizado 1.045 116.162
Provisão/Reversão da provisão de contingências
 judiciais a pagar (69.939) 3.389.327
Transferências para o patrimônio social 16.235 81.926

Acréscimos / Decréscimos do ativo circulante (20.545.104) (20.327.498)
Clientes e outros recebíveis (19.594.503) (18.526.872)
Estoques (950.600) (1.800.626)

Acréscimos / Decréscimos do passivo circulante (552.581) 396.249
Fornecedores 35.658 1.290.400
Obrigações trabalhistas 222.237 (170.159)
Impostos, taxas e contribuições diversas (377.290) 63.987
Prestadores de serviços 18.751 (36.182)
Outras contas a pagar (451.938) (751.797)

2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (10.062.552) (3.268.479)
Aquisição de investimentos - -
Aquisições do imobilizado (9.823.540) (3.347.257)
Aquisições de intangíveis (133.050) (174.336)
Outros valores a receber (105.962) 253.114

3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos   - -
4. Variação das Disponibilidades no Período 79.597.116 97.190.456
5. Resumo
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 497.133.786 399.943.330
Variação das disponibilidades no período 79.597.116 97.190.456
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 576.730.902 497.133.786

Valor Adicionado a Distribuir 2018 2017
Receitas 239.917.068 241.441.291
Prestação de serviços hospitalares 284.029.205 281.591.153
Outras Receitas Operacionais 980.757 1.162.033
( - ) Deduções das receitas - Glosas, descontos
 e abatimentos (45.092.894) (41.311.895)

Insumos Adquiridos de Terceiros (24.635.796) (31.710.194)
Despesas Administrativas com Materiais 
 de Uso e Consumo (22.112.197) (23.627.391)
Outras despesas gerais e administrativas (2.523.599) (8.082.804)

Valor Adicionado Bruto 215.281.272 209.731.097
Retenções (3.628.028) (3.858.247)
Depreciações, Amortizações e Exaustões (3.628.028) (3.858.247)

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 211.653.244 205.872.850
Valor Adicionado Recebido em Transferência 33.998.538 43.135.271
Receitas Financeiras 33.998.538 43.135.271
Valor Adicionado Total a Distribuir 245.651.782 249.008.121
Distribuição do Valor Adicionado
Custos com Material de Uso e Consumo 
 com Atividade de Saúde 61.696.127 57.880.788
Custos com Pessoal e Encargos com Atividade de Saúde 70.204.403 72.545.262
Serviços técnicos e especializados de terceiros
 com Atividade de Saúde 7.191.106 8.144.844
Despesas Financeiras 102.107 98.185
Superávit / (Déficit) do Exercício 106.458.039 110.339.042
Valor Adicionado Distribuído 245.651.782 249.008.121

1. Informações Gerais. O Hospital São Vicente de Paulo é uma associação civil de di-
reito privado, sem fins lucrativos, e se destina a: a) Prestar serviços à saúde nos concei-
tos da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro; b) Prestar assistência hospitalar através de internações e serviços 
ambulatoriais especializados de média e alta complexidade; c) Criar, promover e minis-
trar cursos na área da saúde; d) Firmar acordos de cooperação ou convênios para resi-
dência médica, estágios oficiais, e cursos de formação e reciclagem nas áreas afins; e) 
Gerenciar serviços de saúde; f) Editar, publicar e distribuir materiais referentes à educa-
ção para a saúde; e g) Desenvolver pesquisas para desenvolver o aperfeiçoamento das 
atividades de cura e prevenção. 2. Base de Elaboração e Apresentação das De-
monstrações Financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo
com as PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO Brasil emanadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade em especial: a) Resoluções 750/93 e 1.282/10 - Princípios de 
Contabilidade, b) Resolução 1.409/12 - ITG 2002 – Entidades sem finalidade de lucros; 
c) Resolução 1.255/09 – NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas; d) Resoluções 1.185/09 e 1.376/11 - NBC TG 26 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis; e Resolução 1.374/11 - NBC TG – Estrutura Conceitual para Elabo-
ração e Divulgação das Demonstrações Contábeis, com a Legislação Societária, e com 
os atos homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades 
em assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para 
apresentação das Demonstrações Contábeis. Estas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais (1) - unidades de moeda brasileira – e elaboradas de acordo 
com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas 
emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). A administra-
ção da entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apro-
priada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A seguir 
descrevemos as práticas contábeis adotadas pela entidade: 2.1. Caixa e equivalentes 
de caixa. Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demons-
tradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do 
exercício. 2.2. Contas a receber de clientes e outros recebíveis. Referem-se a valo-
res de curto e longo prazo referentes a atendimentos hospitalares e a outros valores 
recebíveis decorrentes de antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. Sobre 
estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis de 
contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há 
qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores consi-
derados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício, e sobre 
os valores considerados duvidosos constitui-se provisão para perdas com créditos de 
liquidação duvidosa conforme o caso. 2.3. Estoques. Estoques são apresentados pelo 
menor entre o custo e o preço de venda. O custo é calculado pelo método Primeiro a 
Entrar, Primeiro a Sair (PEPS). 2.4. Investimentos. Refere-se à participação em socie-
dade cooperativa de crédito e estão registrados a valores originais acrescidos de valori-
zação das cotas. 2.5. Imobilizado. Os Itens do imobilizado são mensurados pelo valor 
recuperável e estão ajustados por depreciações acumuladas. Os principais bens da 
unidade geradora de caixa – imóveis e equipamentos de maior valia – estão registrados 
ao valor recuperável destes ativos. 2.6. Contas a pagar a fornecedores e outras 
obrigações. As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações 
assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar 
a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais 
– unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encer-
ramento. 2.7. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demons-
trados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas (passivos). 2.8. Provisões. As provisões são reconhecidas quando um even-
to passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita – e existe a probabilidade 
da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores cons-
tituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor 
estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financei-
ras, levando em consideração os riscos e incertezas. 2.9. Redução ao valor recuperá-
vel de ativos - Impairment. Os estoques são avaliados quanto à redução ao valor re-
cuperável, comparando-se o valor contábil de cada item de estoque (ou grupo de itens 
similares) com o seu preço de venda. A entidade avaliou seus principais bens do ativo 
imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações da unidade geradora de caixa – 
hospital – ajustando os valores contábeis destes bens ao valor recuperável. 2.10. Ajus-
te ao valor presente. As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos
elementos do ativo e passivo financeiros – aplicações financeiras de curto e longo pra-
zo, títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foram 
calculadas com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuada nas operações, 
de forma proporcional até a data do encerramento do exercício. Em relação aos ativos 
e passivos não financeiros – contas a receber de clientes e outros recebíveis, fornece-
dores, e outras contam a pagar – não foram identificadas situações relevantes que indi-
cassem a necessidade do referido ajuste. 2.11. Receitas, Custos e Despesas. As re-

ceitas, custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base 
na associação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. 
Esse processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Re-
gime de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das recei-
tas, custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros 
eventos. 3. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos Associados. Os 
instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais 
e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldo 
de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, 
classificados como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de 
caixa). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão 
expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo 
de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumen-
tos financeiros derivativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advin-
dos do uso de instrumentos financeiros: a. Risco de crédito: representa o risco de preju-
ízo financeiro da Entidade caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro 
não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebí-
veis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, valo-
res a receber de atendimentos hospitalares e outros créditos. b. Risco de liquidez: repre-
senta o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com  pagamentos a vista 
ou com outro ativo financeiro. Os principais passivos financeiros estão representados 
pelos fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. c. Risco operacional: 
representa o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Entidade e de 
fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, de liquidez e de taxa de 
juros, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da 
Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que in-
viabilizem a continuidade de suas operações. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 Em Reais (1)
Caixa e bancos 2.602.528
Aplicações financeiras de liquidez imediata 574.128.374

576.730.902
5. Outras Contas a Receber 2018 Em Reais (1)
Adiantamentos a funcionários 320.873
Adiantamentos a fornecedores 722.164
Importações em andamento 6.735.190
Outros valores a receber (despesas antecipadas) 254.997

8.033.225
6. Estoques 2018 Em Reais (1)
Medicamentos e materiais hospitalares 5.556.196
Orteses e próteses 1.099.046
Outros estoques 631.576

7.286.818
7. Imobilizado 2018 Em Reais (1)

Grupo de bens
Valor 
Justo

Deprecia-
ção  

Acumulada

Taxa de De-
preciação  

ao Ano
Valor 

Residual
Máquinas, Aparelhos e
 Equipamentos 21.392.150 (9.466.872) 10% a 20% 11.925.278
Equipamentos de informática 4.056.960 (2.674.329) 10% a 20% 1.382.631
Instrumentos cirúrgicos e
 hospitalares 3.448.704 (1.095.796) 10% a 20% 2.352.909
Veículos 123.921 (123.921) 20% 0
Móveis e Utensílios 1.456.168 (593.899) 10% a 20% 862.269
Imobilizações em andamento 5.508.259 - 0% 5.508.259
Benfeitorias em imóveis de
 terceiros 14.070.526 (1.924.406) 4% a 10% 12.146.120
Outras imobilizações 161.361 (95.822) 10% a 20% 65.539
TOTAL 50.218.049 (15.975.045) 34.243.005
8. Obrigações Trabalhistas 2018 Em Reais (1)
Salários a Pagar 0,00
Férias a pagar 5.890.684

5.890.684
9. Impostos, Taxas e Contribuições Diversas 2018 Em Reais (1)
Impostos a recolher/outros taxas 370.673
Contribuições e encargos sociais e previdenciários 2.128.477

2.499.150
10. Patrimônio Social. É composto pelos valores dos superávits e déficits acumula-
dos ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manu-
tenção de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.
11. Custos com Materiais de Uso, Consumo, e Expediente e Gastos Gerais. 

2018 Em Reais (1)
Material hospitalar 10.082.878
Drogas e medicamentos 27.422.776
Orteses e próteses 22.900.198
Outros gastos 1.290.275

61.696.127

12. Despesas com Pessoal 2018 Em Reais (1)
Salários e ordenados 36.049.514
Encargos sociais e previdenciários 22.727.084
Benefícios 11.427.805

70.204.403
13. Despesas com Materiais de Uso, Consumo, e Expediente e Gastos Gerais. 

2018 Em Reais (1)
Utilidades e serviços 2.672.472
Material de consumo 3.448.570
Manutenção e locação 10.013.495
Gêneros alimentícios 2.843.622
Outros gastos 3.134.038

22.112.197
14. Outras Receitas Operacionais 2018 Em Reais (1)
Alugueis 141.271
Recuperação de despesas 323.291
Donativos 330.218
Outras receitas 185.977

980.757
15. Isenções e Imunidades. 15.1. Imunidade. O Hospital São Vicente de Paulo na
condição de entidade de saúde e assistência social, sem fins lucrativos, goza de imuni-
dade tributária no que se refere a seu patrimônio, renda e serviços, conforme estabele-
ce o Artigo 12 da Lei 9.532/97 e a Alínea “c”, do Inciso VI, do Artigo 150 da Constituição 
Federal promulgada em 1988.Os benefícios recebidos no exercício na forma de isen-
ção parcial ou total da contribuição para a COFINS, Contribuição Social s/ o Lucro, e
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, foram calculados como se devido fossem, cujos
valores demonstramos a seguir. 
TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO 2018 Em Reais (1)
- COFINS (7.168.089)
- Contribuição Social sobre o Lucro (9.581.224)
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (26.590.510)
16.Seguros. A entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores 
julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos.17. Aprovação 
das Demonstrações Financeiras. Estas demonstrações financeiras foram apro-
vadas pela direção geral da entidade e autorizadas para emissão em 30/01/2019.

Maria Cristina D’Abruzzo
Presidente - CPF 792.771.017-68

Roberto da Silva Jorge
 Contador - CRC/RJ 059353/0-1

Samsung e Basf: parceria pela inovação
A Samsung e a Basf anun-

ciaram parceria inédita fo-
cada em inovação. A partir 
da aquisição de soluções da 
Samsung, a Basf apresenta o 
seu primeiro Centro de Expe-
riências Científicas e Digitais 
no Brasil. O novo espaço, 
batizado de onono, será uma 
estrutura de cocriação e de-
senvolvimento de tecnologias 
da Basf no país e contará com 
soluções de última geração 
da Samsung para conectar e 
aproximar clientes, fornece-
dores, startups, colaboradores 
e universidades.

Entre as soluções da mar-
ca que fazem parte do espa-
ço estão o painel de LED de 
1.5mm da série IF de altíssi-
ma resolução; monitores de 
49 e 55 polegadas para sina-
lização digital, da série PMH, 
e o Samsung Flip - flip chart 
Digital com tela interativa 
4K, que recria a sensação da 
escrita tradicional e aumenta 
as oportunidades de geração 
e troca de ideias no ambiente 
corporativo.

“O projeto pioneiro com 
a Basf é mais um passo para 
a Samsung na consolidação 
dessas novas tecnologias em 

LED e soluções da marca que 
acompanham as transforma-
ções do mercado corporativo 
e elevam a experiência dos 
nossos parceiros e clientes a 
um próximo nível”, afirma 
Kauê Melo, diretor da divi-
são de B2B e monitores da 
Samsung Brasil.

Os produtos da Samsung 
instalados no Centro de Ex-
periências Científicas e Di-
gitais da Basf, proporcionam 
um conteúdo mais realista e 
imersivo para os ambientes. 
Além disso, entregam sofis-
ticação e modernidade, com 
manuseio intuitivo e fácil 

instalação. No caso do pai-
nel de LED da série IF, uma 
das soluções corporativas 
premium da marca, ainda há 
a combinação da mais avan-
çada tecnologia de proces-
samento de vídeo Samsung 
com o refinamento de ima-
gens HDR High Dynamic 
Range. Os níveis de brilho 
e contrastes são adaptáveis 
conforme as necessidades 
específicas de cada ambien-
te, o que garante a exibição 
de imagens mais reais e per-
sonalização da apresentação 
das cores, além de desempe-
nho duradouro.

Carrefour Brasil investe em loja 
conceito sem operadores de caixa

O Carrefour Brasil anun-
ciou nesta sexta-feira, du-
rante o Carrefour Investor 
Day, o lançamento de uma 
parceria com a Zaitt, pri-
meiro mercado 100% au-
tônomo da América Latina, 
para a abertura de uma loja 
conceito. 

A unidade, inaugurada no 
último dia 21 no bairro do 
Itaim Bibi, em São Paulo, 
não conta com operadores de 
caixa. Apesar desse fato po-
sitivo, a empresa aguarda um 
segundo trimestre melhor 
que o primeiro em função do 
efeito calendário positivo da 
Páscoa, disseram nesta sex-
ta-feira executivos do grupo 
varejista. 

“Vemos uma recuperação 
gradual desde julho e essa 
tendência deve continuar”, 
afirmou a jornalistas o pre-
sidente do Carrefour Brasil, 
Noël Prioux, após encontro 
com analistas e investidores 
na capital paulista.

Apesar do otimismo, o 
diretor financeiro do gru-

po, Sébastien Durchon, co-
mentou que o nível ainda 
elevado de desemprego no 
país continua pressionan-
do o poder de compra dos 
clientes. “Não somos obce-
cados com o desempenho 
trimestral... vemos melhora 
gradual da economia, mas 
ainda não dá para falar em 
aceleração (de vendas) nes-
se começo de ano”, afirmou 
Durchon.

A unidade do Itaim Bibi 
fica aberta 24 horas, e a loja 
tem foco no food service, 
snacks, bebidas, produtos 
de limpeza e higiene pesso-
al, orgânicos, entre outros. 
O espaço conta com a oferta 
de produtos frescos e prontos 
para consumo no local. Essa 
é a segunda unidade da Zaitt 
em operação no País. A pri-
meira foi inaugurada no Es-
pírito Santo.

Identificação automática

A unidade paulista tem 
um sistema de pagamento 

conhecido como RFID (Ra-
dio Frequency Identifica-
tion), traduzido como iden-
tificação automática dos 
produtos via radiofrequên-
cia. Para entrar ou sair da 
unidade o cliente escolhe 
entre o reconhecimento fa-
cial e a leitura do QRCode 
para a abertura da primeira 
porta de acesso. 

Na saída, o cliente fica 
entre duas portas de vidro 
enquanto os itens comprados 
são identificados pela frequ-
ência de rádio. Concluída a 
leitura, o cliente apenas con-
firma a compra para deixar 
a loja. O valor é debitado no 
cartão de crédito cadastrado 
pelo cliente.

O Carrefour Brasil tam-
bém está expandindo a par-
ceria firmada no começo do 
ano com a Rappi e vê po-
tencial para a startup colom-
biana de entregas responder 
por aproximadamente 30% 
do total de vendas online da 
rede varejista no país até o 
fim deste ano.
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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais individuais e consolidados em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$) Demonstrações individuais e consolidadas dos Resultados
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 e semestre findo em 31/12/2018 (Em MR$, exceto o prejuízo por ação)

Demonstrações das mutações individuais e consolidadas do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 e semestre findo em 31/12/2018 (Em MR$, exceto o prejuízo por ação)

Demonstrações individuais e consolidadas dos Fluxos de Caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 e semestre findo em 31/12/2018 (Em MR$)

Apresentamos as demonstrações financeiras consolidadas do Brasil Plural S.A. – Banco Múltiplo (“Banco”) de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Banco Central do Brasil – “Bacen”, 
relativas ao exercício findo em 31/12/2018. Ao final do exercício, os ativos consolidados do “Banco” totalizavam R$913 
milhões, o patrimônio líquido montava R$98 milhões, índice de basileia 13,01% e o resultado apresentou prejuízo de 
R$28 milhões, principalmente, em função dos investimentos realizados na Genial Investimentos com vistas a aprimora-
mento tecnológico, campanha de divulgação da marca, tendo como pilar um dos maiores esportistas e ídolo brasileiro 
Gustavo Kuerten e os investimentos para qualificação do nosso principal ativo que são nossos colaboradores. Tais 
iniciativas estão gerando retorno positivo entre os clientes, dada a satisfação medida e demonstrada pelos mesmos 
e a grande aceleração do crescimento da base de clientes dessa Empresa. 2018 foi de muito trabalho, muitos investi-
mentos, mas também um ano de muitas conquistas. Ao longo do exercício, foram concluídas novas etapas do processo 
de reorganização societária, buscando cada vez mais a simplificação da nossa estrutura, aproximando investimentos 
com  maior sinergia e complementariedade. Em 02 de agosto, o Bacen aprovou a incorporação reversa da Brasil Plural 
Holding Financeira e como resultado dessa operação, o Banco integrou a Brasil Plural Securities LLC, uma corretora no 
exterior, ao conglomerado prudencial, sendo esta alienada em outubro. Em 31 de agosto, a Administração aprovou atos, 
protocolo e justificação sobre movimentações societárias, conforme detalhado na nota explicativa 14, que é parte inte-

grante das nossas demonstrações financeiras e que acompanha este relatório, cabendo ressaltar que tais deliberações 
encontram-se em fase de aprovação pelo Bacen. As Corretoras do Grupo, Genial Investimento e Genial Institucional, 
aparecem entre as maiores corretoras em volume de negócios do Brasil, apresentando performance sustentável no 
mercado de  bolsa de valores. As Corretoras juntas alcançaram, no exercício, o faturamento de R$104 milhões, mesmo 
patamar do exercício anterior, em um ano de eleição e cenário econômico difícil, sendo R$51 milhões em corretagem. 
A Genial Investimentos encerrou o exercício com prejuízo de R$24 milhões enquanto que a Genial Institucional (nova 
denominação da Brasil Plural Corretora) auferiu lucro de R$245 mil. As gestoras de recursos do Grupo Genial Gestão e 
Brasil Plural Gestão, tiveram boas performances e encerraram o exercício com lucro de R$3,5 e R$8,5 milhões, alcan-
çando o faturamento de R$10 milhões e R$35 milhões, respectivamente. A possibilidade de recuperação da economia 
no curto/médio prazos, propicia o planejamento e o preparo das empresas para o cenário iminente para propagação de 
novos negócios. A perspectiva para o próximo exercício, será concluir todo o processo de reorganização societária de 
forma que as Empresas do Grupo aproveitem suas sinergias entre si, possibilitando maior rentabilidade e crescimento 
patrimonial ao Conglomerado Financeiro Brasil Plural. Agradecemos aos acionistas, clientes e colaboradores o apoio, 
dedicação e confiança que contribuíram para as nossas realizações. A Administração.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 328.727 522.283 620.123 734.120
Disponibilidades 5 16.048 34.607 18.563 42.061
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6 161.470 95.028 161.470 95.028
Aplicações no mercado aberto 161.470 95.028 161.470 95.028

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 60.356 315.192 79.352 341.739
Carteira própria 7 35.616 59.729 36.430 67.263
Vinculados a compromisso de recompra 7 395 160.763 395 160.763
Vinculados à prestação de garantias 7 24.345 92.147 42.527 111.160
Instrumentos financeiros derivativos 8 - 2.553 - 2.553

Relações interfinanceiras 574 183 574 183
Depósitos no Banco Central 574 183 574 183

Operações de crédito 9 21.147 30.135 21.752 30.135
Empréstimos e títulos descontados - Setor Privado 21.200 34.520 21.200 34.520
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa (53) (4.385) (53) (4.385)
Financiamento de conta margem - - 605 -

Outros créditos 62.455 41.311 330.283 218.726
Carteira de câmbio 10 23.366 7.592 23.366 7.592
Rendas e serviços a receber 20.039 10.408 24.303 14.173
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa (645) (1.083) (973) (1.083)

Negociação e intermediação de valores 11 2.750 272 254.051 158.311
Títulos e créditos a receber 12 8.664 15.570 8.664 15.570
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa - (781) - (781)

Créditos tributários - - 5.950 6.325
Diversos 13 8.281 9.333 14.922 18.619
Outros valores e bens 6.677 5.827 8.129 6.248
Bens de não uso próprio 6.678 5.600 6.678 5.600
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa (260) - (260) -
Despesas antecipadas 259 227 1.711 648

Realizável a longo prazo 248.001 66.754 250.029 67.751
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 238.287 26.698 239.065 26.698
Carteira própria 7 101.315 - 102.093 -
Vinculados a compromisso de recompra 7 37.580 - 37.580 -
Vinculados à prestação de garantias 7 57.839 - 57.839 -
Vinculados ao Banco Central 7 7.054 - 7.054 -
Instrumentos financeiros derivativos 8 34.499 26.698 34.499 26.698

Operações de crédito 9 9.276 20.690 9.276 20.690
Empréstimos e títulos descontados - Setor Privado 13.522 20.823 13.522 20.823
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa (4.246) (133) (4.246) (133)

Outros créditos 438 19.366 1.688 20.363
Títulos e créditos a receber 12 - 18.947 - 18.947
Diversos 13 438 419 1.688 1.416

Permanente 93.640 123.319 43.164 55.040
Investimentos 14 76.702 96.220 14.917 14.005
Participações societárias em controladas 76.702 96.220 14.917 14.005

Imobilizado de uso 15 25 - 2.504 2.281
Imobilizado 26 - 6.405 6.513
(-) Depreciação acumulada (1) - (3.901) (4.232)

Intangível 16 16.913 27.099 25.743 38.754
Softwares - - 3.972 5.957
Marcas e patentes 3.841 3.841 3.841 3.841
Benfeitoria - - 4.606 5.061
Amortização acumulada - - (4.802) (5.630)
Ágio 63.014 63.014 75.143 75.143
(-) Amortização acumulada Ágio (49.942) (39.756) (57.017) (45.618)

Total do ativo 670.368 712.356 913.316 856.911
Controladora Consolidado

Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 390.998 437.376 633.946 581.931
Depósitos 17 180.358 220.236 75.970 127.960
À vista 49.474 14.850 49.024 12.195
Interfinanceiros 103.938 89.621 - -
A prazo 26.946 115.765 26.946 115.765

Captações no mercado aberto 17 137.858 160.557 137.858 160.557
Carteira própria 37.858 160.557 37.858 160.557
Carteira de terceiros 100.000 - 100.000 -

Recursos de aceites e emissão de títulos 17 10.595 1.905 10.595 1.905
Recursos de letras imobiliárias 10.595 11 10.595 11
Recursos de letras agronegócio - 1.894 - 1.894

Relações interfinanceiras 11.739 28.063 11.739 28.063
Pagamentos e compensações a liquidar 11.739 28.063 11.739 28.063

Outras obrigações 50.448 26.615 397.784 263.446
Sociais e estatutárias - 2.386 - 4.785
Carteira de câmbio 10 29.803 8.230 29.803 8.230
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 790 416 802 432
Fiscais e previdenciárias 2.043 1.613 6.705 5.923
Negociações e intermediação de valores 11 - 2.734 332.991 220.881
Provisão para passivos contingentes 472 - 2.956 -
Diversas 18 17.340 11.236 24.527 23.195

Exigível a longo prazo 181.800 165.728 181.800 165.728
Depósitos 17 165.599 132.479 165.599 132.479
A prazo 165.599 132.479 165.599 132.479

Recursos de aceites e emissão de títulos 17 - 6.787 - 6.787
Recursos de letras imobiliárias - 6.787 - 6.787

Instrumentos financeiros derivativos 8 12.919 3.080 12.919 3.080
Outras obrigações 3.282 23.382 3.282 23.382
Diversas 18 3.282 23.382 3.282 23.382

Patrimônio líquido 21 97.570 109.252 97.570 109.252
Capital social 136.786 123.581 136.786 123.581
Aumento de Capital 8.000 6.205 8.000 6.205
Ajuste de avaliação patrimonial 1.429 (32) 1.429 (32)
Prejuízos acumulados (48.645) (20.502) (48.645) (20.502)

Total do passivo e patrimônio líquido 670.368 712.356 913.316 856.911
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Patrimônio 
Líquido  

Consolidado
Saldos em 01/01/2017 123.581 - 704 - - - 124.285
Lucro líquido do exercício - - - - (20.196) - (20.196)
Aumento de capital - 6.205 - - - - 6.205
Reserva Legal - - (704) - 704 - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - (32) - - (32)
Incorporação Holding Financeira - - - - (1.010) - (1.010)
Saldos em 31/12/2017 123.581 6.205 - (32) (20.502) - 109.252
Mutações do exercício - 6.205 (704) (32) (20.502) - (15.033)
Saldos em 01/07/2018 123.581 6.205 - 2.751 (40.152) - 92.385
Lucro líquido do semestre - - - - (8.493) - (8.493)
Incorporação Holding 6.205 (6.205) - - - - -
Aumento de capital 7.000 8.000 - - - - 15.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - (1.322) - - (1.322)
Saldos em 31/12/2018 136.786 8.000 - 1.429 (48.645) - 97.570
Mutações do semestre 13.205 1.795 - (1.322) (8.493) - 5.185
Saldos em 01/01/2018 123.581 6.205 - (32) (20.502) - 109.252
Lucro líquido do exercício - - - - (28.143) - (28.143)
Incorporação Holding 6.205 (6.205) - - - - -
Aumento de capital 7.000 8.000 - - - - 15.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 1.461 - - 1.461
Saldos em 31/12/2018 136.786 8.000 - 1.429 (48.645) - 97.570
Mutações do exercício 13.205 1.795 - 1.461 (28.143) - (11.682)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Semestre 
findo em 

31/12/2018

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prejuízo do semestre/exercício (8.493) (28.143) (20.196) (28.143) (20.196)
Ajustes prejuízo do semestre/exercício:
Constituição de créditos tributários - - 118 374 688
Imposto de renda e contribuição social - - - 179 980
Participações dos empregados 1.797 2.674 1.560 4.823 3.274
Resultado de participações societárias 11.702 20.242 (7.410) (3.783) (8.990)
(Constituição)/reversão de provisão para crédito de
 liquidação duvidosa (1.247) (1.177) 365 (874) 365
Constituição/(reversão) de provisões para contingências 465 465 28 1.827 930
Variação cambial
Juros provisionados - - 3.232 - 3.232
Depreciação e amortização 5.093 10.186 12.258 13.360 15.447
Lucro/prejuízo líquido ajustado antes das variações
 de ativos e passivos 9.317 4.247 (10.045) (12.237) (4.270)
Variação de ativos e passivos:
Redução em títulos e valores mobiliários 110.696 49.924 36.337 56.698 69.878
Aumento em instrumentos financeiros derivativos - ativo (3.167) (5.248) (18.693) (5.248) (18.693)
(Aumento)/redução em relações interfinanceiras- ativo (199) (391) 3.535 (391) 3.535
Redução em operações de crédito 33.197 21.887 19.578 21.272 19.580
(Aumento)/redução em carteira de câmbio - ativo (9.801) (15.774) 3.545 (15.774) 3.545
(Aumento)/redução em títulos e créditos a receber - ativo 12.328 25.023 (31.092) 24.732 (31.068)
Aumento em negociação e intermediação de valores - ativo (2.750) (2.478) (228) (95.740) (47.448)
(Aumento)/redução de rendas e serviços a receber (6.624) (10.069) 647 (10.240) 699
Aumento crédito tributário - - - 1 -
(Aumento)/redução em despesas antecipadas (37) (31) 15 (1.062) 83
(Aumento)/redução em bens de uso não próprio 348 (1.080) - (1.078) -
(Aumento)/redução em outros créditos diversos (717) 1.035 (995) 3.050 (8.906)
Redução em obrigação para aquisição de bens e direitos - - (13.992) - (13.992)
Aumento/(redução) em depósitos (24.718) (6.757) 66.257 (18.870) 63.762
Aumento/(redução) em recursos de aceites cambiais e emissão
 de títulos 3.587 1.903 (36.583) 1.903 (36.583)
Redução em sociais e estatutárias - (3.263) (4.016) (4.785) (922)
Aumento/(redução) em fiscais e previdenciárias 1.236 845 (2.289) 1.012 2.880
Redução em captações no mercado aberto (159.441) (22.699) (63.165) (22.699) (63.165)
Aumento/(redução) em instrumentos financeiros derivativos - 
passivo 8.880 9.839 (3.754) 9.839 (3.754)
Aumento/(redução) em negociação e intermediação
 de valores - passivo (1.801) (2.734) (32.170) 112.110 40.840
Aumento/(redução) em relações interfinanceiras - passivo 8.126 (16.324) 43.178 (16.324) -
Aumento/(redução) em carteira de câmbio - passivo 10.375 21.573 (2.887) 21.573 (2.887)
Aumento em recursos em trânsito de terceiros - - 4.984 - 4.984
Aumento em passivos contingentes 7 7 - 1.129 -
Impostos pagos - (39) - (39) (4.369)
Redução em outras obrigações (7.676) (13.998) (13.536) (18.771) (15.546)
Participações dos empregados (1.797) (1.797) - (4.823) -
Caixa líquido (aplicado)/gerado nas atividades operacionais (20.631) 33.601 (55.369) 25.238 (41.817)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado de uso (26) (26) - (921) (1.701)
Baixa de imobilizado de uso - - - 153 213
Aquisição de intangível - - (630) (8) (4.741)
Baixa de intangível - - - 204 665
Aquisição de investimento - - - (30) (1.856)
Venda de investimento 4.308 4.308 - 4.308
Dividendos recebidos - - 15.603 - 15.603
Caixa líquido (aplicado)/gerado pelas nas atividades de investimento 4.282 4.282 14.973 3.706 8.183
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos - - (10.347) - (10.347)
Aumento de capital - (4.000) - - -
Integralização de capital 14.000 14.000 - 14.000 -
Caixa líquido (aplicado)/gerado pelas atividades de financiamento 14.000 10.000 (10.347) 14.000 (10.347)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (2.349) 47.883 (50.743) 42.944 (43.981)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 179.867 129.635 180.378 137.089 181.070
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 177.518 177.518 129.635 180.033 137.089
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (2.349) 47.883 (50.743) 42.944 (43.981)
Transações não monetárias
Integralização de capital (1.000) - 6.205 (1.000) -
Aumento de capital - - (6.205) - -
Incorporação 1.000 - (1.010) 1.000 -
Reversão reserva de lucros - - (704) - -
Aquisição de investimento - - - (375) -
Capitalização de AFAC - - - 375 -
Prejuízos acumulados - - 1.714 - -
Ajuste MTM - Título Disponível para Venda 227 (1.429) - (1.429) -
Variação cambial do investimento 1.095 (32) - (32) -

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional. O Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo (“Banco”) tem como objetivo a prática de operações ativas, 
passivas e acessórias inerentes às carteiras comerciais e de investimento, além de operações de câmbio e administração de 
carteiras de títulos e valores mobiliários, podendo ainda deter participação, como sócia ou acionista, em sociedades no país 
ou no exterior, inclusive instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - 
BACEN. As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado 
financeiro nacional, acarretando ganho de sinergia dentre as empresas do Grupo Financeiro Brasil Plural. 2. Apresentação 
e elaboração das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e do Banco 
Central do Brasil (“Bacen”) e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, 
instituído pelo Bacen. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas do Banco, foram adotados, quando 
aplicável, os critérios para consolidação em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional - COSIF, instituído pela Circular n° 1.273, de 29/12/87. A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer 
que a Administração do Banco baseia-se em estimativas e julgamentos para o registro de certas transações que afetam 
os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subse-
quentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se 
à marcação a mercado de instrumentos financeiros, provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingên-
cias. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade 
do Banco e da continuidade das atividades nos próximos 12 (doze) meses. Os valores apresentados nas Demonstrações 
dos Resultados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$2.190 (Controladora) e 
R$31.403 no (Consolidado), anteriormente apresentado na rubrica de “Despesas administrativas” foram reclassificados 
para a rubrica de “Outras despesas operacionais para fins de comparabilidade. Estas reclassificações não produzem efeitos 
no resultado do exercício. A  Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 27/03/19.  
3. Demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado”), referem-se ao 
Conglomerado Financeiro e incluem o Banco, suas controladas diretas abaixo relacionadas, que preparam demonstrações 
financeiras na mesma data, observando as mesmas práticas contábeis do Banco. As demonstrações financeiras consolidadas 
foram elaboradas de acordo com os critérios de consolidação emanados pelo BACEN, tendo sido eliminadas as participações, 
os saldos das contas de ativo e passivo, as receitas, as despesas e lucros não realizados entre as empresas, bem como foram 
destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido, referentes as participações de não controladores. A seguir 
estão apresentadas as controladas indiretas consolidadas nas demonstrações financeiras:
Empresas Participação
Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. 100%
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. 100%
A conciliação do patrimônio líquido e do lucro/prejuízo acumulado está apresentada na Nota Explicativa nº 14 Investimentos - 
participações societárias em controladas - controladora. 4. Principais práticas contábeis. (a) As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional do Banco e de suas contro-
ladas. (b) Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e 

não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 (noventa) 
dias, e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor. (c) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza financeira. (d) Os demais ativos e passivos são apre-
sentados pelos seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimen-
to em até 12 (doze) meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. (e) Aplicações interfinanceiras de 
liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, e retificadas por 
provisão ao valor de mercado quando aplicável. (f) Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 08/11/01 e regulamentação 
complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados nas seguintes categorias: I. Títulos para negociação. Os tí-
tulos para negociação são apresentados no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. Compreendem 
os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, 
sendo o resultado da valorização ou desvalorização computado ao resultado. II. Títulos mantidos até o vencimento. Títulos 
e valores mobiliários para os quais haja intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses 
títulos são avaliados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais devem 
ser lançados no resultado do exercício. III. Títulos disponíveis para venda. Títulos e valores mobiliários que não se enqua-
drem nas demais categorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta de 
patrimônio líquido denominada “ajuste ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e derivativos”, líquidos dos efeitos 
tributários. As ações de companhias abertas são registradas pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, 
ajustados pela valorização do preço médio do último dia em que foram negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e balcão. Os re-
sultados das operações constituídos dos ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresenta-
dos nas demonstrações individuais e consolidadas do resultado. As cotas de fundos de investimento são atualizadas diaria-
mente com base no valor da quota divulgado pelos Administradores dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização 
e desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em “Resultado de títulos e valores mobiliários”. (g) 
As operações com instrumentos financeiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: Os contratos de operações re-
alizados no mercado a termo de moedas - NDF e de ativos financeiros são registrados em contas de compensação. Os ajustes 
desses contratos são apurados diariamente e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados 
ao seu valor de mercado. Os ajustes diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou 
despesa efetiva quando auferidas ou incorridas. Os prêmios pagos ou recebidos nas operações realizadas no mercado de 
opções são registrados em contas patrimoniais pelos valores efetivamente pagos ou recebidos e ajustados a mercado em 
contrapartida do resultado. Os valores de referência desses contratos são registrados em contas de compensação. Os valores 
de mercado das operações de “swap” e de termo são registrados individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, 
em contrapartida às respectivas contas de receitas e despesas. (h) As operações de crédito são demonstradas pelo custo de 
aquisição ou de liberação, acrescidos de juros contratualmente pactuados. (i) A provisão para operações de crédito e de outros 
créditos é estimada com base em análise das operações e dos riscos específicos apresentados em cada carteira, de acordo 
com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do CMN. Para as operações de crédito contratadas com clientes 
cuja responsabilidade total seja inferior a R$50, é adotado um modelo interno de avaliação, conforme facultado pela Resolução 
2.697/00. São registradas a valor presente, calculadas “pró rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizado até o 59° dia de atraso nas empresas financeiras, observada a expectativa do recebimento. A 
partir do 60° dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efeito recebimento das prestações. As operações em atraso 
classificadas como nível “H” são baixadas após 180 dias contra a provisão existente e registrada em conta de compensação, 
onde permanecerá pelo prazo mínimo de cinco anos. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível 
em que estavam classificadas anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra provisão, são classi-
ficadas como nível H; os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. (j) As contas patrimoniais repre-
sentativas de moedas estrangeiras são reajustadas com base nas taxas fornecidas pelo Bacen para fins de balancetes e ba-
lanços, onde o saldo em moeda nacional reajustado corresponde, em natureza (devedora e credora) e valor, ao saldo em 
moeda estrangeira, convertido às taxas mencionadas. A variação cambial apurada em cada uma das contas patrimoniais é 
registrada no resultado. (k) As participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial nas de-
monstrações financeiras da controladora. (l) O ativo imobilizado de uso (bens corpóreos) está registrado pelo valor de custo de 

Controladora Consolidado
Nota 2018 2018 2017 2018 2017

Receitas da intermediação financeira 44.851 75.698 78.783 82.651 86.300
Rendas de aplicações financeiras de liquidez 5.545 10.642 16.301 10.642 16.301
Resultado de títulos e valores mobiliários 7 16.083 25.864 39.099 32.989 46.658
Resultado de instrumentos financeiros derivativos 8 (515) 1.548 (3.884) 1.305 (3.926)
Operações de crédito 4.961 10.853 14.457 10.924 14.457
Operações de câmbio 18.777 26.791 12.810 26.791 12.810

Despesas da intermediação financeira (16.983) (37.336) (57.434) (30.837) (51.304)
Operações de captação no mercado 17 (18.227) (38.465) (56.474) (31.609) (50.258)
Operações de empréstimos e repasses (3) (48) (595) (102) (681)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.247 1.177 (365) 874 (365)

Resultado bruto da intermediação financeira 27.868 38.362 21.349 51.814 34.996
Outras receitas/(despesas) operacionais (34.869) (64.137) (35.096) (74.615) (41.706)
Receitas de prestação de serviços 22 23.698 35.989 32.178 139.169 135.435
Despesas de pessoal 23.a (17.871) (33.235) (33.333) (77.949) (72.729)
Despesas administrativas 23.b (9.572) (18.776) (15.560) (79.668) (53.110)
Despesas tributárias (3.975) (6.114) (3.683) (15.867) (13.517)
Resultado de participação societária em controladas 14 (11.702) (20.242) 7.410 3.783 8.990
Depreciação e amortização 15 e 16 (5.093) (10.186) (12.258) (13.359) (15.447)
Outras receitas operacionais 24 1.680 3.282 2.770 10.217 13.384
Outras despesas operacionais 24 (12.034) (14.855) (12.620) (40.941) (44.712)

Resultado operacional (7.001) (25.775) (13.747) (22.801) (6.710)
Resultado não operacional 305 305 - 35 (877)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e das participações estatutárias no resultado (6.696) (25.470) (13.747) (22.766) (7.587)
Imposto de renda e contribuição social - - (118) (554) (1.668)
Provisão para imposto de renda 19 - - - (88) (526)
Provisão para contribuição social 19 - - - (92) (454)
Ativo fiscal diferido 19 - - (118) (374) (688)

Participação estatutária no resultado (1.797) (2.673) (6.331) (4.823) (10.941)
Prejuízo do semestre/exercício (8.493) (28.143) (20.196) (28.143) (20.196)
Quantidade de ações no final do semestre/exercício 2.368.044 2.368.044 1.906.544 2.368.044 1.906.544
Prejuízo do semestre/exercício por ação - R$ (3,59) (11,88) (10,59) (11,88) (10,59)



n Monitor Mercantil Financeiro32 Sábado, domingo e 2ª feira, 30 e 31 de março e 1 de abril de 2019

aquisição. A depreciação é calculada com base na vida útil do bem, geralmente 10 
anos para móveis, calculado pelo método linear às taxas de 10% a.a., e para os 
demais itens a 5 anos sendo calculado a 20% a.a. (m) O intangível é composto por 
licenças adquiridas de programas de computador e de software, e amortizado pelo 
método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada, consideran-
do os benefícios econômicos futuros a serem gerados. (n) O ágio é apurado com 
base na diferença entre o valor pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. 
O ágio, cujo fundamento é baseado na previsão de resultados futuros da empresa 
adquirida, é amortizado em consonância com os prazos de projeções que o justifi-
caram ou, quando baixado o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpri-
das as previsões. (o) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (im-
pairment) é registrada quando o valor contábil de um ativo excede seu valor 
recuperável. De acordo com a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre 
procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment), o Banco 
testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhe-
cidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Com base em análi-
se de seus ativos, o Banco conclui que não há evidências que indiquem a necessi-
dade de constituição de provisão para perdas consideradas permanentes. (p) 
Depósitos, captações no mercado aberto e recursos de aceites e emissão de títulos 
são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exi-
gíveis até a data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. (q) A provisão para 
imposto de renda é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendi-
mentos tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado tributável 
anual que exceder R$240. A contribuição social é, quando devida, constituída à alí-
quota de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na forma da legislação 
em vigor. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos dife-
ridos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas 
taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. (r) O 
resultado por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação na 
data do balanço. (s) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e 
previdenciárias. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências 
ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios defi-
nidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: 1. Ativos contingentes: não são reconhe-
cidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situa-
ção ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais 
não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 2. 
Passivos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores 
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a comple-
xidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como 
provável e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente se-
gurança. 3. Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: decorrem de processos 
judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua le-
galidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da 
probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras. (t) As demonstrações individuais e consolidadas dos 
fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronuncia-
mento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
5. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa - - 11 11
Depósitos bancários 3.246 6.337 5.750 13.780
Depósitos em moeda estrangeira 12.802 28.270 12.802 28.270

16.048 34.607 18.563 42.061
Aplicações no mercado aberto (Nota 6) 161.470 95.028 161.470 95.028
Total 177.518 129.635 180.033 137.089
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez referem-se a operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. 
As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações financeiras 
em outras instituições, a uma taxa de 100% do CDI em aplicações pós-fixadas, 
com vencimentos variados, sendo o mais distante em 01/07/2020, entretanto, as 
operações compromissadas são liquidadas conforme vencimento da operação 
(02/01/2019) e não do papel.
Aplicações no mercado aberto Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Por posição/título
Posição Bancada
Letras do Tesouro Nacional 61.985 - 61.985 -
Notas do Tesouro Nacional - NTN - B - 95.028 - 95.028
Posição Financiada
Letras do Tesouro Nacional 99.485 - 99.485 -
Total 161.470 95.028 161.470 95.028
7. Títulos e valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários integrantes da car-
teira própria do Banco e de suas controladas estão apresentados por tipo de papel 
e prazo de vencimento contratual da carteira: a. Títulos disponíveis para venda

Controladora / Consolidado - 31/12/2018
Valor de mercado

Valor de 
merca-

do 2017Custo

Sem venci-
mento/ até 

360 dias

Acima 
de  

360 dias Total
Títulos de renda variável 14.728 14.728 - 14.728 -
Ações de companhias
 fechadas 14.728 14.728 - 14.728 -
b. Títulos para negociação Controladora - 31/12/2018

Valor de mercado

Custo

Sem 
venci-

mento/
até 360 

dias

Acima 
de 360 

dias Total

Valor de 
mercado 

31/12/2017
Carteira própria (livres) 122.139 20.888 101.315 122.203 59.729
Títulos de renda fixa 114.050 12.799 101.315 114.114 52.893
Letras Financeiras do Tesouro 98.034 148 97.900 98.048 34.550
Letras do Tesouro Nacional 13.492 11.375 2.149 13.524 12.925
Notas do Tesouro
 Nacional - NTN - B 2.187 1.271 934 2.205 5.418
Certificado de depósito
 bancário - CDB 5 5 - 5 -
Debêntures 332 - 332 332 -
Cotas de fundos de
 investimentos (i) 8.089 8.089 - 8.089 3.006
Brasil Plural Special
 Situations FIM CP 6.098 6.098 - 6.098 -
FIP ABL Shopping 1.991 1.991 - 1.991 3.006

Títulos de renda variável - - - - 3.830
Ações de companhias abertas - - - - 2.418
Recebimentos por empréstimos - - - - 1.412

Vinculados a compromisso
 de recompra 37.920 395 37.580 37.975 160.763
Títulos de renda fixa 37.920 395 37.580 37.975 160.763
Letras Financeiras do Tesouro 34.855 395 34.471 34.866 159.893
Letras do Tesouro Nacional 3.065 - 3.109 3.109 782
Notas do Tesouro Nacional - - - - 88

Vinculados à prestação
 de garantias 82.164 24.345 57.839 82.184 92.147
Títulos de renda fixa 66.040 8.221 57.839 66.060 76.997
Letras Financeiras do Tesouro 66.040 8.221 57.839 66.060 74.864
Letras do Tesouro Nacional - - - - 2.133

Cotas de fundos de investimentos (i) 16.124 16.124 - 16.124 15.150
Fundo de Investimento Liquidez
 da Camara BMF Bovespa - FILCB 16.124 16.124 - 16.124 15.150

Vinculados ao Banco Central
Letras Financeiras do Tesouro 7.054 - 7.054 7.054 -

Total 249.277 45.628 203.788 249.416 312.639
Consolidado - 31/12/2018

Valor de mercado

Valor de 
mercado 

31/12/2017Custo

Sem 
venci-

mento/ 
até 360 

dias

Acima 
de 360 

dias Total
Carteira própria (livres) 124.499 21.702 102.093 123.795 67.263
Títulos de renda fixa 115.816 13.024 102.093 115.117 56.694
Letras Financeiras do Tesouro 98.350 148 98.216 98.364 34.550
Letras do Tesouro Nacional 13.492 11.375 2.149 13.524 12.924
Notas do Tesouro Nacional - NTN - B 2.292 1.271 1.039 2.310 5.426
Debêntures 1.434 - 689 689 3.103
Certificado de depósito bancário
 - CDB 234 216 - 216 319
Letras Credito Agronegócio - LCA 12 12 - 12 118
Letras de Credito Imobiliário - LCI 2 2 - 2 200
Certificado de recebíveis
 do agronegócio - CRA - - - - 54

Cotas de fundos de investimentos (i) 8.089 8.089 - 8.089 3.844
Brasil Plural Special Situations
 FIM CP 6.098 6.098 - 6.098 -
FII Polo Cri - - - - 8
FII BR Malls - - - - 830
FIP ABL Shopping 1.991 1.991 - 1.991 3.006

Títulos de renda variável 594 589 - 589 6.725
Ações de companhias abertas 246 241 - 241 2.648
Recebimentos por empréstimos 348 348 - 348 4.077

Vinculados a compromisso
 de recompra 37.920 395 37.580 37.975 160.763
Títulos de renda fixa 37.920 395 37.580 37.975 160.763
Letras Financeiras do Tesouro 34.855 395 34.471 34.866 159.893
Letras do Tesouro Nacional 3.065 - 3.109 3.109 782
Notas do Tesouro Nacional - - - - 88

Vinculados à prestação
 de garantias 100.346 42.527 57.839 100.366 111.160
Títulos de renda fixa 68.085 10.266 57.839 68.105 80.849
Letras Financeiras do Tesouro 68.085 10.266 57.839 68.105 78.717
Letras do Tesouro Nacional - - - - 2.132

Cotas de fundos de investimentos (i) 32.261 32.261 - 32.261 30.311
Fundo de Investimento Liquidez
 da Camara BMF Bovespa - FILCB 32.261 32.261 - 32.261 30.311

Vinculados ao Banco Central
Letras Financeiras do Tesouro 7.054 - 7.054 7.054 -

Total 269.819 64.624 204.566 269.190 339.186
O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins 
diários informados pela ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu valor 
de custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado ao valor de 
mercado. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, B3 S.A. e SELIC. Os 
títulos de rendas variáveis representadas pelas ações de companhias fechadas no 
montante de R$14.728 são avaliadas pelo valor de mercado com contrapartida no 
patrimônio líquido, estão classificadas como disponível para venda e estão líquidas 

dos efeitos tributários. O resultado com títulos e valores mobiliários atribuídos as 
operações do Banco em títulos públicos, ações e cotas de fundos de investimentos 
no exercício findo em 31/12/2018 foi de lucro R$25.864 (lucro de R$ 39.099 em 
2017) e no consolidado R$32.989 (R$46.658 em 2017). 8. Instrumentos finan-
ceiros derivativos. O Banco e as demais instituições do Consolidado Operacional 
participam de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que se 
destinam a atender às necessidades próprias e de seus clientes. Os instrumentos 
financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da administra-
ção na data do início da operação, levando em consideração se a finalidade é para 
proteção contra risco (hedge) ou não. São classificados de acordo com os critérios 
definidos pelo Banco Central na Circular n° 3.082/2002. Os critérios utilizados para 
apuração do valor de mercado das operações com instrumentos financeiros deriva-
tivos são: • Futuros: valor do ajuste diário das operações; • Opções: preço médio de 
negociação no dia da apuração, ou quando disponível; e • Swaps e Termo: estima-se 
o fluxo de caixa de cada uma das partes descontadas a valor presente, conforme as 
correspondentes curvas de juros. A administração dos riscos envolvidos nestas ope-
rações é efetuada por meio de políticas rígidas de controle, e técnicas de monitora-
mento. Os limites de exposição ao risco são avaliados periodicamente pela área de 
Risco e área de Crédito, e por tipos de instrumento e concentração de contraparte.
a. Por valor de custo e mercado Controladora/Consolidado

2018 2017

SWAP Custo Mercado
Até 
360

Acima de 
360 Total

Posição ativa 20.535 34.499 - 34.499 25.090
Posição passiva 20.374 12.100 - 12.100 1.615
Non Deliverable Foward - NDF
Posição vendida - passiva 538 819 - 819 -
b. Registrados em contas de compensação e patrimoniais. Os valores de no-
tional das operações com instrumentos financeiros são registrados em contas de 
compensação e os ajustes/prêmios em contas patrimoniais. As pontas a receber 
e a pagar são apresentadas separadamente para os derivativos de Swap, Non-
-Deliverable Forward (NDF) no quadro abaixo:

Controladora/Consolidado
2018 2017

SWAP Até 360
Acima de 

360 Total Total
DI x USD - - - 87.360
DI x TR - 300.000 300.000 300.000
DI x VCP - 300.000 300.000 400.000
Mercado de Futuro
Posição vendida
Moeda - - - 134.275
Non-Deliverable Forward
Posição ativa - 7.500 7.500 39.000
c. Valor notional por Controladora/Consolidado
contraparte 2018 2017

SWAP

Câmara de li- 
quidação/ 

bolsa de 
valores

Institui-
ções Fi- 
nancei-

ras
Em- 

presas Total Total
Posição ativa - 150.000 150.000 300.000 787.360
Posição passiva - 300.000 - 300.000 -
Mercado de futuro
Moeda - - - - 134.275
Non-Deliverable Forward
Posição ativa - - 7.500 7.500 39.000
As operações envolvendo Swaps estão registradas na CETIP S.A. - Balcão Orga-
nizado de Ativos e Derivativos. Em 31/12/18 os compromissos assumidos decor-
rentes dessas operações estão indexados a CDI, moeda e taxa pré-fixada, cujos 
vencimentos ocorrerão a longo prazo. Os resultados com derivativos alcançados
nos exercícios foram: Semestre 

findo em 
31/12/2018

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Swaps (1.683) 47 7.730 47 7.730
Non-Deliverable Forward (1.542) 10.489 (640) 10.489 (640)
Termos 13 23 210 24 210
Futuros 2.697 (9.011) (11.617) (9.259) (11.659)
Opções - - 433 4 433
Total (515) 1.548 (3.884) 1.305 (3.926)
A garantia depositada na B3 S.A. em 31/12/18 é de R$5.620 (R$20.334 em 2017).  
9. Operações de crédito. As operações de crédito são classificadas em níveis de 
risco de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução 2.682/99 do CMN. 
Essa classificação leva em consideração entre outras, uma análise periódica da 
operação, dos atrasos, do histórico do cliente e das garantias obtidas, quando 
aplicável. A provisão para perdas em operações de crédito é efetuada com base 
na classificação do cliente nos níveis de risco definidos pela referida Resolução. 
a. Por modalidade de crédito e setor de atividade

2018

Modalidade

% de 
provisio-
namento

Ativida-
de Eco-
nômica

Nível 
de 

Risco
Ven-

cidas
A  

vencer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA - 16.151 16.151 -
Empréstimos - CCB 0% PF AA - 7.189 7.189 -
Empréstimos - CCB 0.5% PF A - 105 105 (1)
Empréstimos - CCB 1% Serviços B - 1.505 1.505 (15)
Empréstimos - CCB 1% PF B - 147 147 (1)
Empréstimos - CCB 3% Serviços C - 542 542 (16)
Empréstimos - CCB 10% Serviços D 506 2.614 3.120 (312)
Empréstimos - CCB 10% PF D - 367 367 (37)
Empréstimos - CCB 70% Comércio G - 5.596 5.596 (3.917)

506 34.216 34.722 (4.299)
2017

Modalidade

% de 
provisio-
namento

Ativida-
de Eco-
nômica

Nível 
de 

Risco
Ven-

cidas
A ven-

cer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA - 27.692 27.692 -
Empréstimos - CCB 0% PF AA - 5.320 5.320 -
Empréstimos - CCB 0.5% Serviços A - 1.628 1.628 (8)
Empréstimos - CCB 1% Serviços B - 10.463 10.463 (105)
Empréstimos - CCB 3% Serviços C - 4.166 4.166 (125)
Empréstimos - CCB 70% Serviços G 3.094 2.885 5.979 (4.185)
Empréstimos - CCB 100% Comércio H 85 10 95 (95)

3.179 52.164 55.343 (4.518)

b. Por vencimento 2018
À Vencer

Venci-
das

Até 180 
dias

De 181 a 
360 dias

Após 360 
dias Total

Empréstimos - CCB 510 5.292 15.398 13.522 34.722
31/12/2017

À Vencer
Venci-

das
Até 180 

dias
De 181 a 
360 dias

Após 360 
dias Total

Empréstimos - CCB 3.179 18.263 14.417 19.484 55.343
c. Por concentração de risco 
Maiores devedores 2018 % 2017 %
Maior devedor 8.003 23% 8.004 14%
10 maiores devedores 26.128 75% 44.036 80%
20 seguintes maiores devedores 591 2% 3.303 6%

34.722 100% 55.343 100%
Durante o exercício findo em 31/12/18 foram renegociadas e/ou renovadas 29 ope-
rações de crédito (14 operações de crédito em 2017), no montante de R$73.731 
(R$32.149 em 2017). d. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Movi-
mentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A movimentação 
da provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

2018 2017
Saldo inicial (4.518) (4.152)
Constituição de provisão (11.696) (15.823)
Reversão de provisão 11.915 15.457
Saldo final (4.299) (4.518)
Circulante (53) (4.385)
Não circulante (4.246) (133)
Efeito no resultado 219 (365)
No exercício de 2018 foi registrado crédito baixado como prejuizo no valor de 
R$316 (R$3.062 em 2017). e. Financiamento de conta margem. As operações 
em conta margem são as operações de financiamento realizadas com pessoas 
físicas, na compra de novas ações no mercado à vista, regulamentadas pela Ins-
trução CVM nº 51/86, de clientes de Home Broker. A remuneração destas opera-
ções são de até 4% a.m. O limite de crédito concedido no produto conta margem 
possui garantia mínima de 140%. Em 31/12/18, o saldo dessa conta é de R$605. 

10. Carteira de câmbio
Controladora/ 
Consolidado

a. Carteira de câmbio 2018
Ativo Passivo

Câmbio comprado/vendido a liquidar 14.907 14.913
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 15.010 14.890
(-) Adiantamento em moeda nacional recebida (6.551) -
Total 23.366 29.803

Controladora/
Consolidado

2017
Ativo Passivo

Câmbio comprado/vendido a liquidar 4.074 4.158
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 4.165 4.072
(-) Adiantamento em moeda nacional recebida (647) -
Total 7.592 8.230
Garantias. Em 31/12/18, as garantias oferecidas em operações de câmbio rea-
lizadas com intermediação da B3 S.A. estão representadas por títulos públicos 
federais no montante de R$66.060 (R$76.997 em 2017).
11. Negociação e intermediação de valores 2018 2018

Controladora Consolidado
Ativo Passivo Ativo Passivo

Caixa de registro e liquidação 2.750 - 90.040 5.682
Devedores/credores - liquidações pendentes - - 164.011 326.655
Credores por empréstimo de ações - - - 349
Outras obrigações - - - 305
Total 2.750 - 254.051 332.991
Circulante 2.750 - 254.051 332.991
Não circulante - - - -

2017 2017
Controladora Consolidado
Ativo Passivo Ativo Passivo

Caixa de registro e liquidação 272 30 36.677 1.632
Devedores/credores - liquidações pendentes - - 121.634 213.701
Credores por empréstimo de ações - 1.478 - 4.144
Outras obrigações - 1.226 - 1.404
Total 272 2.734 158.311 220.881
Circulante 272 2.734 158.311 220.881
Não circulante - - - -
12. Títulos e créditos a receber Controladora/  

Consolidado
2018 2017

Com características de concessão de crédito (*) 8.664 34.517
Total 8.664 34.517
Circulante 8.664 15.570
Não circulante - 18.947
(*) Referem-se à cessões de crédito realizadas no primeiro semestre de 2017 com 
vencimento em 30/09/2019 que possuem características de operações de crédito.
13. Outros créditos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Impostos antecipados e contribuições
 a compensar 2.000 5.980 6.477 9.684
Depósitos em garantia 438 419 1.688 1.416
Valores a receber de sociedades ligadas (nota 25) 90 1.077 152 1.925
Adiantamento salarial 80 80 210 246
Projetos (*) 1.046 - 1.046 -
Outros 5.065 2.196 7.037 6.764
Total 8.719 9.752 16.610 20.035
Circulante 8.281 9.333 14.922 18.619
Não circulante 438 419 1.688 1.416
(*) Refere-se a despesas reembolsáveis de projetos em andamentos. 14. Inves-
timentos - Participações societárias em controladas - Controladora. Em 
31/12/18, o saldo de investimento é como segue:

Patrimônio Lucro líquido/ Saldo em Movimentação Saldo em
Empresas líquido prejuízo Participação 31/12/2017 Incorporação Dividendos Equivalência 31/12/2018
Genial Investimentos Holding S.A. 76.702 (10.870) 100% - 87.572 - (10.870) 76.702

Patrimônio Lucro líquido/ Saldo em Movimentação Saldo em
Empresas líquido prejuízo Participação 31/12/2016 Incorporação Dividendos Equivalência 31/12/2017
Genial Institucional CCTVM S.A. 79.179 1.330 100% 77.849 - - 1.330 79.179
Genial Investimentos CVM S.A. 7.933 (5.140) 100% 13.073 - - (5.140) 7.933
GF Gestão de Recursos Ltda (*) 2.601 13.853 99,60% 6.721 - (15.603) 11.472 2.590
Brasil Plural Holding LLC (*) - - 100,00% - 7.691 - (1.173) 6.518
Total 89.713 10.043 97.643 7.691 (15.603) 6.489 96.220
(*) Em 2017, a Genial Gestão de Recursos Ltda e Brasil Plural Holding LLC eram 
investidas diretas da Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, porém, não eram conside-
radas para fins de consolidação conforme regras estabelecidas pelo Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. A Geração Futuro 
Gestão de Recursos Ltda alterou sua denominação social em 14/06/18 para Ge-
nial Gestão de Recursos Ltda. Em 09/07/18, O Banco Central do Brasil aprovou a 
alteração da denominação social da Geração Futuro Corretora Valores S.A. para 
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. Devido a reorganização societá-
ria ocorrida, em 31/08/2018, foram aprovados pela Administração os seguintes 
atos: I - Incorporação pelo Brasil Plural S.A Banco Múltiplo (“Banco”) de 1.000.098 
ações da Genial Investimentos Holding S.A. no valor de R$1.000; II - Conferência 
de 999.999 quotas do capital social da Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda no 
valor de R$1.000 para a Genial Investimentos Holding S.A.; III - Incorporação 
pela Genial Investimentos Holding Financeira S.A. de 29.133.542 ações no valor 
de R$ 2.728 da Genial Investimentos Corretora de Valores S.A.; IV - Incorpora-
ção pela Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. de 78.087.385 ações no 
valor de R$ R$78.601 do capital social da Genial Institucional Corretora Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários; V - Conferência de 81.329.619 quotas do capital 
social da Genial Investimentos Holding Financeira S.A, no valor de R$81.330 e 
9.999 quotas da Genial Gestão de Recursos Ltda no valor de R$5.243 para a 
Genial Investimentos Holding Financeira S.A. Após as operações, o Banco passa 
a controlador direto da Genial Investimentos Holding, com a seguinte estrutura:

Genial Investimentos 
Holding S.A.

Genial Investimentos 
Corretora de Valores S.A.

Genial Institucional Corre-
tora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A.

Genial Corretora de 
Seguros S.A.

Geração Futuro  
Seguros e  

Participações Ltda

Genial Investimentos 
Holding Financeira S.A.

Brasil Plural Gestão 
de Recursos Ltda.

Genial Gestão de 
Recursos Ltda.

Em 30/10/18, através de contrato de compra e venda, o Brasil Plural Banco 
alienou sua controlada direta Brasil Plural Holding LLC e a controlada indireta 
Brasil Plural Securities LLC, tendo esta última deixado de integrar o conglome-
rado financeiro do Grupo. Em 29/11/18, o Banco Central do Brasil aprovou a al-
teração da denominação social da Brasil Plural Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. para Genial Institucional Corretora de Câmbio, Títulos 
e Valores Mobiliários S.A.. No exercício findo em 31/12/18 a Genial Gestão de 
Recursos distribuiu aos acionistas, a título de dividendos o montante de R$2.600 
(R$18.000 em 2017), sendo R$2.591 referente ao exercício de 2017 (R$6.738 
em 2017) e R$ 9 referente a antecipação de dividendos tendo por base lucros 
do exercício corrente (R$11.262 em 2017). Em 29/08/17, houve a incorporação 
reversa da Holding Financeira pela Brasil Plural com a versão da totalidade de 
seu patrimônio líquido e sua consequente extinção, sendo sucedida pelo Banco 
em todos direitos e obrigações. Essa reestruturação societária teve por objeti-
vo simplificar a estrutura societária do Grupo Brasil Plural, de modo que as in-
vestidas da Holding extinta passassem a ser controladas pelo incorporador em 
100% do seu capital. Em função disso, a Companhia assumiu o controle direto 
da Brasil Plural Holding LLC, subsidiária do Banco localizada em Nova Iorque, 
cujo objetivo é, através de suas investidas, expandir os negócios no mercado 
international e buscar novas oportunidades de negócios envolvendo interme-
diação financeira, consultorias e demais serviços ligados ao seu objeto. Tais de-
liberações encontram-se em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil.  
15. Imobilizado de uso. Durante o exercício findo em 31/12/18 e 2017, o Ban-
co apresentou, de modo consolidado, as seguintes movimentações em seu 
imobilizado:

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 

31/12/2017
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2018

Móveis e equipamentos
 de uso 1.768 22 (550) - 1.240
(-) depreciação acumulada 10% (862) - 499 (99) (462)
Sistema de comunicação 771 8 (50) - 729
(-) depreciação acumulada 20% (683) - 34 (22) (671)
Processamento de dados 3.974 891 (429) - 4.436
(-) depreciação acumulada 20% (2.687) - 343 (424) (2.768)
Total 2.281 921 (153) (545) 2.504

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 

31/12/2016

Aqui-
si-

ções Baixas
Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2017

Móveis e equipamentos
 de uso 2.318 806 (1.356) - 1.768
(-) depreciação acumulada 10% (1.838) - 1.148 (172) (862)
Sistema de comunicação 820 2 (51) - 771
(-) depreciação acumulada 20% (682) - 47 (48) (683)
Processamento de dados 3.172 893 (91) - 3.974
(-) depreciação acumulada 20% (2.448) - 90 (329) (2.687)
Total 1.342 1.701 (213) (549) 2.281
16. Intangível Controladora

Saldo 
31/12/2017

Movimentação
Saldo 

31/12/2018Descrição Taxa
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Amorti-
zação

Marcas e patentes 3.841 - - - 3.841
Ágio 63.014 - - - 63.014
Amortização acumulada (39.756) - - (10.186) (49.942)
Total 27.099 - - (10.186) 16.913

Controladora

Saldo 
31/12/2016

Movimentação
Saldo 

31/12/2017Descrição Taxa
Aquisi-

ções
Bai-
xas

Amorti-
zação

Software 52 - (52) - -
Amortização acumulada 20% (43) - 52 (9) -
Marcas e patentes 3.211 630 - - 3.841
Ágio 58.276 4.764 (26) - 63.014
Amortização acumulada (27.533) - 26 (12.249) (39.756)
Total 33.963 5.394 - (12.258) 27.099

Consolidado

Saldo em 
31/12/2017

Movimentação
Saldo 

31/12/2018Descrição Taxa
Aqui-

sições Baixas
Amorti-

zação
Software 5.957 6 (1.991) - 3.972
Benfeitorias 5.061 2 (457) - 4.606
Amortização acumulada 20% (5.630) - 2.244 (1.416) (4.802)
Marcas e patentes 3.841 - - - 3.841
Ágio 75.143 - - - 75.143
Amortização acumulada (45.618) - - (11.399) (57.017)
Total 38.754 8 (204) (12.815) 25.743

Consolidado

Saldo em 
31/12/2016

Movimentação
Saldo 

31/12/2017Descrição Taxa
Aqui-

sições Baixas
Amorti-

zação
Software 5.933 76 (52) - 5.957
Benfeitorias 2.695 4.035 (1.669) - 5.061
Amortização acumulada 20% (5.251) - 1.057 (1.436) (5.630)
Marcas e patentes 3.211 630 - - 3.841
Ágio 70.405 4.764 (26) - 75.143
Amortização acumulada (32.182) - 26 (13.462) (45.618)
Total 44.811 9.505 (664) (14.898) 38.754
A avaliação dos referidos ágios é revisada com o intuito de analisar se as cir-
cunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou não. Para os 
exercícios findos em 31/12/18 e 2017, a administração não identificou evidências 
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claras de desvalorização e entende que não há ajustes a serem feitos a título de 
provisão para impairment.
17. Captação de recursos 2018 2017

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Depósitos 345.957 241.569 352.715 260.439
Depósitos à vista 49.474 49.024 14.850 12.195
Depósitos interfinanceiros 103.938 - 89.621 -
Depósitos a prazo 192.545 192.545 248.244 248.244
Captações no mercado aberto 137.858 137.858 160.557 160.557
Carteira própria 37.858 37.858 160.557 160.557
Letras Financeiras do Tesouro 34.784 34.784 159.695 159.695
Letras do Tesouro Nacional 3.074 3.074 774 774
Notas do Tesouro Nacional - - 88 88
Carteira de terceiros 100.000 100.000 - -
Letras do Tesouro Nacional 100.000 100.000 - -
Recursos de aceites e emissão de títulos 10.595 10.595 8.692 8.692
Recursos de Letra de Crédito Imobiliário (*) 10.595 10.595 6.798 6.798
Recursos de Letra de Agronegócio - - 1.894 1.894
Total 494.410 390.022 521.964 429.688
(*) A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é remunerada por um percentual do CDI e 
é um título de crédito nominativo, lastreado por direitos creditórios originários de 

alienações fiduciárias de bens imóveis, emitido exclusivamente por instituições 
financeiras públicas ou privadas. A LCI é emitida pelo Banco sob a forma escritural 
na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, sob a Lei nº 3.614/2012.

Controladora

Faixas de vencimento Até 360
Acima 
de 360 2018 2017

Depósitos à vista 49.474 - 49.474 14.850
Depósitos Interfinanceiros 103.938 - 103.938 89.621
Depósitos à prazo 26.946 165.599 192.545 248.244
Letra de crédito imobiliário 10.595 - 10.595 6.798
Letra de crédito agronegócio - - - 1.894
Captações no mercado aberto 137.858 - 137.858 160.557
Total 328.811 165.599 494.410 521.964

Consolidado

Faixas de vencimento Até 360
Acima 
de 360 2018 2017

Depósitos à vista 49.024 - 49.024 12.195
Depósitos à prazo 26.946 165.599 192.545 248.244
Letra de crédito imobiliário 10.595 - 10.595 6.798
Letra de crédito agronegócio - - - 1.894
Captações no mercado aberto 137.858 - 137.858 160.557
Total 224.423 165.599 390.022 429.688

(*) Refere-se a reversão de PLR. (**) Refere-se a receita recebida da BP Securities 
pela participação da BP CCTVM na elaboração de advices a clientes americanos 
sobre ativos brasileiros. (***) Valores originados de operações envolvendo fundos 
cobertos pela orientação do Ofício nº 1317/2017/CVM/SIN/GIF. (****) Refere-se 
a custos administrativos compartilhados entre o Brasil Plural Banco, Brasil Plural 
Gestão de Recursos e Genial Institucional CCVM. 25. Transações com partes 
relacionadas. As operações entre partes relacionadas, nos exercícios findos em 
31/12/18 e 2017 estão apresentadas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Cotas de fundos de investimentos 8.088 3.006 8.088 3.006
Fundos geridos por parte relacionada (*) 8.088 3.006 8.088 3.006

Outros créditos - diversos 90 1.077 151 1.925
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. - 10 - -
Genial Gestão de Recursos Ltda. - 5 149 164
Genial Institucional CCTVM 88 1.062 - -
Brasil Plural Securities S.A. - - - 1.761
Celer Comercializadora de Energia Elétrica 2 - 2 -

A liquidar em bolsa - 242 90.040 36.677
Genial Institucional CCTVM - 242 90.040 36.677

Passivo
Depósitos à vista 5.472 4.708 5.021 2.052
Pessoas físicas 378 675 378 675
Pessoas jurídicas 5.094 4.033 4.643 1.377
Genial Institucional CCTVM S.A. 184 105 - -
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. 267 2.551 - -
BP Gestão de Recursos Ltda. 2.395 - 2.395 -
Celer Comercializadora de Energia Elétrica 1.000 - 1.000 -
Outros 1.248 1.377 1.248 1.377

Depósitos à prazo 6.528 3.794 6.528 3.794
Pessoas físicas 1.140 2.044 1.140 2.044
Pessoas jurídicas 5.388 1.750 5.388 1.750
Brasil Plural HNF Participações Ltda - 7 - 7
Celer Comercializadora de Energia Elétrica 3.052 85 3.052 85
Plurapp Participações Ltda 159 162 159 162
Outros 2.177 1.496 2.177 1.496

Depósitos interfinanceiros 103.938 89.621 - -
Genial Institucional CCTVM S.A. 45.456 45.440 - -
Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. 58.482 44.181 - -

Obrigações com ligadas 102 215 102 215
Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. 102 - 102 -
Outros - 215 - 215

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultados 1.716 (2.910) 3.756 658
Rendas/despesas em cotas de fundos
 de investimentos 7.340 5.176 7.340 5.050
Despesa com captação (7.343) (8.280) (4.010) (3.522)
Custos administrativos compartilhados 1.719 194 426 (870)

Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. 426 (819) 426 (819)
Genial Institucional CCTVM S.A. 1.293 1.064 - -
Brasil Plural Consultoria e Assessoria - (50) - (50)
(*) Fundos de investimentos descritos na Nota 7. O pessoal-chave da administra-
ção foi remunerado durante os exercícios findos em 31/12/18 e 2017 da seguinte 
forma:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Proventos 2.895 2.943 5.816 6.254
Encargos sociais 651 662 1.309 1.406
Total 3.546 3.605 7.125 7.660
A remuneração total do pessoal-chave da Administração para os exercícios findos 
em 31/12/18 e 2017 é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a 
Administração, não existem outros benefícios de curto prazo e longo prazo. 26. 
Gerenciamento de riscos. Banco Múltiplo. Desse modo, atua como instrumento 
para maximizar o valor para os acionistas e para as partes interessadas buscando 
estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as metas de 
crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados. A des-
crição detalhada de cada estrutura que compõe o gerenciamento de riscos está 
disponível em forma de políticas no site da instituição (http://www.brasilplural.com/
Site/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de gerenciamento de ris-
cos e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras atendem plenamente 
ao disposto pela Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional e podem ser 
resumidos, como segue: c. Risco de mercado. A gestão de risco de mercado é 
responsável por identificar, avaliar, monitorar e mitigar as exposições decorrentes 
de posições detidas em ações, taxa de juros, câmbio e mercadorias (commodi-
ties). O risco de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk 
(VaR), uma ferramenta estatística que mensura a perda potencial da instituição 
com determinado nível de confiança para um certo horizonte de tempo. Também 
são utilizados, para análise e monitoramento, testes de estresse das carteiras com 
o objetivo de mensurar o risco em cenários adversos. A precisão da metodologia 
de risco de mercado é testada através de testes (back-testing) que comparam a 
aderência entre as estimativas de VaR e os ganhos e perdas realizados. O VaR 
apresentado abaixo foi calculado para o período de um dia com nível de confiança 
de 95,0%. O nível de confiança de 95,0% significa que existe uma possibilidade de 
uma em vinte ocorrências de que as receitas líquidas de negociação serão abaixo 
do VaR estimado. Com isso, déficits nas receitas líquidas de negociação em um 
único dia de negociação maior do que o VaR apresentados são esperados de 
ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. Dada a sua dependência dos dados 
históricos, a precisão do VaR é limitada em sua capacidade de prever mudanças 
de mercado sem precedentes, como distribuições históricas nos fatores de risco 
de mercado não podem produzir estimativas precisas de risco de mercado futuro. 
Diferentes metodologias de VaR e estimativas de distribuição estatística podem 
produzir VaR substancialmente diferente. A tabela a seguir contém a média diária 
do VaR da carteira proprietária do Conglomerado Brasil Plural para os períodos
findos em: 2018 2017
VaR (R$ mil) 250 262
O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por 
meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme deter-
mina a Resolução nº 4.193/2007 e Circular n° 3.365 do Banco Central do Brasil. 
I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008). Alinhado às melho-
res práticas de mercado, o Brasil Plural gerencia seus riscos de forma dinâmica, 
buscando identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de 
mercado de suas posições próprias. Para isto, a Instituição considera os limites de 
riscos estabelecidos pela Administração e possíveis cenários para atuar de forma 
tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. O Brasil Plural em con-
formidade com a Resolução CMN n° 4.557/2017 e com a circular n° 3.354/2007 do 
Bacen, segrega as suas operações, inclusive instrumentos financeiros derivativos 
da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading Book): constituída por posi-
ções próprias realizadas com a intenção de negociação ou destinadas a hedge da 
carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem negociadas antes 
de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não 
contenham cláusula de inegociabilidade. ii. Carteira de não negociação (Banking 
Book): contém as operações não classificadas na Carteira de Negociação, tendo 
como característica principal a intenção de manter tais operações até seu venci-
mento. Para determinar a sensibilidade do capital aos impactos de movimentos 
de mercado na Carteira de Negociação (Trading), foram realizadas simulações 
considerando 3 cenários:

Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 PRÉ (200)
IPCA 200 IPCA (200)
Cambio 5% Cambio (5%)
Ações (5%) Ações 5%

Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 PRÉ (250)
IPCA 250 IPCA (250)
Cambio 6,25% Cambio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%

Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 PRÉ (300)
IPCA 300 IPCA (300)
Cambio 7,50% Cambio (7,50%)
Ações (7,50%) Ações 7,50%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados para a Carteira de 
Negociação (Trading), composta por títulos públicos, privados e instrumentos fi-
nanceiros derivativos.

Cenário A Cenário B Cenário C
Fator de Risco Variação Resultado Resultado Resultado
Pré Aumento (500) (622) (743)
Ações Aumento (3) (4) (5)
Câmbio Redução (37) (46) (56)
IPCA Aumento (143) (174) (204)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou 
a desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no 
mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o resul-
tado do Banco. A carteira é composta por operações de créditos, captações e al-
guns títulos e valores mobiliários. d. Risco operacional . O gerenciamento de ris-
co operacional abrange identificação e controle das possibilidades de ocorrência 
de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Como parte integrante da estrutura 
de controles internos, o framework de risco operacional é divulgado em política, e 
prevê os procedimentos para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento 
e reportes relacionados aos riscos operacionais, bem como os papéis e responsa-
bilidades dos órgãos que participam dessa estrutura. A metodologia utilizada pelo 
Brasil Plural está em linha com o framework definido nos documentos Integrated 
Framework: Application Techniques, publicado pelo Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission; e no Principles for the Sound Manage-
ment of Operational Risk, emitido pelo Basel Committee on Banking Supervision. 
Outra questão relevante no contexto de risco operacional é o Plano de Continuida-
de de Negócios onde a estratégia do Brasil Plural é que a empresa se mantenha 
operacional, atendendo seus clientes e suas obrigações sem interrupção, ainda 
que as dimensões da Contingência sejam graves e esta operação seja feita em 
regime parcial, dado que serão alocados em novos locais um número de profis-
sionais menor que os que realizam as tarefas cotidianas. Os eventos de perdas 
são monitorados, identificados e armazenados em sistema proprietário conforme 
determinado pela Resolução 4.557/2017. e. Risco de crédito. O risco de crédi-
to é interpretado pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento, pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações 
financeiras nas condições acordadas, assim como à desvalorização de contrato 
de crédito derivado da deterioração na classificação de risco do tomador, à dimi-
nuição de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, 
aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de 
obrigações financeiras da contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da 
Instituição possui um processo contínuo e progressivo de mapeamento, desen-
volvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das operações 
efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos processos. A Instituição 
controla a exposição ao risco de crédito, que decorre principalmente de operações 
de crédito e instrumentos financeiros derivativos. Ainda, há o risco de crédito em 
obrigações financeiras relacionadas a compromissos de crédito ou prestação de 
garantias financeiras. Com o objetivo de não comprometer a qualidade da carteira 
são observados todos os aspectos pertinentes ao processo de concessão de cré-

2018 2017
Controladora Controladora

Segregação por segmento
Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Depósito à vista 33.871 10.131 5.472 49.474 6.466 3.676 4.708 14.850
Depósito Interfinanceiro - - 103.938 103.938 - - 89.621 89.621
Depósito à prazo 170.244 15.773 6.528 192.545 219.721 24.729 3.794 248.244
Letra de crédito imobiliário 8.942 1.653 - 10.595 5.103 1.695 - 6.798
Letra de crédito agronegócio - - - - 1.894 - - 1.894
Captações no mercado aberto 137.858 - - 137.858 160.557 - - 160.557
Total 288.921 27.109 178.380 494.410 393.741 30.100 98.123 521.964

2018 2017
Consolidado Consolidado

Segregação por segmento
Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Depósito à vista 33.871 10.132 5.021 49.024 3.811 3.676 4.708 12.195
Depósito à prazo 170.244 15.773 6.528 192.545 219.721 24.729 3.794 248.244
Letra de crédito imobiliário 8.942 1.653 - 10.595 5.103 1.695 - 6.798
Letra de crédito agronegócio - - - - 1.894 - - 1.894
Captações no mercado aberto 137.858 - - 137.858 160.557 - - 160.557
Total 288.921 27.109 73.992 390.022 391.086 30.100 8.502 429.688

Passivos Contingentes - Risco Possível

C
on

tro
la

do
ra Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras

Em 31 de Dezembro/2017 1.632 170 86 -

Em 31 de Dezembro/2018 1.637 509 - 320

C
on

so
lid

ad
o

Em 31 de Dezembro/2017 3.321 5.463 4.186 3.362
Brasil Plural S.A. - Banco 1.632 170 86 -
Genial Investimentos CVM 240 1.858 350 3.362
Genial Institucional CCVM 1.449 3.435 3.750 -
Em 31 de Dezembro/2018 1.637 7.497 1.141 1.112
Brasil Plural S.A. - Banco 1.637 509 - 320
Genial Investimentos CVM - 3.778 1.141 792
Genial Institucional CCVM - 3.210 - -

A companhia e suas controladas possuem passivos contigentes cujo ônus em 
caso de perda são dos antigos controladores e que não estão demonstrados nos 
quadros acima. Para o Brasil Plural S.A - Banco e a Genial Institucional CCVM 
temos passivos fiscais classificados com risco possível no montante de R$1.637 
e R$1.273, respectivamente. Para a Genial Investimentos CVM temos passivos 
civeis contingentes de R$229 que estão classificados com risco possível e R$496 
com risco provável, suportados por conta escrow. 21. Patrimônio líquido - Con-
trolador. Em 21/08/18, o Banco teve seu capital aumentado em R$7.000, com 
a emissão de 153.208 novas ações, passando de R$ 129.786 para R$ 136.786, 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 2.175.234 ações nominati-
vas  e sem valor nominal. Tal movimentação foi aprovada pelo Banco Central em 
05/11/2018. Em 31/08/18, em função da incorporação das ações da Genial Inves-
timentos Holding S.A., O Banco teve seu capital aumentado no valor de R$1.000 
passando de R$ 136.786 para R$ 137.786, onde foram emitidas 21.889 novas 
ações, sendo representado por 2.197.123 ações. Essa operação encontra-se 
em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil.  Em 28/08/18, o Banco teve 
seu capital aumentado em R$7.000, com a emissão de 170.921 novas ações, 
passando de R$137.786 para R$144.786, totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 2.368.044 ações nominativas  e sem valor nominal. Essa ope-
ração encontra-se em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil. Em fun-
ção da incorporação reversa de sua controladora Brasil Plural Holding Financeira 
Ltda, em 29/08/17, foi realizado o aumento de capital do Banco no valor de R$ 
6.205, passando o capital social subscrito e integralizado de R$ 123.581 para R$ 
129.787. Diante disso,  foram emitidas 115.482 ações, passando de 1.906.544 
para 2.022.026 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O aumento do 
capital social da Companhia é totalmente subscrito pela Brasil Plural Nova Holding 
Financeira Ltda, tendo em vista que a mesma era titular da totalidade das ações 
representativas do capital social da Holding Financeira. Todas as ações de emis-
são da Companhia detidas pela Brasil Plural Holding Financeira Ltda foram trans-
feridas para a Nova Holding em decorrência da sua extinção. Tais deliberações 
encontram-se em fase de aprovação pelo Banco Central do Brasil. Aos acionistas 
é assegurado pelo Estatuto Social um dividendo mínimo correspondente a 25% do 
lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. Não houve distribuição 
de dividendos em 31/12/18. 22. Receitas de prestação de serviços

Semestre 
findo em 

31/12/2018

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Comissão de colocação
 de títulos 203 1.103 898 10.327 9.629
Administração de fundos
 de investimentos 5.180 8.263 7.508 44.261 40.123
Assessoria técnica (i) 16.211 22.987 22.310 24.003 22.310
Corretagem de bolsa 70 151 54 50.934 56.598
Outros serviços 2.034 3.485 1.408 9.644 6.775
Total 23.698 35.989 32.178 139.169 135.435
(i) O valor receita de assessoria técnica em 2018 e 2017 refere-se ao serviço 
prestado de intermediação e estruturação de operações. 
23. Despesas operacionais Semestre 

findo em 
31/12/2018

Controladora Consolidado

a. Despesas de pessoal 2018 2017 2018 2017
Honorários da diretoria (1.609) (2.895) (2.943) (5.816) (6.254)
Benefícios (2.776) (5.143) (5.169) (11.829) (11.327)
Encargos sociais (3.610) (6.753) (6.797) (15.659) (14.484)
Proventos (9.615) (17.990) (18.127) (42.756) (39.545)
Treinamentos/estagiários (261) (454) (297) (1.889) (1.119)
Total (17.871) (33.235) (33.333) (77.949) (72.729)
b. Despesas administrativas Semestre 

findo em 
31/12/2018

Controladora Consolidado

Despesas com 2018 2017 2018 2017
 processamento de dados (1.623) (3.004) (1.538) (15.337) (13.746)
Despesas de aluguéis (2.074) (4.055) (2.930) (7.289) (5.794)
Despesas de arrendamentos - - - (79) -
Despesas com contribuições
 filantrópicas - - (103) (8) (116)
Despesas com comunicações (238) (433) (231) (2.960) (3.346)
Despesas manutenção e material             (63) (94) (17) (1.074) (1.456)
Despesas promoções e 
 relações públicas (68) (104) (152) (946) (659)
Despesas de publicações (19) (107) (109) (222) (217)
Despesas de serviços do 
 sistema financeiro (917) (1.592) (1.619) (8.043) (9.274)
Despesas de seguros (3) (14) (2) (17) (5)
Despesas de serviço de terceiros              (38) (79) (11) (889) (551)
Despesas de transportes (61) (103) (83) (213) (228)
Despesas de propaganda e
 publicidade - (6) - (5.617) (2.813)
Despesas de serviços
 técnicos especializados (3.023) (5.924) (7.067) (26.875) (9.900)
Despesa com viagens (438) (1.104) (663) (2.435) (1.378)
Outras despesas
 administrativas (1.007) (2.157) (1.035) (7.664) (3.627)
Total (9.572) (18.776) (15.560) (79.668) (53.110)
24. Outras despesas e receitas operacionais

Semestre 
findo em 

31/12/2018

Controladora Consolidado

Despesas 2018 2017 2018 2017
Transfer pricing (*) - - - (2.996) (1.672)
Repasses com intermediação
  de operações (**) (6.540) (8.150) (2.190) (25.425) (31.403)
Perdas em outros créditos (***) (3.399) (3.399) - (3.399) -
Custos administrativos
 compartilhados (*****) (984) (984) (1.003) (3.838) (2.067)
Despesas financeiras sobre
 obrigações (****) (504) (1.254) (3.232) (1.254) (3.232)
Outras (607) (1.068) (6.195) (4.029) (6.338)
Total (12.034) (14.855) (12.620) (40.941) (44.712)
(*) Refere-se a comissão  paga à BP Securities pela operação de clientes indi-
cados por eles em Bolsa brasileira. (**) Refere-se principalmente a repasses de 
operações de câmbio. (***) Na posição de 31 de dezembro de 2018, essa despesa 
refere-se a perdas em outras operações de créditos baixadas para o resultado. 
(****) Refere-se a atualização monetária sobre o valor de aquisição da Genial 
Investimentos Corretora de Valores S.A.,conforme contrato. (*****) Refere-se a 
custos administrativos compartilhados entre o Brasil Plural Banco, Brasil Plural 
Gestão de Recursos e Genial Institucional CCVM.

Semestre 
findo em 

31/12/2018

Controladora Consolidado

Receitas 2018 2017 2018 2017
Reversão de provisão (*) 35 35 111 1.079 377
Recuperação de encargos
 e despesas 33 46 - 46 641
Receitas financeiras 210 363 468 1.185 490
Transfer Pricing (**) - - - 1.931 1.391
Custos administrativos 
 compartilhados (****) 1.359 2.702 1.197 5.747 1.197
Outras (***) 43 136 994 229 9.288
Total 1.680 3.282 2.770 10.217 13.384

Reconciliação das despesas de captação com o resultado
Semestre 
findo em 

31/12/2018

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Despesas depósitos
 interfinanceiros (3.333) (6.855) (6.216) - -
Despesas depósitos à prazo (7.916) (16.381) (21.503) (16.381) (21.503)
Recursos de Letra de
 Crédito Imobiliário (243) (453) (2.545) (453) (2.546)
Recursos de Letra de Agrone-
gócio - (25) (344) (25) (343)
Despesas de contribuição com 
FGC (160) (343) (393) (343) (393)
Despesas captações 
no mercado aberto (6.575) (14.408) (25.473) (14.407) (25.473)
Total (18.227) (38.465) (56.474) (31.609) (50.258)
18. Outras obrigações - diversas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Obrigações por aquisições de bens e direitos 16.083 31.087 16.083 31.087
Provisões para pagamentos 3.740 2.695 11.009 10.536
Débitos com ligadas 324 6 108 1.755
Outros 475 615 609 726
Total 20.622 34.618 27.809 46.577
Circulante 17.340 11.236 24.527 23.195
Exigível a longo prazo 3.282 23.382 3.282 23.382
19. Imposto de renda e contribuição social. 19.1. Demonstração da concilia-
ção entre o imposto de renda e contribuição social à taxa efetiva e nominal
Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado antes da Tributação e Participações (25.470) (13.747) (22.765) (7.588)
Participações estatutárias sobre o lucro (2.673) (6.331) (4.823) (10.941)
Resultado de Equivalência Patrimonial
 em Controladas - - (23.693) (3.810)
Lucro/ (prejuízo) antes dos Impostos (28.143) (20.078) (51.281) (22.339)
Despesa de Imposto de Renda e
 Contribuição Social - Alíquota vigente
Corrente - Alíquota Vigente (12.664) (9.035) (23.076) (10.052)
Ajustes Permanentes 22.208 (6.093) 25.244 (3.385)
Resultado de Equivalência Patrimonial
 de Controladas 20.242 (7.410) 19.910 (5.180)
Outras 1.966 1.317 5.334 1.795
Ajustes Temporários 5.061 (20.093) 4.002 (17.713)
Ajustes temporários sobre produtos 4.595 (20.094) 4.950 (20.188)
Contingências e tributos suspensos 466 1 955 572
PLR - Caixa - - (1.903) 1.903
Lucro Tributável Bruto (874) (46.264) (22.035) (43.437)
Expurgo empresa com Prejuízo Fiscal - - (22.691) (46.678)
Lucro Tributável antes das compensações - - 656 3.241
Compensação de prejuízo fiscal e base
 negativa (limitado a 30%) - - 197 972
Lucro Real após as compensações - - 459 2.268
Incentivos Fiscais - - 3 17
Empresa Cidadã - - - 14
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador - - 3 3
Despesa efetiva de Imposto de Renda
 e Contribuição Social - (118) (554) (1.668)
Corrente - - (180) (980)
Diferido - (118) (374) (688)
19.2. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição 
social diferidos. A controlada Genial Institucional possui créditos tributários regis-
trados, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições 
estabelecidas pela legislação vigente. Movimentação do Imposto de Renda e 
Contribuição Social Diferidos

2017
Compen-

sação
Rever-

são
Consti-
tuição 2018

Ativo fiscal constituído 6.325 - (3) 1 6.323
Prejuízos fiscais 3.761 - - - 3.761
Base negativa de contribuição social 2.374 - (2) - 2.372
Ajuste Temporários 190 - - - 190
Diferenças temporárias - MTM - - (1) 1 -
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos órgãos 
da administração, a controlada Brasil Plural Corretora estima que os créditos tri-
butários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social serão 
realizados como segue:
Exercí-
cio

Saldo Prejuízo Fis-
cal Base Negativa

Ativo - 
IRPJ

Ativo - 
CSLL Ativo

Valor 
Presente

Valor Presen-
te (Selic)

2019 1.021 255 153 408 384 6,5%
2020 2.024 506 304 810 700 7,6%
2021 3.113 778 467 1245 1.000 7,6%
2022 4.069 1017 610 1628 1.214 7,6%
2023 4.624 1156 694 1849 1.282 7,6%
Total 14.851 3.712 2.228 5.940 4.580
A Controladora Brasil Plural S.A. - Banco e Controlada Genial Investimentos 
CVM não realizaram o registro contábil de ativo ou passivo tributário em con-
formidade com Resolução 3.059/12 do Bacen que define as regras para as ins-
tituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil para efetuar o registro contábil de créditos tributários decor-
rente de prejuízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição 
social sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.

Pre-
juízo 

Fiscal

Base 
Nega-

tiva

Ajustes  
Temporá-

rios MTM Total
Ativos fiscais não constituídos 29.323 17.574 2.111 (6.262) 42.746
Brasil Plural S.A. - Banco 20.086 12.032 1.185 (6.300) 27.003
Genial Investimentos CVM 9.237 5.542 926 38 15.743
20. Contingências. As contingências são avaliadas com base nas melhores es-
timativas da administração, levando em consideração o parecer de assessores 
jurídicos quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos 
para liquidar as obrigações. Para as contingências classificadas como “prováveis”, 
são constituídas provisões reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica “Pro-
visões para riscos fiscais” e Provisões para passivos contingentes”. Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Fiscais* Trabalhistas Cíveis Outros

 

Ga-
ran-

tia

Pro-
vi-

são

Ga-
ran- 

tia

Pro- 
vi- 

são

Ga-
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tia

Pro-
vi-

são

Ga-
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tia
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vi-
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C
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tro
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ra Em 31/12/2017 325 - 94 - - - - 6

Constituições - - - 465 - - - -
Reversões - - - - - - - -
Atualizações 15 - 4 - - - - -
Realizações / Pagamentos - - - - - - - -
Em 31/12/2018 340 - 98 465 - - - 6

C
on

so
lid

ad
o

Em 31/12/2017 486 - 218 1.037 712 712 - 6
Brasil Plural S.A. - Banco 325 - 94 - - - - 6
Genial Investimentos CVM - - - 700 712 712 - -
Genial Institucional CCVM 161 - 124 337 - - - -
Constituições - 18 208 1.409 - - - 400
Brasil Plural S.A. - Banco - - - 465 - - - -
Genial Investimentos CVM - 18 208 944 - - - 400
Reversões - - - (450) - - - -
Genial Investimentos CVM - - - (450) - - - -
Atualizações 15 - 4 - 161 161 - -
Brasil Plural S.A. - Banco 15 - 4 - - - - -
Genial Investimentos CVM - - - - 161 161 - -
Em 31/12/2018 501 18 430 1.996 873 873 - 406
Brasil Plural S.A. - Banco 340 - 98 465 - - - 6
Genial Investimentos CVM - 18 208 1.194 873 873 - 400
Genial Institucional CCVM 161 - 124 337 - - - -

Abaixo segue demonstrado os tipos de processos com probabilidade “possível” 
em que a Controladora e suas controladas figuram no polo passível.
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dito, concentração, exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo para 
definição de limites de crédito para contrapartes financeiras e não financeiras é 
disciplinado pela Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e pelo Manual de 
Crédito que abordam de forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito 
e do grupo econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo 
de negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, 
operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade finan-
ceira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos últimos 
três exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, consistência de ge-
ração de caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera 
(regulação, região de atuação, estrutura de custos, elasticidade de demanda e 
preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada, etc.), bem como aspectos da 
governança (acordos de acionistas, experiência dos executivos e conselho de ad-
ministração, órgãos de suporte ao conselho de administração, controles de riscos, 
estratégia da empresa, políticas financeira e de riscos, transparência). O processo 
poderá, eventualmente, incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da 
contraparte e seus fatores mitigadores de risco, com expectativa de perda relativa 
em caso de inadimplemento. A adequação do limite de crédito ao tipo de negócio 
da empresa e suas necessidades de financiamento serão analisadas. Recursos 
utilizados para elaboração do cadastro dos clientes incluem consulta à SERASA 
e SISBACEN tanto da empresa como de seus sócios. O processo converge para 
um rating interno e recomendação da área de Análise de Crédito, positiva (com 
ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de limite encaminhada pela área 
comercial, recomendação esta que será avaliada pelo Comitê de Crédito para 
decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo menos uma vez ao ano 
ou quando necessário por conta de mudanças no perfil de crédito da empresa ou 
da indústria na qual opera. A política de provisionamento adotada pela Instituição

está alinhada com as diretrizes do IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso, as 
provisões para operações de crédito são constituídas a partir do momento em 
que houver sinais de deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de 
perda adequado às especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se 
como impairment os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados 
com atraso superior a 60 dias e operações corporate com classificação interna 
inferior a um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos 
terem vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima 
de 36 meses. f. Risco de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez busca 
utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis e 
passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos 
- que possam afetar a capacidade de pagamento do conglomerado, levando-se 
em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos 
e obrigações. Utilizamos modelos de projeções e de estresse das variáveis que 
afetam o fluxo de caixa e o nível de reserva. g. Gestão de Capital. Define-se o 
gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e con-
trole do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital 
para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. Planejamento de 
metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da 
instituição. O objetivo do gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de 
capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado através de 
uma postura prospectiva. 27. Limites operacionais. As instituições financeiras 
estão obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco 
da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 2.099/1994 e legislação 
complementar. Os limites operacionais são administrados no nível do controlador 
Brasil Plural S. A. - Banco Múltiplo. A situação do Banco, em relação ao risco da 
exposição das operações financeiras, está assim representada:

Patrimônio de Referência 2018 2017
Índice de Basileia 13,01% 14,11%
Limite de imobilização 28.943 33.655
Valor da situação para o limite de imobilização 17.422 18.140
Índice de imobilização 30,1% 26,95%
Margem 11.521 15.515
Patrimônio de Referência (PR) 57.886 67.310
Patrimônio de Referência para comparação com o RWA 57.886 67.310
Total da parcela RBAN 256 155
Total da parcela RWACPAD (Crédito) 174.324 187.854
Total da parcela RWAMPAD (Mercado) 16.396 26.674
Total da parcela RWACAM 5.077 4.022
Total da parcela RWAJUR [1] 5.709 2.142
Total da parcela RWAJUR [2] - 50
Total da parcela RWAJUR [3] 5.043 14.436
Total da parcela RWAACS 567 6.054
Total da parcela RWAOPAD 254.356 262.617
RWA total (crédito+mercado+operacional) 445.076 477.145
As resoluções nº. 4.192/13 e nº. 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de 
apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e 
de Capital Principal e a Resolução 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. 
Para os cálculos das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das 
Circulares BACEN nºs. 3.644/13, 3.652/13, 3.679/13, 3.696/14 e 3.809/16 para 
risco de credito, das Circulares nos. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 
e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 3.499/11 para risco de 
mercado, e das Circulares nº. 3.640/13 e 3.675/13 e da Carta-Circular nº. 3.625/13 
para risco operacional. O Controlador optou pela abordagem o indicador básico 
para mensuração do risco operacional.

A  Administração. Simone B. Amaral - Contadora - CRC/RJ nº 087.175/O-0
Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria Realizada em 27/03/2019

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Ilmos. Srs. Membros do Comitê de Auditoria do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo. Introdução. De acordo com o estabelecido em seu Regulamento, compete ao Comitê de Auditoria (“Comitê”) zelar pela qualidade e integridade das demonstrações 
financeiras do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo (“Brasil Plural”) e de suas controladas, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e 
pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Administração do Banco e de suas controladas, dos auditores externos, da auditoria 
interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente contratada para o exame das demonstrações financeiras do 
Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e de suas controladas, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Auditoria 
Interna tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão crítica da qualidade dos processos 
e do monitoramento dos riscos. Atividades do Comitê. O Comitê reuniu-se no dia 27/03/2019 ás 16h30min. Nesta sessão, foram analisadas as demonstrações financeiras juntamente com o parecer referente ao exercício findo em 31/12/2018 e o 
resultado dos testes de auditoria interna referente ao 2° semestre de 2018. Outros assuntos discutidos: Aprovação do plano de auditoria com as atividades previstas para o ano de 2019 e Aprovação do estudo técnico relativo ao Crédito Tributário. 
O relatório do comitê de auditoria, relativo as atividades desenvolvidas neste período, foi aprovado pelo membro qualificado Claudio Pracownik, e demais membros Bernardo Nolasco e José Carlos J. Campos Júnior. Sistema de Administração 
de Riscos. O Comitê avaliou o gerenciamento e controle dos riscos de crédito, mercado, de liquidez e operacional, tendo acompanhado, também, os procedimentos que estão sendo adotados pela Administração com relação ao projeto que visa à 
adequação do Banco aos requerimentos do Novo Acordo de Capital de Basiléia (Basiléia III). Na avaliação do Comitê, a abordagem que o Banco vem utilizando para preparar-se para a utilização de modelos internos nas condições estabelecidas 
pela Basiléia III está bem estruturada e a modelagem, assim como as ações adotadas para o gerenciamento de riscos, nos seus aspectos gerais, estão bem estabelecidas e adequadamente direcionadas. Sistema de Controles Internos e Cumpri-
mento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Internas. Os relatórios semestrais requeridos pelos reguladores e preparados pela Auditoria Interna, concluíram que o sistema de Controles Internos do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e 
de suas controladas estão adequadamente estruturados para garantir o efetivo gerenciamento dos riscos, das operações e dos sistemas que geram os relatórios financeiros. Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna e os relatórios elaborados 
pela auditoria externa não apontaram falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco a continuidade das operações do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e de suas controladas. Na 
visão do Comitê de Auditoria, considerados os esforços empregados pela Administração, o sistema de controles internos do Banco e de suas controladas vem sendo aprimorados continuamente. Os procedimentos já implementados, bem como 
aqueles ainda em fase de implantação, são compatíveis com o porte e a complexidade das operações. Auditoria Externa. O Comitê mantém com os auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão dos resultados de 
seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integrigade das demonstrações financeiras e relatórios financeiros. A fim de melhor evidenciar o que aqui se registra, o 
Comitê procedeu á avaliação formal dos trabalhos desenvolvidos pela auditoria externa. Foram analisados aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega dos relatórios, à independência dos auditores e 
ao seu relacionamento com a Administração do Banco e de suas controladas com o próprio Comitê. A avaliação foi aprovada nesta reunião e comunicada a Alta Administração. Com base na avaliação procedida e nas informações fornecidas pela 
KPMG Auditores Independentes, o Comitê não identificou situações que pudessem afetar a objetividade e a independência da auditoria externa. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o volume e a qualidade das informações fornecidas pela 
auditoria externa, as quais apoiam sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. Auditoria Interna. O planejamento estratégico e tático da Auditoria Interna e a análise dos aspectos relativos à estrutura, recursos, desenvolvi-
mento profissional, responsabilidades, independência, objetividade, execução e conclusão dos trabalhos foi analisado pelo Comitê de Auditoria. O resultado desse processo não trouxe ao Comitê, preocupações no tocante aos pontos examinados. 
O Comitê avalia posivitamente a cobertura e qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna e estes apresentados na sessão de trabalho do Comitê, não trouxeram ao seu conhecimento a existência de riscos residuais que pudessem afetar 
o grau de solidez e a continuidade das operações do Banco e de suas controladas. Demonstrações Financeiras. O Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços individuais e consolidados, 
das notas explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, assim como ouviu, a respeito, a auditoria interna, externa e executivos da Administração. Foram, igualmente, 
examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas pelo Banco e por suas controladas na elaboração das demonstrações financeiras, verificando-se que estão alinhadas às práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco 
Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Conclusão. Este Comitê, fundamentando seu juízo nas ações desenvolvidas e ponderadas suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua 
atuação, recomenda a aprovação, das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas auditadas do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, referentes ao exercício findo em 31/12/2018. Rio de Janeiro, 27/03/2019.

Bernardo Nolasco - Membro
José Carlos J. Campos Júnior - Membro / 
Claudio Pracownik - Membro Qualificado

Aos Diretores e Acionistas do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e suas Controladas. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examina-
mos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo e suas Controladas (“Ban-
co”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial individual 
e consolidado em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do Banco em 31/12/18, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o semestre e exercício findo 
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 responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção à 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação ao Banco 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. Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Administração do Banco é responsável 
por essas e 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 con-
solidadas, 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 consolida-
das. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil,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 do 
Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a Administração 
pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com 

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor 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. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas 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 de uma 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 respos-
ta a tais riscos, bem como obtivemos 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. 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos do Banco e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de 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, 
não identificamos a existência de incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco e suas controladas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar o Banco e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos 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 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 audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 27/03/2019.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Lino Martins da Silva Junior - Contador CRC RJ-083314/O-7

Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os 
acionistas da CCX Carvão da Colômbia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada em 30 de abril de 2019, 
às 16hr, na sede da Companhia, no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, 
na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-160, para 
deliberar sobre: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (b) 
Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31.12.2018; e (c) Fixar o montante global anual da remuneração dos 
Administradores (Conselho de Administração e Diretoria). A Companhia 
esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), 
bem como no site de Relações com Investidores da Companhia 
(www.ccx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes à 
matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária, em observância 
à Instrução CVM nº 481/09; e (ii) a lista de documentos necessários para 
participação na Assembleia e informações adicionais se encontram na 
Proposta da Administração disponível nos sites acima listados. Rio de 
Janeiro, 28 de março de 2019. CCX Carvão da Colômbia S.A. Fernando 
Teixeira Martins - Presidente do Conselho de Administração.

CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.950.674/0001-04 - NIRE 33.300.278.443

(Companhia Aberta)

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A Sajuthá-Rio Participações S.A. (“Companhia”) 
avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações referi-
dos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

GRI KOLETA – GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 33.3.0031291-9

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01.03.2019
Data, Hora, Local: 01.03.2019, às 10h00, na sede social, Av. Pastor Martin 
Luther King Jr., nº 8.745, Colégio, Rio de Janeiro/RJ. Presenças: totalidade 
do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretário: Valter 
Daniel Alvares. Deliberação Aprovadas: a elevação da fi lial da Companhia, 
localizada em São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 300/400, 
Jaguaré, CEP 053.48-000, CNPJ nº 04.517.241/0002-44 e JUCESP sob o 
NIRE 359.038.411-33, em Matriz da Companhia, que passará a se localizar 
no endereço da referida fi lial; e (ii) a reclassifi cação da atual Matriz da 
Companhia, localizada no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Pastor Martin Luther 
King Jr., nº 8.745, Colégio, CEP 21.530-012, em fi lial da Companhia., 
estando a Diretoria autorizada a tomar as providencias necessárias ao 
integral cumprimento da presente deliberação. Encerramento: Nada mais. 
Rio de Janeiro, 01.03.2019. Acionistas: Solví Participações S.A, por Celso 
Pedroso e José Francivito Diniz e a Essencis Soluções Ambientais S.A. por 
Ciro Cambi Gouveia e Valter Daniel Alvares. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - 
Presidente, Valter Daniel Alvares - Secretário. JUCERJA nº 00003554731 
em 22/03/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

ECIA - AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ-MF:13.025.862/0001-10 - NIRE:33.3.0029626-3

Comunicado. A sociedade ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES S/A, em atendimento ao Art. 133 da lei 6404/76, com 
as alterações da Lei10.303, de 2001, comunica que a partir de 04/4/2019, 
estarão à disposição dos seus acionistas, na sede social da empresa Rua 
General Ivan Raposo 431 – Barra da Tijuca – RJ, os seguintes documentos: 
(i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações 
financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes. A AGO será 
realizada no dia 30/04/19, às 11h na sede social da empresa.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE: 33300161899

Aviso de Disponibilização de Documentos para a Assembleia Geral
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição, na 
sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, 
sala 3701, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, e eletronicamente nas 
páginas da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computado-
res (www.cvm.gov.br), os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei no. 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

Renato Lopes Proença - Diretor de Relação com Investidores.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A
COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício de 2018. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019. 

Alexandre Accioly Rocha
Presidente do Conselho de Administração

Lucro da Taurus triplica ao atingir R$ 307,6 mi
A Taurus, uma das maio-

res fabricantes de armas do 
mundo, mais que triplicou 
o lucro bruto em 2018, atin-
gindo R$ 307,6 milhões e 
margem bruta de 36,4%, nú-
mero superior à de empresas 
estrangeiras de capital aber-
to do setor. Os resultados de 
2018 foram divulgados ao 
mercado nesta sexta-feira. 

A empresa quer ampliar 
sua atuação em outros mer-
cados internacionais, além 
dos EUA. A Taurus contra-
tou a Galeazzi, uma con-
sultoria especializada, para 
implantar um plano de rees-
truturação de processos pro-
dutivos e administrativos.

“A partir de autorizações 
obtidas no Ministério das Re-
lações Exteriores e a realiza-

ção de forte trabalho de com-
pliance de modo a atender as 
exigências estabelecidas, a 
empresa vem obtendo suces-
so em ampliar seus mercados, 
com destaque para vendas re-
alizadas em países do Orien-
te Médio e Ásia em 2018”, 
disse o presidente da Taurus, 
Salesio Nuhs. A receita con-
solidada cresceu no Brasil, nos 
EUA e nos outros países que a 
Taurus exporta, atingindo R$ 845 
milhões, 22% a mais do que em 
2017. Além disso, com o revólver 
Taurus Raging Hunter, a empre-
sa ganhou mais uma importante 
premiação internacional, o Ame-
rican Handgun of the Year 2019.

Nuhs explicou que o cresci-
mento foi obtido devido a mu-
dança estrutural da companhia 
e não por aumento de preço. 

“Em termos operacionais, a 
Taurus adotou processos efi-
cientes e robustos, atuando de 
forma intensa na renovação 
do portfólio. Foram 32 mode-
los de armas lançados, cujas 
vendas representaram mais 
de 60% do faturamento com 
armas no ano. Toda a linha 
de armas leves foi atualizada 
de acordo com os novos pro-
tocolos de desenvolvimento e 
a produção de modelos com 
rentabilidade negativa foi en-
cerrada”, relatou.

Excluindo despesas não 
recorrentes relacionadas 
a acordo legal referente a 
processo nos EUA trazido 
de anos anteriores, a Taurus 
alcançou o Ebitda ajustado 
positivo de R$ 116 milhões, 
com margem de 14%, rever-

tendo a posição negativa de 
2017 e sendo superior à mé-
dia do seguimento mundial.

No mercado interno, a 
empresa teve aumento de 
43,7% do volume de vendas 
em 2018 comparado a 2017. 
“Reconquistamos a credi-
bilidade dos consumidores, 
que responderam de forma 
muito positiva à qualidade 
dos produtos e à diversidade 
do portfólio”, ressalta Nuhs.

No 4T18, a receita opera-
cional líquida foi de R$ 221,8 
milhões, com alta de 40,6%. 
As vendas de armas de final 
de ano nos EUA, consideran-
do as promoções de “black 
friday” no país, e a boa aceita-
ção dos lançamentos foram os 
principais fatores que contri-
buíram para tal desempenho.

Sistema de boletos reduz 
circulação de R$ 5,1 bi em espécie

O sistema de pagamento de 
boletos, conhecido por Nova 
Plataforma de Cobrança, criado 
pelos bancos, reduziu a neces-
sidade de saques de dinheiro 
em espécie no total de R$ 5,1 
bilhões, em seus três primeiros 
meses de funcionamento. A in-
formação é da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban). 
A plataforma de cobrança da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) começou a entrar 
em vigor em julho de 2017. No 
ano passado, o sistema registrou 
intermitências em seu funciona-
mento.

A ferramenta permite a iden-
tificação do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do pagador, facilitando 
o rastreamento dos pagamen-
tos e permitindo o pagamento 
de boletos, mesmo vencidos. O 
próprio sistema verifica as in-
formações em cada transação. 
Se os dados do boleto coinci-
direm com os da plataforma, a 
operação é validada.

A federação acredita que 
os investimentos de R$ 500 
milhões feito pelos bancos 
para criar a plataforma vai 
eliminar o equivalente a R$ 
450 milhões em fraudes por 
ano, conforme informou a 
agência Brasil. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do Banco Modal S.A. referentes ao semestre e exercício findos em 31/12/2018. A Administração. RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA: 
A avaliação do Comitê de Auditoria (“Comitê”), baseou-se nos relatórios analisados e nas informações recebidas da Diretoria, dos Auditores Externos, da Auditoria Interna, dos responsáveis pela área de Controles Internos e nas suas próprias análises, de-
correntes de observações diretas e entendeu não serem necessárias recomendações além das já apresentadas nos trabalhos efetuadas por esses agentes. O Comitê, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do 
escopo da sua atuação, considerou adequada a integridade, a qualidade e a transparência das Demonstrações Financeiras do Banco Modal S.A., avaliando como satisfatório o sistema Contábil e de Controles Internos, bem como as atuações e os trabalhos 
realizados pelas Auditorias (Interna e Externa). Sendo o exposto, recomenda a aprovação pela Diretoria das demonstrações financeiras do Banco Modal S.A., para o semestre e exercício findos em 31/12/2018. Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)
ATIVO 2018 2017
Ativo circulante 2.511.872 2.275.012
Disponibilidades 68.554 56.005
 Caixa 184 133
 Reservas livres 1.310 335
 Disponibilidades em moeda estrangeira 67.060 55.537
Aplicações interfinanceiras de liquidez Nota 2(e) 870.997 604.091
 Aplicações no mercado aberto 870.997 604.091
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
  financeiros derivativos 1.274.186 1.219.223
 Carteira própria Nota 3(a) 687.428 975.499
 Vinculados a compromissos de recompra Nota 3(a) 472.653 147.118
 Vinculados à prestação de garantia Nota 3(a) 109.935 96.000
 Instrumentos financeiros derivativos Nota 3(b) 4.170 606
Relações interfinanceiras 788 1.093
 Créditos vinculados - depósitos no Banco Central 787 1.067
 Correspondentes no País 1 26
Operações de crédito Nota 5 154.948 241.711
 Setor privado
  Empréstimos e títulos descontados 166.159 242.010
  Financiamento – 13.693
  (–) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Nota 5(a) (11.211) (13.992)
Outros créditos 57.399 74.479
 Carteira de câmbio Nota 6 3.953 22.852
 Rendas a receber 129 22
 Negociação e intermediação de valores 5.418 1.433
 Diversos Nota 7 48.034 50.363
 (–) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Nota 5(a) (135) (191)
Outros valores e bens 85.000 78.410
 Bens não de uso próprio Nota 5(a) 79.538 71.776
 Despesas antecipadas Nota 2(k) (ii) 5.462 6.634
Realizável a longo prazo 444.103 382.475
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 178.360 130.314
 Carteira própria Nota 3(a) 133.702 88.356
 Vinculados à prestação de garantia Nota 3(a) 44.658 41.958
Operações de crédito - setor privado
 Empréstimos e títulos descontados Nota 5 155.938 175.684
Outros créditos - diversos Nota 7 109.805 76.477
Permanente 164.694 150.671
Investimentos Nota 8 138.143 128.260
 Em controladas 137.899 128.052
 Demais investimentos 244 208
Imobilizado de uso 11.768 6.559
Imobilizado em andamento 304 2.592
Intangível 14.479 13.260
Total do ativo 3.120.669 2.808.158

INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE (Em milhares de reais)

2º Se-
mestre

Exercícios findos
em 31 de dezembro

de 2018 2018 2017
Lucro líquido/(prejuízo) líquido (11.666) (29.013) 6.623
Componentes do resultado abrangente
 Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
  mobiliários 5.152 5.987 (3.667)
 Realizado no semestre/exercícios (613) (945) (4.406)
 Movimentação do semestre/exercícios 7.850 9.485 (2.261)
 (–/+) Efeito fiscal sobre a variação (2.085) (2.553) 3.000
Remuneração aos empregados – Lei 10.101
 Participações nos resultados - controlador e
 controladas (líquido do efeito tributário) 4.164 5.651 5.212
Distribuição de dividendos desproporcionais pelas
 investidas 4.983 10.927 7.618
Resultado Abrangente - antes das participações e
 distribuições 2.633 (6.448) 15.786
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
2º Se-

mestre
Exercícios findos

em 31 de dezembro
de 2018 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/prejuízo do exercício (11.666) (29.013) 6.623
Ajustes ao lucro liquido (prejuízo)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 13 8.719 13.340
Depreciação e amortização 4.113 8.323 3.647
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.687) (17.672) (6.307)
Provisão para Imposto de renda e contribuição social
 correntes – 7 1.175
Resultado de participações em controladas e coligadas (5.110) (8.560) (14.610)
Participação nos lucros ou resultados 4.878 4.968 4.913
Prejuízo na venda de imobilizado – – (13)
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa
 e equivalente de caixa (4.950) (20.758) (2.647)
Lucro liquido (prejuízo) ajustado (17.409) (53.986) 6.121
(Aumento)/redução em Títulos Valores Mobiliários
 para negociação 120.538 102.386 (28.859)
(Aumento)/redução em aplicações interfinanceiras de
 liquidez (658.455) (266.906) 46.467
(Aumento)/redução em instrumentos financeiros
 derivativos 1.151 (17.213) 116.379
(Aumento)/redução em depósitos compulsórios no
 Banco Central do Brasil 230 280 (581)
(Aumento)/redução em relações interfinanceiras 19 4 15
(Aumento)/redução em operações de crédito 100.243 97.710 219.549
(Aumento)/redução em relações interdependências (3.013) (13.201) 10.120
(Aumento)/redução em carteira de câmbio 5.438 5.354 (780)
(Aumento)/redução em outros créditos (34.708) (40.059) 15.387
(Aumento)/redução em outros valores e bens (5.274) (6.590) (58.301)
(Aumento)/redução em outras obrigações 23.123 38.000 (55.881)
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades
 operacionais (468.117) (154.221) 269.636
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento)/redução em títulos valores mobiliários
 carteira disponível para venda (92.365) (195.844) (351.010)
(Aquisição ou aumento)/alienação em investimentos (375) (5.375) (75.614)
(Aquisição ou aumento)/alienação de imobilizado de 
uso (498) (5.633) –
Aquisição de diferido – – (5.619)
Aumento de intangível (1.149) (2.847) (359)
Dividendos recebidos / pagos – 70 20.199
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (94.388) (209.630) (412.403)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento/(redução) em depósitos 38.940 (267.971) 262.600
Aumento/(redução) de aceites e emissões de títulos (56.397) (20.402) (95.491)
Aumento/(redução) em captações no mercado aberto 596.408 656.135 (22.216)
Aumento/(redução) em obrigações por empréstimos
 e repasses 36 857 87
Ações em tesouraria – (7.696) (3.059)
Pagamento de participação nos lucros ou resultados
 de empregados – (5.280) 5.280
Caixa líquido das atividades de financiamento 578.987 355.643 147.201
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalente
 de caixa 16.482 (8.208) 4.434
Caixa e equivalente de caixa no início do semestre/
 exercícios 47.122 56.005 48.924
Variação cambial de disponibilidade no exterior 4.950 20.757 2.647
Caixa e equivalente de caixa no fim do semestre/
 exercícios 68.554 68.554 56.005
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
Reservas de lucros Ajuste ao valor de Mercado Ações em Prejuízos

Capital Legal Estatutária  - TVM e derivativos tesouraria acumulados Total
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 1º de janeiro de 2017 345.668 863 13.940 13.165 – – 373.636
 Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos – – – (3.667) – – (3.667)
 Ações em tesouraria – – – – (3.059) – (3.059)
 Lucro líquido do exercício – – – – – 6.623 6.623
 Constituição de reservas – 331 6.292 – – (6.623) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 345.668 1.194 20.232 9.498 (3.059) – 373.533
Mutações do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 – 331 6.292 (3.667) (3.059) – (103)
Semestre findo em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 1º de julho de 2018 345.668 1.248 2.831 10.333 (10.755) – 349.325
 Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos – – – 5.152 – – 5.152
 Prejuízo do semestre – – – – – (11.666) (11.666)
 Reversão de reservas – – (2.831) – – 2.831 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 345.668 1.248 – 15.485 (10.755) (8.835) 342.811
Mutações do 2º semestre de 2018 – – (2.831) 5.152 – (8.835) (6.514)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 1º de janeiro de 2018 345.668 1.194 20.232 9.498 (3.059) – 373.533
 Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos – – – 5.987 – – 5.987
 Ações em tesouraria – – – – (7.696) – (7.696)
 Prejuízo líquido do exercício – – – – – (29.013) (29.013)
 Constituição/reversão de reservas – 54 (20.232) – – 20.178 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 345.668 1.248 – 15.485 (10.755) (8.835) 342.811
Mutações do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 – 54 (20.232) 5.987 (7.696) (8.835) (30.722)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

2º Se-
mestre

Exercícios findos
em 31 de dezembro

de 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira
Operações de crédito 19.502 39.104 84.602
Resultado de operações com títulos e
 valores mobiliários 57.977 114.406 144.597
Resultado com instrumentos financeiros
 derivativos Nota 3(b) 5.950 – 20.458
Resultado de operações de câmbio 8.160 23.184 11.396
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros Nota 5(c) 16 16 –

91.605 176.710 261.053
Despesas da intermediação financeira
Captação no mercado (76.088) (161.240) (224.128)
Resultado com instrumentos financeiros
 derivativos Nota 3(b) – (692) –
Operações de empréstimos e repasses (295) (295) (10)
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros Nota 5(c) – – (3.930)
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa Nota 5(d) (13) (8.719) (13.340)

(76.396) (170.946) (241.408)
Resultado bruto da intermediação
 financeira 15.209 5.764 19.645
Outras receitas (despesas) operacionais
Receitas de prestação de serviços Nota 16 14.159 26.496 47.727
Despesas de pessoal (15.355) (29.218) (28.757)
Outras despesas administrativas Nota 17 (24.453) (49.226) (38.516)

Despesas tributárias
Nota 
18(d) (3.617) (5.658) (10.084)

Resultado de participações em controladas Nota 8 5.110 8.560 14.610

Outras receitas operacionais
Nota 
18(b) 809 5.485 6.074

Outras despesas operacionais
Nota 
18(c) (3.355) (3.939) (4.311)

(26.702) (47.500) (13.257)
Resultado operacional (11.493) (41.736) 6.388
Resultado não-operacional 18 26 16
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro/(prejuízo) e participações (11.475) (41.710) 6.404
Imposto de renda e contribuição social Nota 11
Provisão para imposto de renda – – (171)
Provisão para contribuição social – (7) (1.004)
Ativo fiscal diferido 4.687 17.672 6.307

4.687 17.665 5.132
Participação nos lucros ou resultados (4.878) (4.968) (4.913)
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre/
 exercício (11.666) (29.013) 6.623
Lucro líquido/(prejuízo) por ação em
 circulação - R$ (193,84) (482,07) 107,69
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Passivo circulante 2.210.754 1.447.599
Depósitos Nota 9 1.061.950 899.021
 Depósitos à vista 96.234 75.949
 Depósitos interfinanceiros 165.041 92.030
 Depósitos a prazo 800.675 731.042
Captações no mercado aberto Nota 9 1.032.287 376.152
 Carteira própria 471.983 146.980
 Carteira terceiros 534.318 201.021
 Carteira livre movimentação 25.986 28.151
Recurso de aceite e emissão de títulos Nota 9 67.055 87.457
 Letras de crédito imobiliário - LCI 67.055 75.394
 Letras de crédito agronegócio - LCA – 12.063
Relações interfinanceiras 18 39
 Serviços de compensação de cheques e
  outros papéis 18 39
Relações de interdependência 7.975 21.176
 Recursos em trânsito de terceiros 7.975 21.176
Obrigações por empréstimos 5.768 4.911
 Empréstimos no exterior 5.768 4.911
Instrumentos financeiros derivativos Nota 3(b) 5.818 19.139
Outras obrigações 29.883 39.704
 Cobrança e arrecadação de tributos 507 175
 Carteira de câmbio Nota 6 4.136 17.681
 Sociais e estatutárias 4.919 4.979
 Fiscais e previdenciárias Nota 11(b) 4.017 9.149
 Negociação e intermediação de valores 6.071 18
 Diversas Nota 10 9.965 7.409
 Provisão para garantias prestadas Nota 10 268 293
Exigível a longo prazo 567.104 987.026
Depósitos Nota 9 550.033 980.933
 Depósitos a prazo 550.033 980.933
Instrumentos financeiros derivativos Nota 3(b) – 328
Outras obrigações 17.071 5.765
 Fiscais e previdenciárias Nota 11(b) 9.154 1.480
 Diversas Nota 10 7.917 4.285
Patrimônio liquido Nota 12 342.811 373.533
Capital
 De domiciliados no país 345.668 345.668
 Reserva de lucros 1.248 21.426
 Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos Nota 12(f) 15.485 9.498
 Prejuízos acumulados (8.835) –
 Ações em tesouraria (10.755) (3.059)
Total do passivo e patrimônio líquido 3.120.669 2.808.158

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: O Banco Modal S.A. (“Banco”, “Modal” ou “Controlador”) é 
uma sociedade anônima que tem por objetivo a realização de operações bancárias e a 
prestação de serviços permitidos aos bancos múltiplos com carteiras comercial, de 
câmbio e de investimento e pode participar como acionista de outras sociedades. Sua 
controlada Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Modal DTVM”) entrou 
em operação em outubro de 2015 e representa um importante canal de distribuição e 
de “cross-selling” para os produtos e serviços oferecidos pelo Banco e pela Modal Asset 
Management Ltda. (“MAM”), junto a clientes institucionais e por meio de seu portal de 
investimentos “Modal Mais” (modalmais.com.br). Dentro da estratégia inicalmente 
traçada quando da criação da Modal DTVM, (homebroker modalmais), criamos o Banco 
Digital modalmais, com uma plataforma moderna e com total fluidez para operar no 
mercado de bolsa, sem precisar se plugar em outra plataforma, o Banco Digital modalmais 
é uma iniciativa que busca trilhar o caminho da excelência e da inovação, a fim de criar 
e oferecer caminhos disruptivos para cada momento do mercado, tendo como principal 
objetivo o desenvolvimento de soluções criativas para nossos clientes. Olhando por esse 
prisma, o modalmais ganha destaque no setor bancário brasileiro ao mesclar resultados 
eficientes e dinâmicos com alto nível de segurança e confiabilidade, colocando-o entre 
as melhores e mais completas instituições desse segmento no território nacional. Através 
de sua controlada MAM, o Banco atua na gestão de recursos de terceiros. Em janeiro de 
2012, a estrutura de gestão ativa da tesouraria do Modal foi alterada para garantir um 
maior alinhamento de interesses entre clientes e o próprio Banco. Para isso, a equipe de 
gestão do Modal foi transferida à MAM e criou-se um fundo exclusivo, com administra-
ção e custódia da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM e Banco Bradesco S.A., respec-
tivamente, para receber os investimentos do Modal e alocá-los em fundos sob gestão da 
MAM. Desta forma, os esforços se concentram na geração de resultados para os clientes 
da MAM, dentre eles o próprio Banco (Notas 3 e 4). Durante o segundo semestre de 
2018, a fim de alinhar as estratégias de negócio e de mercado, a MAM associou-se à Flag 
Gestora, que já trazia outros fundos geridos por ela, criando assim a Novus Capital 
(“Novus” ) com os principais executivos de cada gestora e concentrando a gestão dos 
Fundos da MAM e da Flag nessa nova empresa. Com isso, a Novus iniciou suas atividades 
com um Asset Under Management (AuM), da ordem de R$ 1,6bi, ficando o Modal com 
uma participação de 30% do PL dela. O Banco possui ainda as controladas Modal Asses-
soria Financeira Ltda. (“MAF”), atuante na assessoria e consultoria de valores mobiliários 
e em operações estruturadas nos mercados financeiro e de capitais e Modal Real Estate 
Participações Ltda. (“MRE”) que opera no segmento imobiliário com participação indi-
reta na KSM Desenvolvimento em Negócios Imobiliários Ltda. (“KSM”) (Notas 8 e 15). Já 
as controladas Modal Administração de Patrimônio Ltda. e Modal Private Equity Ltda., 
criadas em 2013, foram encerradas durante o 2º semestre de 2017. O Modal opera 
ainda com uma agência em Cayman que, em 31/12/2018, apresenta ativos totais de 
R$ 8.287 (2017- R$ 7.363), passivos totais de R$ 5.768 (2017 - R$ 4.911), registrando 
lucro de R$ 67 (2017 - prejuízo de R$ 279). As demonstrações financeiras foram aprova-
das pela Administração do Banco em 28/03/2019. 2. Principais práticas contábeis: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 
alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do 
Banco Central do Brasil - BACEN. A elaboração das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
operar pelo BACEN, requer que a administração se utilize de premissas e julgamentos na 
determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, imposto de renda diferido, provisão para contingências, valor de 
mercado de instrumentos financeiros, ativos não financeiros e derivativos ativos e pas-
sivos, bem como da vida útil de certos ativos. A liquidação dessas transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. Em decorrência do processo de 
convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as 
quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. 
Os pronuciamentos já aprovados pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução do valor 
recuperável de ativos - (CPC 01 - R1); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de Caixa 
- (CPC 03 - R2); • Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas - (CPC 05 - R1); 
• Res. 3.823/09 - provisões, passivos contingentes  e ativos contingentes - (CPC 25); • Res. 
3.973/11 - eventos subsequentes - (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento baseados em 
ações - (CPC 10 - R1); • Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e 
retificação de erro - (CPC 23); • Res. 4.144/12 - estrutura conceitual para elaboração e 
divulgação de relatório contábil–financeiro (Pronunciamento conceitual básico R1), ex-
ceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN; • Res. 4.424/15 - re-
gistro contábil e evidenciação de benefícios a empregados (CPC 33 - R1); • Res. 4.524/16 
- efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis - 
(CPC 02 - R2); • Res. 4.534/16 - ativo intangível (CPC 04 - R1); • Res. 4.535/16 - ativo 
imobilizado (CPC 27). Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os 
demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos 
será de forma prospectiva ou retrospectiva para a elaboração das demonstrações finan-
ceiras. (a) Resultado das operações: É apurado pelo regime de competência. (b) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo apre-
sentadas em milhares de reais, moeda funcional e de apresentação. (c) Caixa e equiva-
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional, moeda estrangeira e reservas livres. Apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, e são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus com-
promissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução nº 3.604/08. (d) Títulos e valores 
mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular 
BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo. (i) Títulos para negociação 
- aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, os 
quais são avaliados ao valor de mercado, em contrapartida ao resultado. (ii) Títulos 
disponíveis para venda - aqueles que não se enquadram nas categorias (i) e (iii), os quais 
são registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos em 

contrapartida  do resultado e avaliados pelo valor de mercado, em contrapartida a uma 
conta específica do patrimônio líquido; tais títulos são utilizados em sua maioria na 
gestão do caixa do Banco. Os ganhos e perdas dos títulos disponíveis para venda, quan-
do realizados, serão reconhecidos na data da negociação na demonstração do resultado, 
em contrapartida da conta específica do patrimônio líquido. (iii) Títulos mantidos até o 
vencimento - aqueles adquiridos com a intenção de serem mantidos em carteira até o 
vencimento, os quais são avaliados pela sua taxa intrínseca, em contrapartida ao resul-
tado. Os títulos e valores mobiliários classificados como “para negociação” e os dados 
em garantia de operações de bolsa, estão apresentados no ativo circulante, independen-
te dos vencimentos. Nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017 não houve reclas-
sificação de títulos entre as categorias. (e) Aplicações interfinanceiras de liquidez, de-
pósitos interfinanceiros e a prazo: As operações prefixadas são registradas pelo valor 
futuro, retificado pela conta de rendas/despesas a apropriar, e as operações pós-fixadas 
pelo valor atualizado, ambas em base "pro-rata" dia até a data das demonstrações finan-
ceiras. (f) Instrumentos financeiros derivativos: As operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: (i) Opções - os valores nominais 
dos contratos de opções de compra de ações e ativos financeiros e mercadorias, lançados 
e a exercer, estão registrados em contas de compensação. Os valores dos prêmios, rece-
bidos e/ou pagos quando da contratação das operações, são registrados em contas pa-
trimoniais, ajustados às suas cotações de mercado e permanecem até o efetivo exercício 
da opção, se for o caso, quando é baixado como redução ou aumento do custo do bem 
ou direito, pelo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício da opção. 
(ii) Mercado futuro - os contratos de operações realizados no mercado futuro de ativos 
financeiros e mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes 
desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhe-
cidos no resultado mensalmente. (iii) "Swap" - os contratos correspondentes às posições 
de "swap" estão registrados em contas de compensação pelo valor de referência. Os 
diferenciais a pagar e a receber estão registrados em contas patrimoniais em contrapar-
tida do resultado e ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. (iv) Mercado a 
termo - os contratos de operações realizados no mercado a termo de ativos financeiros 
e mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos 
são apurados diariamente e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas 
patrimoniais e ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. Os instrumentos finan-
ceiros derivativos são avaliados ao valor de mercado e a valorização e/ou desvalorização, 
de acordo com suas respectivas classificações, são contabilizadas de acordo com a Cir-
cular 3.082/02, como descrito a seguir: (a) Não destinados a "hedge" - registradas no 
resultado. (b) “Hedge ” de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de 
“hedge”, inclusive os ativos classificados na categoria disponível para venda e seus efei-
tos fiscais, e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são conta-
bilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações 
reconhecidas no resultado do período; e (c) “Hedge” de fluxo de caixa - os ativos e pas-
sivos financeiros objetos de “hedge” e os respectivos instrumentos financeiros derivati-
vos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes 
valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidas em 
conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de Avaliação Patrimonial”. 
A parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente no resultado do período. 
(d) Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes ou por 
conta própria, caracterizados como “hedge” mas que não atendam aos critérios de 
“hedge” contábil estabelecidos pelas normas do BACEN, principalmente derivativos 
utilizados para administrar a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de 
mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no resulta-
do do período. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposi-
ções a risco, por meio da modificação de certas características de ativos e passivos finan-
ceiros objetos de “hedge”, que sejam altamente efetivos e que atendam a todos os demais 
requerimentos de designação e documentação de que trata a Circular BACEN nº 3.082/02, 
são classificados como “hedge” contábil de acordo com sua natureza. Até 30/06/2017, 
foram contratadas determinadas operações com instrumentos financeiros derivativos 
(instrumentos de “hedge”) com a finalidade de designação de “hedge” contábil (risco de 
mercado). Em decorrência disso, determinadas operações de captação com depósitos a 
prazo, pactuadas com taxa pré-fixada (objeto de “hedge”), foram mensuradas a valor 
justo por meio do resultado. A operação foi descontinuada conforme descrito nota 3 (c). 
(g) Ajuste a valor de mercado: O ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobili-
ários e dos instrumentos financeiros derivativos é efetuado com base em cotações de 
preços com agentes do mercado e em modelos de avaliação de preços usualmente 
adotados pelas instituições financeiras e suas associações representativas. Assim, quan-
do da liquidação financeira desses itens, os resultados poderão ser diferentes dessas 
estimativas. O Modal efetuou uma revisão completa em seu processo de apreçamento 
de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, visando o atendimento ao 
disposto na Resolução CMN nº 4.277/13. A referida norma, dentre outras disposições, 
estabelece os elementos mínimos a serem considerados no processo de marcação a 
mercado. Os ajustes apurados foram reconhecidos nas demonstrações financeiras. 
(h) Operações de crédito e outros créditos (operações com característica de concessão 
de crédito): Registradas a valor presente, calculadas "pro-rata” dia com base na variação 
do indexador e na taxa de juros pactuados. Para as operações de crédito é realizado o 
"accrual" até o 59º dia de atraso. Após o 59º dia, o reconhecimento no resultado ocorre 
quando do efetivo recebimento das prestações. As operações em atraso há mais de 180 
dias, classificadas com rating "H" permanecem nesta classificação por seis meses, quan-
do então são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compen-
sação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são 
mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas anteriormente à 
renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra provisão, são integralmente 
provisionadas; os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. 
(i) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: É fundamentada em análise das 
operações realizada pela administração, para concluir quanto ao valor de realização de 
tais créditos, e leva em consideração a conjuntura econômica, a experiência e os riscos 

específicos e globais de cada operação, as garantias existentes, bem como as normas e 
instruções do BACEN. A provisão para perda sobre as garantias financeiras prestadas é 
constituída baseada na avaliação das perdas associadas à probabilidade de desembolsos 
futuros vinculados às garantias, no histórico de perdas observados na carteira ao longo 
de uma série histórica, bem como características específicas das operações realizadas, 
consoante os requerimentos da Resolução nº 4.512/16 - BACEN. É constituída em mon-
tante considerado suficiente para cobertura das perdas prováveis durante todo o prazo 
da garantia prestada. A constituição de provisão para perda, quando julgada necessária, 
utiliza como referência a média histórica de fianças honradas e não liquidadas. (j) Crédi-
tos e obrigações tributários diferidos: Os créditos e obrigações tributários diferidos, 
decorrentes das diferenças temporárias geradas pela avaliação ao valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos, de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, dos ajustes dos resultados das operações de juros rea-
lizadas em mercados de liquidação futura, bem como do prejuízo fiscal e base negativa 
e outras adições/exclusões temporárias, foram apurados e registrados de acordo com as 
normas estabelecidas pela Circular BACEN nº 3.171/02 e normas vinculadas, levando em 
consideração as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as 
expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram e reconheci-
dos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Reso-
lução CMN nº 3.059/02 e alterações posteriores, forem atendidos. (k) Outros valores e 
bens: (i) Bens não destinados a uso (BNDU): correspondentes a bens imóveis e móveis, 
recebidos em dação de pagamento, registrados ao valor da dação ou pelo valor obtido 
por meio de laudo de avaliação independente, considerando dos dois o de menor valor, 
e, sempre que necessário será constituída provisão (“impairment”), de acordo com as 
normas vigentes. (ii) Despesas antecipadas: correspondentes a aplicações de recursos, 
substancialmente compostos por seguros, licença de uso temporário e suporte 
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informática,  cujos benefícios correspondentes ocorrerão em períodos futuros, sendo 
amortizadas pelo método linear com base nos prazos contratados. (l) Permanente: 
(i) Investimentos em empresas controladas - são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial. O ágio na aquisição de investimentos é apurado com base em laudo de 
avaliação preparado por empresa independente, sendo fundamentado na expectativa 
de rentabilidade futura e amortizado pelo prazo de quinze anos, bem como testado 
anualmente para “impairment”. Os demais investimentos estão registrados ao custo de 
aquisição. (ii) Imobilizado - demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil-econômi-
ca dos bens, sendo móveis e utensílios, máquinas e equipamentos - 10% e sistema de 
processamento de dados - 20%. (iii) Intangível - composto por licenças adquiridas de 
programas de computador e custos de desenvolvimento de softwares e plataformas de 
negócio e são amortizados pelo método linear com base em taxas que contemplam a 
vida útil estimada considerando os benefícios econômicos futuros a serem gerados. 
(m) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Com base em análise da 
administração, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros do Banco, exceto 
créditos tributários, exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por 
"impairment" no resultado. (n) Passivos circulante e não circulante: Demonstrados por 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 
monetárias e/ou cambiais incorridos "pro-rata" dia. (o) Imposto de renda e contribuição 
social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro 
anual tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o 
lucro tributável que ultrapassar R$ 240. A provisão para a contribuição social é constitu-
ída à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da 
legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das 
respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.
Descrição %
Imposto de Renda 15%
Adicional de Imposto de Renda 10%
Contribuição Social (i) 15% - 20%
(i) A Lei nº 13.169, de 06/10/2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribui-
ção Social aplicável às instituições financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no 
período compreendido entre 01/09/2015 a 31/12/2018. A partir de 01/01/2019, a 
alíquota aplicável voltou a ser de 15%. Como resultado da majoração temporária da 
alíquota de contribuição social, os impostos correntes foram calculados às alíquotas de 
15% até 31/08/2015 e 20% a partir de 01/09/2015 até o fechamento de 31/12/2018.
Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se refe-
rem a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Os tributos diferidos, 
representados pelos créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são 
calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos 
e seus valores contábeis das demonstrações financeiras. Os créditos tributários de 
diferenças temporárias decorrem principalmente da avaliação ao valor justo de certos 

ativos e passivos financeiros, incluindo contratos de derivativos, provisões para contin-
gências e provisões para créditos de liquidação duvidosa, e são reconhecidos apenas 
quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN 
nº 3.059/02 e alterações posteriores, forem atendidos. Os tributos relacionados com 
ajustes ao valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos em 
contrapartida com o respectivo ajuste no patrimônio líquido e subsequentemente são 
reconhecidos no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos respectivos ativos 
financeiros. (p) Passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias: 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas 
e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução 
nº 3.823/09 do CMN. Passivos contingentes: São constituídos levando em conta a 
opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos 
anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para 
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas 
possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas 
notas explicativas, e os classificados como perda remota não requerem provisão e nem 
divulgação. Obrigações legais: Fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais 
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade 
de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações 
financeiras. (q) Participações nos lucros ou resultados: As diretrizes definidas no Pro-
grama de Participação nos Lucros ou Resultados (“Programa”) firmado entre o Banco 
Modal e seus empregados, tem como fundamento legal as disposições contidas no 
artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, e a Lei 10.101, de 20/12/2000, e 
não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, por 
ser desvinculado da remuneração, nos termos da lei supracitada. A base de apuração 
e distribuição, sempre que aplicável, ocorre anualmente no fechamento do exercício 
social em 31 de dezembro de cada ano. (r) Programa de remuneração variável - Phanton 
Stock Option: O Programa de Opções foi criado na modalidade “Phantom Stock Op-
tion”, por meio do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade 
integrante do Grupo Modal, mas tão somente adquire o direito a receber o financeiro 
correspondente à valorização do valor das ações do Grupo Modal, percebida no perí-
odo de tempo entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no 
programa, sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição 
para o(a) beneficiário(a). Para constituição da provisão no período entre a outorga e 
o exercício, o Patrimônio Líquido (PL) é projetado até o vencimento da opção, com os 
ajustes previstos na outorga, e compara-se com o PL base do programa e o resultado é 
trazido a valor presente pela taxa do DIxPré divulgado pela B3 e, sobre esse montante 
aplica-se o percentual outorgado aos participantes. A provisão é constituída contra o 
resultado na linha de Outras Despesas Operacionais.

3. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
(a) Títulos e valores mobiliários - quadro resumo

2018 2017
Faixa de 

vencimento (viii)
Custo 

atualizado
Valor 
Justo

Ganho (perda) 
não realizado

Custo 
atualizado

Valor 
Justo

Ganho (perda) 
não realizado

Títulos para negociação (i)
 Títulos livre movimentação
  Cotas de fundos multimercado (ii) Sem vencimento 86.119 86.119 – 173.369 173.369 –
  Cotas de fundos mercado imobiliário (iii) Sem vencimento 12.611 12.611 – 18.258 18.258 –
  Cotas de fundos de renda fixa Sem vencimento 10.318 10.318 – – – –

  Notas promissórias (iv)
Até novembro de 

2019 56.734 56.450 (284) 76.167 75.786 (381)

  Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (iv)
Até setembro de 

2025 1.075 1.066 (9) 822 822 –
  Certificados de recebíveis do agronegócio - CRA (iv) Até junho de 2025 5.425 5.425 (1) 3.560 3.560 –

  Títulos da dívida agrária - TDA (iv)
Até dezembro de 

2029 1 1 – 1 1 –
  Ações de companhias abertas Sem vencimento – – – 580 593 13
Total carteira própria 172.283 171.990 (293) 272.757 272.389 (368)
 Vinculados a compromissos de recompra

  Certificado de recebiveis imobiliário - CRI (iii)
Até setembro de 

2025 11.813 11.695 (118) 13.820 13.681 (139)
Total da Carteira para Negociação 184.096 183.685 (411) 286.577 286.070 (507)
Títulos disponíveis para venda
 Títulos livre movimentação
  Ações de companhias fechadas (v) Sem vencimento – – – 15.402 24.258 8.856
  Cotas de fundos de investimento em participações (vi) Sem vencimento 231.478 257.783 26.305 176.051 185.238 9.187

  Debêntures (vii)
Até dezembro de 

2032 87.076 86.479 (597) 63.963 63.970 7
  Letras do tesouro nacional - LTNs Até janeiro de 2019 13 13 – 110.668 110.658 (10)
  Letras financeiras do tesouro - LFTs Até março de 2024 304.228 304.338 110 406.913 407.053 140
  Notas do tesouro nacional - NTNs Até agosto de 2050 525 527 2 282 289 7
Total carteira própria 623.320 649.140 25.820 773.279 791.466 18.187
 Vinculados a compromissos de recompra
  Debêntures (vii) Até junho de 2022 972 728 (244) 22.804 23.051 247
  Letras financeiras do tesouro - LFTs Até março de 2023 460.051 460.230 179 110.352 110.386 34
Total vinculado a recompra 461.023 460.958 (65) 133.156 133.437 281
 Vinculados a prestação de garantias - Operações de bolsa

  Letras financeiras do tesouro - LFTs
Até setembro de 

2022 98.080 98.110 30 84.857 84.882 25
  Cotas de fundos multimercado Sem vencimento 11.825 11.825 – 11.118 11.118 –
 Vinculados a prestação de garantias - Outros

  Letras financeiras do tesouro - LFTs (ix)
Até setembro de 

2020 44.635 44.658 23 41.943 41.958 15
Total vinculado a garantia 154.540 154.593 53 137.918 137.958 40
Total carteira disponível para venda 1.238.883 1.264.691 25.808 1.044.353 1.062.861 18.508
Total geral 1.422.979 1.448.376 25.397 1.330.930 1.348.931 18.001
Circulante 1.270.016 1.218.617
Longo Prazo 178.360 130.314
(i) Títulos para negociação: conforme previsto na legislação vigente (Circular 3.068/01), 
os títulos classificados como “Para Negociação” devem ser classificados no ativo 
circulante, independentemente do prazo de vencimento. Para efeito desta demons-
tração, somente os títulos livres e vinculados à operações em garantia de bolsa estão 
considerados no curto prazo. (ii) Tesouraria do grupo: conforme descrito na Nota 1, 
com a gestão do caixa do Banco sendo realizada através de fundos de investimento, 
geridos pela Novus, a tesouraria do Modal passou a ser utilizada apenas para a rea-
lização de operações para clientes e “hedge” do risco de mercado das operações da 
área comercial. Dada esta estratégia, as exposições na carteira do Modal são apenas 
residuais, respeitando os limites operacionais estipulados para a tesouraria, definidos 
pelo Comitê de Riscos (Nota 4).
Abaixo os valores das carteiras dos Fundos de Investimento Multimercado, já consideran-
do a proporcionalidade da participação do Banco no patrimônio líquido de cada fundo.

NOVUS CAPITAL 
M FICFI (i)

NC MAM 
FIC FIM (ii) Total

Fundos de investimentos - Renda Fixa (a) 33.692 52.477 86.169
Saldo em tesouraria 110 47 157
Valores a receber/(pagar) (94) (113) (207)
Total 33.708 52.411 86.119
(a) O principal fundo de investimento da estrutura é o Novus Capital Macro Master 
Fi Multimercado (antes “Tactical Master”) e o Banco detém, indiretamente, 36,09% ( 
2017 - 33,37%) de suas cotas através dos fundos de investimento (i) Novus Capital Macro 
FIC de FIM (antes “Tactical FIC de FIM”), (ii) NC MAM FIC de FIM (antes “MAM FIC de 
FIM”). O Novus Capital Macro Master Fi Multimercado apresenta patrimônio líquido, 
em 31/12/2018, de R$ 238.775 (2017 - R$ 454.394) e sua carteira de investimento é 
composta, substancialmente, como segue:

2018 2017
Títulos públicos federais 162.223 401.045
Aplicação em fundos de investimentos - Renda Fixa 28.720 13.896
Aplicações em fundos de investimentos - exterior 28.430 13.626
Aplicações no mercado aberto - compromissada 10.994 2.974
Ações de companhias abertas 5.511 2.869
Instrumentos Financeiros Derivativos 1.261 21.952
Tesouraria 434 50
Outros 1.202 (62)
(iii) Fundo de investimentos - mercado imobiliário

2018 2017
Fundo Valor % do PL Valor % do PL
FII Alianza 2.674 2,75% 6.000 6,27%
Modal Gaia 9.937 8,50% 12.258 8,50%
Total Geral 12.611 18.258
• Alianza Trust Renda Imobiliária - FII (“FII Alianza”) (2,75% do PL; 2017 - 6,27%): 
Fundo imobiliário, cotado em bolsa, com distribuição concluída dia 27/12/17, e passou 
a negociar as cotas na B3 no dia 04/01/2018 e vem distribuindo rendas mensais, desde 
o primeiro mês e esteve em todos os pregões desde o lançamento. O Modal detém 
26.466 cotas de um total de 997.042. Trata-se de fundo de renda com imóveis comerciais 
alugados com prazos que variam entre 8,5 anos e 12 anos. • Modal Gaia Inst. Receb. 
Imob. FIRF (“Modal Gaia”) (8,50% do PL; 2017 - 8,50%): fundo que aplica recursos em 
papeis que, em última análise, investem no mercado imobiliário, com prazo de duração 
de dez anos, podendo ser prorrogado. Iniciou suas operações em 04/03/2013. O fundo 
tem como objetivo proporcionar aos cotistas remuneração, por meio de rendimentos 
gerados por uma carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliário(CRIs). (iv) Títulos 
privados: refere-se a títulos privados avaliados quanto ao risco de crédito associado. 
Em 31/12/2018, para os papéis sem mercado secundário ou ativo, inclui provisão 
para perda de R$ 412 (2017 - R$ 507), apresentada no resultado juntamente com o 
resultado de operações com títulos e valores mobiliários. (v) Ações de Cias. fechadas:  
refere-se a um investimento em ações da MDC, empresa de capital fechado, que é 
fruto da parceria entre o Modal, a Macquarie Capital Group Ltd (“MacCap”) e a China 
Communications and Construction Company (“CCCC”), ambos “players” globais com 
foco em infraestrutura. Esta “joint venture” tinha por objetivo investir em projetos de 
infraestrutura na América Latina. O primeiro investimento foi realizado na construção 
de uma usina hidrelétrica, situada na Colômbia, com capacidade total de 171 MW 
(“Projeto Talasa”). O Investimento foi alienado em 20/11/2018, conforme contrato 
assinado entre as partes, pelo valor de US$ 2.467 (R$ 9.558), equivalente a participa-
ção do Modal, sendo reconhecida uma perda de R$ 18.774 (R$ 11.692 como reversão 
de marcação a valor justo no PL e R$ 7.082 na Demonstração do Resultado na linha 
resultado de operações com títulos e valores mobiliários). (vi) Fundo de investimento 
em participações (“FIPs”): refere-se a aplicações em cotas dos seguintes fundos de 
investimento, substancialmente administrados e/ou geridos pelo grupo Modal:

2018 2017
Fundo Valor (*) % Valor (*) %
FIP Novo Hotel Botafogo 124.081 100% 96.881 79,12%
KSM Realty I FIP (i) 83.578 96,58% 78.284 96,59%
FIP Seville 40.107 3,80% – –
FIP Chardonnay 4.820 42,87% 4.509 41,20%
BHG Modal FIP em Hotelaria 3.978 6,67% 3.128 6,67%
FIP Vot. Performance Invest. Imobiliários 1.219 3,99% 1.544 3,99%
Outros – – 892 –
Total Geral 257.783 185.238
(*) Equivalente à participação do Modal sobre o patrimônio líquido dos respectivos 
fundos de investimento.

(i) O valor justo aplicado pelo banco no Fip KSM é de R$ 91.078, sendo que R$ 7.500 
deste montante refere-se a dividendos deliberados pela investida do FIP para distri-
buição a prazo e, em decorrência desse evento, o valor a receber está destacado em 
Outros Créditos Diversos, conforme Nota 7.
• FIP Novo Hotel (100% do PL; 2017 - 79,12%): investe em empreendimentos hoteleiros 
que fazem parte do “Projeto Olímpico” e que foram inaugurados no primeiro trimes-
tre de 2016. Em 31/12/2018 o valor desse investimento a valor justo, proporcional a 
participação do Banco no empreendimento, conforme previsto no regulamento do FIP, 
era de R$ 124.081 (2017 - R$ 96.881). A movimentação em relação a 2017 deve-se, 
principalmente, pelo aumento de participação do Banco no patrimônio liquido do Fun-
do. Considerando a característica do investimento, as cotas do FIP foram classificadas 
como disponível para venda, com reflexo da mais valia de R$ 3.980 (2017 - R$ 12.505) 
refletida no patrimônio líquido - R$ 2.388 (2017 - R$ 6.878), líquido dos efeitos tributá-
rios. Para determinação do valor do investimento a valor justo, foi preparado laudo de 
avaliação econômico-financeiro, emitido em 25/05/2018 (data-base 31/12/2017),que 
utiliza o método de fluxo de caixa descontado, que consiste em trazer a valor presente 
a estimativa de geração futura de caixa, aplicando-se para isso uma taxa de desconto 
adequada ao empreendimento. O valor econômico financeiro do projeto é reavaliado 
anualmente, conforme previsto no regulamento do FIP, por meio da contratação de 
empresa independente, especializada e aprovada pelo administrador do FIP, nos termos 
da legislação vigente (ICVM 579). • KSM Realty I FIP (96,58% do PL; 2017 - 96,59%): 
investe em projetos imobiliários residenciais já lançados, em fase de pré-lançamento 
ou terrenos em locais estratégicos para desenvolvimento de projetos imobiliários resi-
denciais. Conforme determina a norma vigente (ICVM 579), o FIP KSM foi classificado 
como entidade de investimento e, portanto, teve seus investimentos avaliados a valor 
justo com base em laudo de avaliação econômico financeiro (data-base 31/12/2018) 
preparado por empresa independente.  Em 31/12/2018 o patrimônio líquido do FIP, já 
considerando o valor justo, dos empreendimentos imobiliários da carteira, totalizava 
R$ 106.709 que, aplicado o percentual detido pelo Banco, totalizava R$ 91.078 (2017 - 
R$ 78.284). Abaixo os investimentos imobiliários, avaliados a valor justo a partir de 2018:

2018 (valor justo) 2017 (valor justo)
Entidade (fechadas) Valor % (a) Valor %
Projeto Ícaro 37.258 65% (b) 25.662 65%
Projeto Cachambi 32.190 100% (c) 32.100 100%
Projeto Ascendino Reis 11.875 – (d) 16.868 70%
Projeto Rua das Flechas 2.000 – (d) 5.000 –
Total Geral 83.323 79.630
(a) Percentual detido pela KSM Realty I em cada projeto fim; (b) Empreendimentos 
lançado no 2º semestre de 2016 com praticamente todas as unidades já vendidas; 
(c) Investimento em fase de avaliação de projetos para definição da melhor estratégia; 
(d) Projetos vendidos à prazo, com recebimento de entrada, para outros investidores e 
que vêm sendo liquidados conforme cronograma definido em contrato.
• FIP Seville ( 3,80 % do PL): investe em uma empresa que detém linhas de transmis-
sões operacionais. Os ativos do FIP são oriundos de leilão dos ativos das SPEs que 
pertenciam ao grupo espanhol Abengoa. Tratam-se de 7 linhas operacionais totalizando 
3.532 km de linhas e uma receita regulatória (RAP) de R$ 535 milhões em 2018 (R$ 558 
MM - 2017). O Modal foi assessor do grupo vencedor (fundo americano TPG Capital 
Management através do seu braço de investimentos em infraestrutura, TPG Strategic 
Infrastructure - TSI) e adicionalmente participa como um dos cotistas do FIP Seville. 
O FIP Seville foi classificado, nos termos da legislação em vigor, como Entidade de In-
vestimento que exige que seus investimentos sejam marcados a valor justo por meio 
de laudo de avaliação econômico financeiro (data-base 31/12/2018). Em 31/12/2018, 
o patrimônio líquido do Fundo, já com o reflexo da marcação do ativo a valor justo, 
atingiu o montante de R$ 1.060.949 que, aplicado o percentual detido pelo Modal, 
totaliza R$ 40.107, com ajuste a valor justo de R$ 20.917 (R$ 12.550 líquido dos efeitos 
tributários), registrado no patrimônio líquido em decorrência da classificação do inves-
timento como disponível para venda. • FIP Chardonnay (42,87% do PL; 2017 - 41,20%): 
investe em corretora de imóveis de alto padrão que franqueou a marca com presença 
e destaque internacional Sotheby´s no Brasil, sendo a maior empresa do segmento 
de luxo e alta renda do mundo, dando origem a Bossa Nova Sotheby´s International 
Realty (“Bossa Nova”), especialista nesse mercado no Brasil com foco direcionado e 
selecionado. O investimento detido pelo FIP foi avaliado ao valor justo com base em 
laudo econômico financeiro (data-base 31/12/2018), conforme exigido pela legislação 
vigente (ICVM 578/579) e em decorrência disso o valor do patrimônio do Fundo, em 
31/12/2018 era de R$ 11.243, que aplicado o percentual detido pelo Banco totaliza 
R$ 4.820 (2017 - R$ 4.509). • BHG Modal FIP (6,67% do PL; 2017 - 6,67%): investe em 
empreendimentos hoteleiros localizados em pontos estratégicos na região metropolita-
na do Rio de Janeiro, próximo a grandes polos industriais e importantes vias de ligação 
do Estado. Dois dos três empreendimentos já encontram-se em operação e o terceiro 
aguarda o melhor momento para iniciar as atividades dada a paralisação do complexo 
do Comperj, região onde o hotel foi construído.  Os investimentos são avaliados a valor 
justo, com base em laudo de avaliação econômico financeiro (data-base 31/10/2018) 
preparado por empresa especializada e independente, que utilizou a metodologia de 
fluxo de caixa descontado. (vii) Debêntures - carteira formada por papéis de empresas 
que, em sua grande maioria, com mercado secundário ativo. Para os papéis não nego-
ciados ou com baixa liquidez, é feito toda a análise de crédito e aprovação no Comitê 
de Crédito semanal. Abaixo a abertura da carteira por segmento e rating atribuído:

2018 2017
Segmento Rating Valor Valor
Energia/Telecomunicações AA 24.129 16.195
Saneamento AA – 13.205
Varejo AA – 1.024
Energia/Telecomunicações A 242 –
Construção/Infraestrutura A 50.580 46.941
Transportes/Logística B 9.559 4.890
Energia/Telecomunicações C 2.483 3.122
Outros segmentos 214 1.644
Total 87.207 87.021
(viii) O vencimento apresentado refere-se a carteira em 31/12/2018. (ix) Títulos depo-
sitados junto ao Banco Central do Brasil (“BACEN”).
Os títulos e valores mobiliários encontram-se custodiados na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. 
No decorrer do exercício findo em 31/12/2018, os ajustes ao valor justo dos títulos 
para negociação foram registrados no resultado do exercício. Os ganhos (perdas) não 
realizados, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos disponíveis para a 
venda, foram registrados nas respectivas contas de ativo, tendo como contrapartida 
conta específica do patrimônio líquido, conforme demonstrado a seguir:

2018 2017
Bruto Líquido Bruto Líquido

Saldo em 1º de janeiro 17.269 9.498 23.936 13.165
 Ajuste em conta específica do patrimônio líquido
  (Nota 12(f)) 8.540 5.124 (6.667) (3.667)
 Efeito do fim da majoração de alíquota da
  Contribuição Social (nota 12(f)) – 863 – –
Saldo em 31 de dezembro (i) 25.809 15.485 17.269 9.498
(i) Composição do saldo em 31/12/2018:

2018 2017
Ajuste 
bruto

Impostos 
diferidos

Ajuste 
líquido

Ajuste 
líquido

Fundos de investimento 26.304 (10.522) 15.782 5.053
Debêntures (841) 336 (505) 140
Títulos públicos 346 (138) 208 115
Outros investimentos – – – 4.190
Movimentação do exercício 25.809 (10.324) 15.485 9.498
(b) Instrumentos financeiros derivativos

2018 2017
Custo 

atuali-
zado

Valor 
de mer-

cado

Resulta-
do não 

realizado

Custo 
atuali-

zado

Valor 
de mer-

cado

Resulta-
do não 

realizado
Posição ativa
 Opções de compra - ativos
  financeiros – – – 89 89 –
 Opção de venda - Ativos
  financeiros 216 172 (44) 504 89 (415)
 Compra a termo a receber 2.489 2.426 (63) 296 315 19
 Venda a termo a receber 1.525 1.431 (94) 36 110 74
 Diferencial de contratos de
  “swap” 141 141 – – 3 3
Totais 4.371 4.170 (201) 925 606 (319)
Circulante 4.170 606
Longo prazo – –
Posição passiva
 Opção de venda - Ativos
  financeiros 221 218 (3) 512 79 433
 Venda a termo a pagar 2.921 2.204 (717) 2.062 1.744 318
 Compra a termo a pagar 2.340 2.339 (1) 1.006 218 788
 Diferencial de contratos de
  “swap” 1.057 1.057 – 457 17.426 (16.969)
Totais 6.539 5.818 (721) 4.037 19.467 (15.430)
Circulante 5.818 19.139
Longo prazo – 328
Representados substancialmente por “hedge” de captações do próprio Banco e por 
estratégias de investimentos de clientes nos mercados moedas, commodities e juros, 
nacional e/ou internacional, registradas na B3. As operações de derivativos realizadas 
junto a clientes são neutralizadas de modo a eliminar os riscos de mercado para o Banco. 
A movimentação total dos resultados a valor de mercado dos instrumentos financeiros 
derivativos, no semestre e exercício findos em 31/12/2018 , foi no semestre positiva 
em R$ 5.950 e no ano negativa R$ 692 (2017 - positivas em R$ 7.318 e R$ 20.458), 
registrados na demonstração do resultado na rubrica “resultado com instrumentos 
financeiros derivativos”. O Banco operou no mercado futuro de índice, dólar, cupom 
cambial, DI e “commodities” e teve resultado líquido positivo no exercício e semestre 
findos em 31/12/2018 de R$ 10.210 e R$ 45.402, (2017 - de R$ 121.744 e R$ 51.202). 
Os montantes efetivamente realizados no semestre e exercício,tiveram resultado 
R$ 25.558 e R$ 44.619 , respectivamente, que transitaram pelo caixa do período e cujo 
reconhecimento no resultado ocorreu de acordo com período de competência das 
operações. O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros de-
rivativos que se destinam a atender à sua estratégia e às necessidades de seus clientes, 
no sentido de reduzir a exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros. A 
administração desses riscos é efetuada por meio de políticas, que definem a estratégia 
de operação, assim como os controles de acompanhamento e os limites de posição. 
As operações com esses instrumentos estão registradas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. 
Em 31/12/2018, foram requeridas margens em garantia para as operações nessas 
instituições, no montante de R$ 109.935 (2017 - R$ 96.000), que estão representadas 
por títulos públicos e cotas de fundos de investimento. Os compromissos assumidos 
decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos, registrados em 
contas de compensação, em 31/12/2018, podem ser assim demonstrados:
(i) Por indexador - valor de referência

2018 2017

Local de 
Custódia

Posição 
com-

prada
Posição 
vendida

Expo-
sição 

Líquida 
(i)

Posição 
com-

prada
Posição 
vendida

Expo-
sição 

Líquida 
(i)

Opções (Ativos
 financeiros)
 Commodities -
  compra CBOT – – – 4.275 – 4.275
 Commodities -
  venda CBOT – – – – (12.150) (12.150)
 Índice-venda BM&F – (13.075) (13.075) – – –
 Índice-venda NYBOT 13.075 – 13.075 – – –
Mercado futuro
 Taxa de juros BM&F 148.840 (69.631) 79.209 155.868 (120.903) 34.965
 Moeda BM&F 1.937 (151.265)(149.328) – (230.443)(230.443)
 Commodities BM&F 1.901 (15.515) (13.614) 11.319 – 11.319
 Índice BM&F 1.770 (138.942)(137.172)393.837 (57.548) 336.289
 Cupom Cambial BM&F – (1.908) (1.908) – – –
 Commodities NYBOT 1.435 – 1.435 – (13.373) (13.373)
 Índice CBOT 137.820 – 137.820 57.293 (8.889) 48.404
 Commodities CBOT 54.149 (1.758) 52.391 - (1.746) (1.746)
 Taxa de juros CBOT – (118.651)(118.651) – (118.374)(118.374)
 Commodities COMEX – (23.444) (23.444) – – –
 Moeda EUREX 88.702 – 88.702 – – –
Mercado a termo
 Moeda CETIP 178.314 (103.648) 74.666 278.920 (106.179) 172.741
“Swap”
 Taxa de juros CETIP 1.752 – 1.752 373.730 – 373.730
 Moeda CETIP 141.163 (24.432) 116.731 14.142 (9.349) 4.793
 Outros CETIP – – – 3.907 (14.823) (10.916)
 Índice de bolsa CETIP 485 (1.770) (1.285) – – –
 Commodities CETIP 23.448 (141.562)(118.114) – – –
 Índice de preços CETIP – – – – (384.983)(384.983)
 Taxa de juros BM&F – – – 2.166 – 2.166
 Índice de preços BM&F – – – – (2.213) (2.213)
(i) Essas exposições dos instrumentos de “hedge” são compensadas por exposições 
de diversos objetos de “hedge”, ativos e passivos, mantendo a exposição líquida do 
Banco com VaR tendendo a zero.
(ii) Por vencimento - valor de referência (principal)

Total

Até 30 
dias

De 31 a 
90 dias

De 91 
a 180 

dias

De 181 
a 360 

dias

Após 
360 
dias 2018 2017

Opções (ativos
 financeiros) – – – – – – (7.875)
 Posição comprada – 13.075 – – – 13.075 4.275
 Posição vendida – (13.075) – – – (13.075) (12.150)
Mercado futuro (28.372) (76.730) (11.267) 1.258 30.551 (84.560) 67.041
 Posição comprada 2.022 400.909 1.814 1.258 30.551 436.554 618.317
 Posição vendida (30.394)(477.639) (13.081) – – (521.114)(551.276)
Mercado a termo 34.483 8.528 13.764 17.891 – 74.666 172.741
 Posição comprada 56.191 23.052 36.812 62.259 – 178.314 278.920
 Posição vendida (21.708) (14.524) (23.048) (44.368) – (103.648)(106.179)
“Swap” – (964) – 48 – (916) (17.423)
 Posição ativa – 165.542 – 1.306 – 166.848 393.945
 Posição passiva – (166.506) – (1.258) – (167.764)(411.368)
(iii) Por vencimento - diferencial a receber/(pagar)

Total

Até 30 
dias

De 31 a 
90 dias

De 91 
a 180 

dias

De 181 
a 360 

dias

Após 
360 
dias 2018 2017

Valores a receber 784 606 1.241 1.539 – 4.170 606
 Opção de Compra – – – – – – 89
 Opção de Venda – 172 – – – 172 89
 “Swap” – 92 – 49 – 141 3
 Mercado a Termo 784 342 1.241 1.490 – 3.857 425
Valores a pagar (1.073) (2.373) (1.602) (770) – (5.818) (19.467)
 Opção de Venda – (218) – – – (218) (79)
 “Swap” – (1.057) – – – (1.057) (17.426)
 Mercado a Termo (1.073) (1.098) (1.602) (770) – (4.543) (1.962)
(c) Hedge contábil - designação - Posição de 30/06/2017 (descontinuado no 2° semes-
tre de 2017): O objetivo dos instrumentos de “hedge” contábil designado pelo Modal 
é proteger os ativos e passivos de risco de oscilações nas taxas de juros ou de câmbio, 
conforme o caso, durante a vigência dos contratos. Para determinadas captações por 
meio da emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) captados a taxa pré-fixada 
(objeto de “hedge”), o Modal utilizou contratos futuros de DI contratados na BM&F 
para os mesmos vértices (denominados instrumentos de “hedge”), a fim de mitigar o 
risco de mercado dessas operações. Como consequência e com o objetivo de neutralizar 
possíveis efeitos temporais no resultado em decorrência das flutuações nas taxas de 
juros futuras, que impactam o resultado por conta dos ajustes diários dos instrumentos 
de “hedge”, designamos, a partir do segundo semestre de 2015, determinados objetos 
de “hedge” a valor justo por meio do resultado.
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(i) “Hedge” designado em 29/02/2016
Valor de mercado do objeto de “hedge” MTM objeto do “hedge” Instrumento derivativo Valor de referência dos contratos

Objeto de “hedge” 31/12/16 30/06/17 31/12/16 30/06/17 de “hedge” 31/12/16 30/06/17
Depósito à prazo (CDB) 43.045 46.515 (927) (1.415) Futuro DI 49.499 46.646
(ii) “Hedge” designado em 31/12/2015 - encerrado (vi)

Valor de mercado do objeto de “hedge” MTM objeto do “hedge” Instrumento derivativo Valor de referência dos contratos
Objeto de “hedge” 31/12/16 31/05/17 31/12/16 31/05/17 de “hedge” 31/12/16 31/05/17
Depósito à prazo (CDB) 137.882 15.004 (836) (522) Futuro DI 183.254 65.294

(i) A efetividade apurada para os “hedges” contábeis designados pelo Modal estão em 
conformidade com o estabelecido na Circular BACEN nº 3.082/02; (ii) Os futuros de DI 
foram contratados considerando os vértices das operações de captação em CDB; (iii) A 
variação do MTM (“Market-to-Market”) do objeto de “hedge”, no valor de R$ (175), foi 
lançada na demonstração do resultado do semestre findo em 30/06/2017, juntamente 
com as despesas de intermediação financeira relativas a captações no mercado. (iv) A 
marcação a mercado do objeto de “hedge” utiliza as taxas de mercado na data-base de 
cada cálculo; (v) Os ajustes a mercado dos instrumentos de “hedge” são apurados pela 
BM&F e liquidados diariamente. O valor acumulado dos ajustes diários dos instrumentos 
de “hedge”, no período de apuração do “hedge” contábil, foi de R$ 78, o qual, para fins 
de demonstrações financeiras e para melhor refletir o resultado do “hedge” contábil, 
foi reclassificado para o grupo de Despesa de Intermediação Financeira - Captação no 
Mercado; O “hedge” contábil designado em 31/12/15 foi encerrado em 31/05/17, em 
virtude do vencimento dos objetos de “hedge” e tendo comprovado efetividade ao 
longo de todo o período de existência.
4. Gerenciamento de risco: A gestão de riscos das operações é realizada por meio de 
políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas de negócio do 
Modal, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo 
os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerenciamento 
estão discriminadas nos relatórios anuais e/ou sites do Modal. Com a gestão do caixa do 
Modal sendo realizada através de fundos de investimentos, geridos pela Novus Capital 
Gestora de Recursos Ltda., a Área de Riscos consolida não apenas as posições que estão 
registradas diretamente no balanço do Banco, mas também abre a carteira dos fundos 
onde os recursos estão alocados em última análise, proporcionais às participações detidas 
pelo Modal. A despeito disso, o Novus Capital Macro Master FIM possui regras próprias 
(determinadas nas políticas de investimento e riscos, explícitas em seu regulamento que 
está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM) mais restritivas que a 
política de risco do próprio Banco. Desta forma, seguindo as políticas supramencionadas, 
não apenas pela Novus Capital Gestora de Recursos Ltda., mas pelo Administrador (Intrag 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.), o Banco está cumprindo os limites 
operacionais estipulados pelo Comitê de Riscos. Cabe ressaltar que os fundos da Novus 
podem receber aportes de outros clientes (através de estruturas de “master/feeders” ou 
por serem abertos), o que garante um total alinhamento de interesses com os clientes 
do grupo. A administração de riscos de mercado nas operações é realizada por meio 
de políticas de controle e limites definidas por um Comitê de Risco, formado pela alta 
administração e pela área de risco, que é totalmente independente das áreas de negócio 
do Modal. Antes da abertura do mercado, são divulgados relatórios com o cálculo do VaR 
(“Value at Risk”), por simulação de “Monte Carlo” ou pelo método paramétrico e a exposi-
ção que a carteira apresenta aos principais fatores de risco. Periodicamente são efetuados 
testes para validar a metodologia de cálculo empregada (“back test”) e simulações de 
crises históricas para avaliação da alavancagem utilizada. Mesmo após a transferência da 
gestão de caixa para os fundos, conforme descrito anteriormente, o Modal mantém sua 
tesouraria própria com o objetivo de atender às necessidades específicas de seus clientes 
e de proteger-se dos riscos de mercado decorrentes de exposições em suas posições 
de captação e crédito. Todas as posições tomadas em qualquer taxa ou indexador são 
controladas pela tesouraria e monitoradas pela área de risco e, para tanto, utiliza-se de 
instrumentos derivativos ou demais ativos. O “hedge” das exposições não foram tratadas 
como “hedge” contábil ou “hedge” de fluxo de caixa, nos termos da legislação vigente, 
o que acaba gerando uma volatilidade no resultado das operações, substancialmente 
por conta da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos, mas cuja 
proteção se mostra efetiva no vencimento das operações.
(a) O “hedge” da exposição de dólar é composto da seguinte forma:

2018 2017

Instrumento
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Non Deliverable Forward - NDF (i) 177.502 (96.005) 279.015 99.837
Mercado Futuro (ii) – (151.265) – 230.443
Disponibilidade em ME - dólar spot 83.325 – 52.716 –
Total geral 260.827 (247.270) 331.731 330.280
(i) Os valores acima representam o principal atualizado pela taxa pactuada em cada 
operação. (ii) Representa o valor do contrato padrão na BM&F Bovespa, atualizado 
até a data-base.

(b) O “hedge” de exposição no indexador IPCA é composto da seguinte forma:
2018 2017

Instrumento (i)
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Operações de crédito 26.821 – 31.124 –
Títulos públicos (NTN-B) (ii) 525 (25.825) 287 (28.103)
Índice de preço BM&F - DAP – – 474 –
Total geral 27.346 (25.825) 31.885 (28.103)
(i) Os valores acima representam o principal atualizado pela taxa pactuada em cada 
operação. (ii) A posição vendida refere-se a captação em operações compromissadas 
com livre movimentação, onde vendemos o lastro e temos a obrigação de recompra 
dos títulos até o vencimento da operação.
(c) Riscos de liquidez: O risco de liquidez é administrado mediante a adoção de controles 
que asseguram a alocação de recursos em ativos de elevado grau de qualidade e liquidez, 
baseados em capital próprio e/ou captados de contrapartes reconhecidamente respei-
tadas ou pulverizado no varejo, a taxas compatíveis com aquelas praticadas no mercado. 
Este controle contempla também a análise de eventuais descasamentos no tempo entre 
ativos e passivos e consequentes ajustes necessários para sua adequação. (d) Risco de 
crédito: O Modal possui política de concessão de crédito onde são determinados os 
procedimentos de avaliação de clientes e contrapartes. A avaliação de cada cliente ou 
contraparte é efetuada previamente à realização de operações e contempla análises 
objetivas de dados financeiros, índices comparativos, fluxo de caixa, capital de giro, 
cobertura de juros e qualidade das garantias oferecidas, bem como análises subjetivas, 
que contemplam dados do setor econômico, ambiente regulatório e participação no 
mercado. Os limites são aprovados pelo Comitê de Crédito e revisados regularmente, 
juntamente com a suficiência das garantias oferecidas. (e) Risco operacional: Os riscos 
operacionais são geridos por área especificamente criada para este fim, responsável 
pela avaliação, monitoramento e controle de riscos oriundos de sistemas, pessoas, pro-
cessos internos ou ainda de eventos externos. A gestão de risco operacional é efetuada 
através da análise dos principais processos, identificando riscos e sugerindo respectivos 
controles mitigadores, utilizando um sistema de controles internos e mensuração de 
riscos, que também permite avaliações periódicas dos controles pelos próprios ges-
tores de cada processo, assim como planos de ação. Visando à segurança de todos os 
procedimentos em execução no Modal, a área de Risco operacional tem estreita ligação 
com a área de Auditoria Interna e Comitê de Compliance. (f) Risco de Mercado: As 
condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado, gerando 
oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de inflação, 
resultando em variações nos preços dos ativos em geral. Tais variações podem afetar 
o desempenho do Banco. A queda ou o aumento nos preços dos ativos integrantes da 
carteira do Banco podem ser temporários, não existindo, no entanto, garantia de que 
não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Ao utilizar operações de 
derivativos, o risco de mercado pode ser ampliado através de posições direcionais e 
alavancagem ou reduzido através de operações de “hedge”. Existe também o risco de 
distorção temporária do resultado do derivativo e seu ativo objeto para as operações 
de hedge por conta da marcação a mercado, o que pode gerar distorções no resultado 
do Banco, como ocorre com a exposição em dólar, taxas de juros e cupom IPCA (vide 
quadros mais acima e Nota 3(b)(i)). 5. Operações de crédito: As operações de crédito 
são classificadas em nove níveis de riscos e a provisão para créditos de liquidação du-
vidosa é efetuada com base na classificação dos clientes nos níveis de riscos definidos 
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Essa classificação leva em consideração, 
entre outras, uma análise periódica da operação, do histórico dos clientes, dos atrasos 
e das garantias recebidas, quando aplicável. A classificação das operações de crédito 
está demonstrada a seguir:

(a) Por tipo de cliente, atividade econômica e nível de risco
2018 2017 Percentual de

Modalidade de crédito
Tipo de 
cliente

Atividade 
Econômica

Nível 
de 

risco

Classificação 
da carteira por 

faixa de risco

Provisão para 
crédito de liquidação 

duvidosa (i)

Classificação 
da carteira por 

faixa de risco

Provisão para 
créditos de liquidação 

duvidosa (i)

provisão conforme 
Resolução CMN 

nº 2.682/99
Empréstimos e títulos descontados Jurídica Comércio AA – – 10.352 –

Jurídica Indústria AA – – 4.704 –
Jurídica Comércio A 1.114 (6) – – 0,50%
Jurídica Indústria A 22.034 (110) 15.038 (75) 0,50%
Jurídica Serviços A 127.435 (637) 213.176 (1.066) 0,50%
Física Física A 13.342 (67) 54.418 (272) 0,50%
Jurídica Indústria B 55.497 (555) 53.063 (531) 1,00%
Jurídica Serviços B 48.862 (489) 53.871 (539) 1,00%
Física Física B 44.872 (449) 1.489 (15) 1,00%
Física Física C 43 (1) – – 3,00%
Física Física D 1 – – – 10,00%
Jurídica Serviços G – – 520 (364) 70,00%
Jurídica Serviços (ii) H 6.722 (6.722) 11.061 (11.061) 100,00%
Física Física H 2.175 (2.175) – – 100,00%

Financiamentos Jurídica Indústria A – – 13.693 (68) 0,50%
Adiantamentos sobre contratos
 de câmbio - ACC - (Nota 6) Jurídica Indústria B – – 5.023 (50) 1,00%
Outros créditos (Nota 7(ii)) Jurídica Serviços A 27.099 (135) 28.059 (140) 0,50%

Física Física G – – 3 (2) 70,00%
Totais 349.196 (11.346) 464.470 (14.183)
Circulante 169.219 (11.346) 261.705 (14.183)
Longo Prazo 179.977 202.765
(i) Ver critério de constituição na nota 2(i). (ii) No exercício findo em 31/12/2018, o saldo da rubrica “Bens não de uso próprio” registrava o valor de R$ 80.168 (2017 - R$ 71.776), 
conforme laudos de avaliação independentes, oriundo de execuções de garantia recebidos nas operações, ou dação em pagamento para abatimento ou quitação dos débitos. 
No exercício findo em 31/12/2018, foi feito pelo Banco o processo de dação, com base em laudo de avaliação independente, para quitação de parte da dívida de um cliente 
que estava 100% provisionado no montante de R$ 4.875.
(b) Por faixa de vencimento

2018 2017
Vencidos A vencer

Até 90 dias De 91 a 180 dias De 181 a 360 dias Até 180 dias De 181 a 360 dias Após 360 dias Total Total
Empréstimos e títulos descontados 1.061 532 860 104.179 59.108 156.358 322.098 417.692
Adiantamentos sobre contratos de câmbio - ACC – – – – – – – 5.023
Outros Créditos – – – 684 2.795 23.619 27.098 28.062
Financiamentos – – – – – – – 13.693
Totais 1.061 532 860 104.863 61.903 179.977 349.196 464.470

(c) Cessão de crédito: No exercício findo em 31/12/2018, o Banco cedeu créditos sem 
coobrigação, respeitando as condições de cessão de acordo com a Resolução CMN 
nº 2.836/01. Os valores destas operações estão demonstrados a seguir:

2018 2017
Valor original contábil dos créditos cedidos 99.478 739.621
Valor das cessões dos créditos 99.494 735.691
Resultado nas cessões 16 (3.930)
(d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Semestre 2018 2017
Saldo no início do semestre/exercício 12.122 14.475 8.851
 Constituição/(reversão) (i) 13 8.719 13.340
 (–) Reversão por créditos baixados ou cessão
  sem coobrigação (ii) (521) (11.580) (7.716)
Saldo no fim do semestre/exercício 11.614 11.614 14.475
(i) Inclui provisão de devedores duvidosos sobre garantias prestadas no valor de R$ 268 
(Nota 18(e)). (ii) Créditos baixados para prejuízo após atingir o prazo de 180 dias clas-
sificado como rating “H” ou após cessão de créditos sem coobrigação.
No exercício findo em 31/12/2018, ocorreram repactuações de operações dentro das 
condições, limites e prazos da linha de crédito, aprovadas formalmente pelo Comitê 
de Crédito, cujo montante foi de R$ 28.492 (2017 - R$ 38.256), nesses montantes 
havia, no momento das repactuações, provisão para crédito de liquidação duvidosa 
de R$ 271 (2017 - R$ 11.272).
6. Carteira de câmbio

2018 2017
Outros créditos
 Câmbio comprado a liquidar 3.118 22.829
 Direitos sobre venda de câmbio 1.029 71
 Adiantamentos em moeda nacional recebidos (194) (71)
 Rendas a receber de adiantamentos concedidos - ACC (Nota 5(a)) – 23

3.953 22.852
Outras obrigações
 Câmbio vendido a liquidar 1.016 71
 Obrigações por compra de câmbio 3.120 22.610
 Adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACC)  (Nota 5(a)) – (5.000)

4.136 17.681

7. Outros créditos - diversos: Em 31 de dezembro, a conta de "Outros créditos - diversos" 
no Banco estava representada por:

2018 2017
Ativos fiscais diferidos (Nota 11(a)) 63.252 41.088
Antecipações de tributos a compensar (i) 19.733 20.318
Devedores por compra de valores e bens (ii) 18.464 18.757
Títulos e créditos a receber (iii) 14.955 17.066
Devedores diversos no país e outros (iv)  3.898 12.413
Valores a receber fee de estruturação (v) 12.741 9.456
Valores a receber venda a prazo de investimentos (vi) 10.258 –
Dividendos a receber (vi) 7.500 –
Taxa de administração/performance a receber 2.683 3.196
Devedores por depósitos em garantia e caução de aluguel 1.853 1.434
Valores a receber de projetos 1.342 1.226
Valores a receber de sociedades ligadas (Nota 15) 1.160 1.886
Totais 157.839 126.840
Curto Prazo 48.034 50.363
Longo Prazo 109.805 76.477
(i) Composto, por crédito tributário da COFINS (Nota 14) no valor de R$ 19.345 (2017 
- R$ 18.889), por COFINS retido na fonte no valor de R$ 160 (2017 - R$ 41) , além 
de outros tributos a compensar no valor de R$ 228 (2017 - R$ 2.172). (ii) Refere-se 
a venda a prazo de BNDU, executado em garantia contratual no valor de R$ 18.464 
(2017 - R$ 18.757). (iii) Refere-se a operações com característica de cessão de crédito 
no montante de R$ 8.635 (2017 - R$ 9.302) (nota 5(a)) relativas a cessão de direitos 
de recebíveis e direito sobre emissão de debêntures no valor de R$ 6.320(2017 - R$ 
7.765), que aguarda o certificado de custodiante para transferência para o grupo de 
TVM. (iv) Inclui o valor de R$ 2.000 relativo a pagamento de advogado/processo que 
conforme acordo, será ressarcido. (v) Composto por fees de estruturação que foram 
ou serão liquidados ao longo de 2019. (vi) Refere-se a valor a receber pela venda a 
prazo de investimento em ações.

8. Investimentos em empresas controladas e coligadas: A seguir apresenta-se o resumo das informações financeiras das controladas e a movimentação dos investimentos:
Qde de ações/

cotas possuídas
Participação 

do Modal - %
Capital 

social
Patrimônio 

líquido
Lucro líquido/ 

(prejuízo)
Valor contábil dos 

investimentos
Resultado de participação 

em controladas
Modal DTVM (i) 41.503.498 99,99% 41.504 37.590 6.841 37.590 6.841
Modal Asset Management (MAM) (iii) 4.846.991 99,99% 4.847 28.389 6.219 28.389 3.238
Modal Adm. de Rec.(MAR) (ii)(iii) 799.989 99,99% 960 3.038 9.468 3.038 5.512
Modal Ass. Financ. (MAF) 209.988 99,99% 210 12.662 (3.025) 12.662 (7.016)
Modal Real Estate Part (MRE) 3.349.996 99,99% 3.350 55 (15) 55 (15)
Central de Registros de Títulos e Ativos S.A. (iv) 500.000 3,56% 14.029 14.029 – 287 –
Novus Capital Gestora de Recursos (Nota 1) 105.000 30% 350 350 – 105 –
Total 2018 82.126 8.560
Total 2017 128.052 14.610

(i) Foi adquirida pelo Modal em 15/08/2014 e teve a troca de controle acionário 
aprovado pelo BACEN em 03/07/2015 , com respectiva divulgação no Diário Oficial 
em 21/09/2015. A Modal DTVM iniciou suas operações sob o controle do Modal 
em outubro de 2015. Em 26/06/2017, o Banco aportou na Modal DTVM R$7.000, 
passando o capital social para R$ 36.503, sendo emitidas 7.000.000 (sete milhões) de 
novas cotas com valor nominal de R$ 1,00 subscritas e integralizadas de acordo com 
a reunião de cotistas e homologado pelo BACEN no dia 5/07/2017. Em 30/04/2018, 
o Banco aportou na Modal DTVM R$ 5.000.000 (cinco milhões) de novas cotas com 
valor nominal de R$ 1,00, subscritas e integralizadas de acordo com a reunião de 
cotistas e homologado pelo BACEN em 30/04/2018. (ii) Em 28/11/17 o Banco, após 

aprovação pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), adquiriu a Modal Administradora 
de Recursos Ltda. (“MAR”), entidade que já fazia parte do Conglomerado Prudencial, 
por R$ 69.200, gerando um ágio de R$ 60.477 (R$ 44.618 em 31/12/2018), apurado 
com base em laudo de avaliação econômico financeiro que utilizou o método de fluxo 
de caixa descontado. A MAR é responsável pela gestão dos fundos de investimento, 
sendo esse segmento um “core business” do Modal, que tem sob gestão R$ 38 bilhões 
(30/12/2017 - R$ 20 bilhões). A movimentação da MAR passando para baixo da estrutura 
societária do Controlador, que teve por objetivo dar maior transparência aos agentes 
de mercado (Autoridade Monetária, agências de “rating”, clientes e investidores) sobre 
esse importante segmento do grupo Modal. (iii) Em 31/12/2018, conforme aprovado 

em assembleia de sócios, e alinhado com a estratégia da alta administração, a Mo-
dal Adminstradora de Recursos (MAR) foi cindida em parcela equivalente a 80% do 
patrimônio líquido, com versão da parcela para a Modal Asset Management (MAM), 
simultaneamente num cronograma até julho de 2019, a gestão dos fundos de “private 
equity” de grandes clientes, também será transferido da MAR para MAM. Na MAR fica a 
gestão de fundos proprietários, conforme nota 3(a)(vi). A cisão, associada a transferência 
da gestão, ocasionou o “split” do ágio originalmente oriundo da aquisição da MAR, 
conforme (ii) acima, que passa a ser associada a MAM no montante de R$ 44.618 e à 
MAR no montante de R$ 11.155. Para suportar a manutenção do ágio da estrutura, foi 
contratado um laudo de avaliação econômico financeiro. (iv) Em dezembro de 2018, o 
Banco Modal aportou o montante de R$ 286 na Central de Registro de Títulos e Ativos 
(Certa), que tem como objetivo, em um primeiro momento, registrar ativos de títulos 
privados e futuramente funcionar como liquidante e depositaria de títulos privados. 
A empresa foi criada com o propósito de auxílio na redução de custos para os bancos, 
ajudando-os a tornarem-se mais competitivos. Hoje, o registro desses ativos é feito 
exclusivamente pela B3. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a MAF, MAM e 
MAR distribuíram dividendos de forma desproporcional no montante total de R$ 11.000 
(2017 - R$ 20.500), sendo o montante de R$ 72 cabendo ao controlador e o restante 
aos sócios administradores minoritários.
9. Captação de recursos

2018 2017
Faixa de vencimento (i)

Até 180 
dias

De 181 a 
360 dias

Após 360 
dias (ii) Total Total

Depósito à vista 96.234 – – 96.234 75.949
Depósitos interfinanceiros 165.041 – – 165.041 92.030
Depósitos a prazo 519.100 281.575 550.033 1.350.708 1.711.975
 Certificados de Depósitos
 Bancários 519.100 281.575 550.033 1.350.708 1.682.864
  Pré-fixado 9.109 7.448 26.768 43.325 146.255
  Indexado a variação da
  taxa Selic/DI 509.991 274.127 523.265 1.307.383 1.536.609
 Depósito a prazo c/garantia
 especial (DPGE) – – – – 29.111
  Indexado a variação da
  taxa Selic/DI – – – – 29.111
Captações no mercado aberto 1.032.287 – – 1.032.287 376.152
Recursos de aceites e
emissões de títulos 67.055 – – 67.055 87.457
 Letras de Crédito Imobiliário
 - (LCI) 67.055 – – 67.055 75.394
 Letras de Crédito do
 Agronegócio - (LCA) – – – – 12.063
Total geral 1.879.717 281.575 550.033 2.711.325 2.343.563
(i) Os depósitos a prazo e os recursos de aceites e emissões de títulos estão classificados 
entre curto e longo prazo, de acordo com os prazos de carência para regaste/amortiza-
ção. (ii) Vencimento nas faixas de acima de 1 ano até 3 anos totaliza R$ 511.251, acima 
de 3 até 5 anos totaliza R$ 36.593 e acima de 5 anos totaliza R$ 2.189.
10. Outras obrigações diversas: Em 31 de dezembro, a conta de "Outras obrigações - 
diversas" estava representada por:

2018 2017
Rendas de repactuação/renegociação a apropriar 5.191 3.235
Liquidações de operações de câmbio (ii) 3.210 –
Despesa de pessoal a pagar 2.681 2.393
Comissões de fianças a apropriar 1.866 1.762
Provisão para contingências (Nota 14) 1.659 990
Outros valores a pagar 788 590
Obrigação de repasse de crédito tributário realizado (Modal DTVM) (i) 723 882
Valores a pagar stock options 554 –
Despesas administrativas a pagar 452 548
Valores a contribuir ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) 300 484
Provisão para garantias financeiras prestadas (Notas 5 (d) e 18(e)) 268 293
Valores Valores a pagar para sociedades ligadas (Nota 15) 233 152
Serviço de consultoria jurídica a pagar 225 658
Total Geral 18.150 11.987
Curto Prazo 10.233 7.702
Longo Prazo 7.917 4.285
(i) Refere-se a obrigação de repasse de valor equivalente a 25% do total dos créditos 
tributários realizados pela controlada Modal DTVM, pelo prazo máximo de 5 anos e 
sem previsão de atualização monetária, conforme previsto no contrato de compra e 
venda assinado entre as partes em 25/08/2014. (ii) Refere-se a créditos de investidores 
em processo de liquidação em decorrência de trâmites cadastrais, regularizados no 
inicio de 2019.
11. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação entre os valores apurados 
conforme alíquotas nominais do Banco e os valores registrados no resultado do exercício 
pode ser resumida da seguinte forma:

2018 2017

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Resultado antes da tributação e
participação nos lucros (41.710) (41.710) 6.404 6.404
 Participação nos lucros ou resultados (4.968) (4.968) (4.913) (4.913)
 Ajuste líquido ao valor de Mercado TVM e
 derivativos (15.847) (15.847) 11.495 11.495
 Resultado de participações em controladas (8.560) (8.560) (14.610) (14.610)
 Provisão para risco de crédito 3.970 3.970 10.948 10.948
 Perdas de crédito realizadas fiscalmente (9.106) (9.106) (13.731) (13.731)
 Outras provisões operacionais 645 645 11.308 11.308
 Provisão para contingências trabalhistas 1.258 1.258 (777) (777)
 Contingências trabalhistas realizadas
 fiscalmente (626) (626) – –
 Ajuste operações de juros em mercado de
 liquidação futura (436) (436) (1.884) (1.884)
 Lucro auferido filial no exterior 68 68 – –
 (Ganhos)/ perdas com debêntures
 incentivadas (i) (7.797) 1.681 (6.029) –
 Demais adições (exclusões) permanentes 4.898 4.898 4.819 4.818
Base de cálculo antes da compensação
de prejuízo fiscal e base negativa (78.211) (68.733) 3.030 9.058
 Dedução Prejuízo Fiscal/ Base Negativa – – (344) (2.152)
Base de cálculo (78.211) (68.733) 2.686 6.906
Alíquota nominal - % (15% + 10% do
excedente) (Nota 2 (o)) 25% 15% 25% 20%
 Imposto de renda e contribuição social – – (176) (1.004)
 Incentivo Fiscal – – 5 –
Imposto de renda e contribuição social
correntes (ii) – – (171) (1.004)
Constituição (reversão) obrigação fiscal
diferida sobre ajuste ao valor de mercado
 TVM e derivativos (3.962) (3.171) 2.736 2.189
Constituição (reversão) de créditos tributários
sobre provisão para créditos de liquidação
duvidosa, prejuízo fiscal e base negativa de 
CSLL e demais diferenças temporárias 18.567 6.231 909 473
Imposto de renda e contribuição social
diferidos 14.605 3.060 3.645 2.662
Total de imposto de renda e contribuição
social 14.605 3.060 3.474 1.658
(i) O Modal mantém e negocia, nos termos da Lei nº 12.431/11, Debêntures de In-
fraestrutura que possuem um tratamento diferenciado na tributação para fins de IR, 
tributando em 15% os ganhos obtidos nessas operações, em separado dos demais 
rendimentos, quando auferidas por Pessoa Jurídica, inclusive Instituições financeiras. 
A Lei dispõe, ainda, que (a) os rendimentos tributados exclusivamente na fonte pode-
rão ser excluídos da apuração do lucro real; e (b) as perdas apuradas nas operações 
com Debêntures não serão dedutíveis quando realizadas por pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real. No exercício findo em 31/12/2018, o Modal auferiu resultado 
de R$ 9.478 (2017 - R$ 6.029) que, na apuração do lucro real, foi excluída da base de 
cálculo do imposto de renda, tendo recolhido imposto de renda na fonte no valor de 
R$ 1.681 (2017 - R$ 1.143), registrado na rubrica de Despesas Tributárias. (ii) O total 
de imposto de renda recolhido no exercício findo em 31/12/2018 foi de R$ 1.647 
(2017 - R$ 1.315), que inclui o IR corrente e o IR tributado em separado dos títulos 
incentivados, conforme parágrafo anterior.
Os créditos tributários e obrigações fiscais diferidas do Banco foram apurados conforme 
mencionado na Nota 2, e estão assim representados:

2018 2017
(a) Outros créditos - diversos (Nota 7)
 Ativo fiscal diferido
  Sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa 11.549 15.302
  Sobre prejuízo fiscal e base negativa 47.016 19.857
  Sobre ajuste a mercado a compensar 307 1.574
  Provisões não dedutíveis temporariamente 4.380 4.355
(ii) Total Geral 63.252 41.088
Circulante 2.669 11.560
Longo prazo 60.583 29.528
(b) Outras obrigações fiscais e previdenciárias (i)
 Obrigações fiscais diferidas
  Sobre ajuste a mercado de TVM e derivativos 10.622 2.204
  Sobre ajuste a mercado de contrato de futuro 490 355
Total Geral 11.112 2.559
Circulante 1.958 240
Longo prazo 9.154 2.319
(i) O saldo da rubrica “Obrigações Fiscais e Previdenciárias” está composto, além do 
descrito acima, substancialmente por : Impostos e contribuições a recolher sobre 
serviços de terceiros R$ 89 (2017 - R$ 161); Impostos e contribuições a recolher so-
bre salários R$ 1.129 (2017 - R$2.496) e Outros impostos e contribuições a recolher 
R$ 841, substancialmente composto por recolhimento por conta e ordem de fundos 
administrados pelo Modal R$ 354 . Todos os valores descritos estão classificados no 
passivo circulante.
O saldo de impostos e contribuições diferidos e sua movimentação estão repre-
sentados por:

31/12/2017

Consti-
tuição/ 

Reversão 31/12/2018
Refletido no resultado
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa 19.857 27.159 47.016
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 15.302 (3.753) 11.549
 Ajuste de valor de mercado de TVM e derivativos 5.566 (4.357) 1.209
 Ajuste a mercado a compensar 1.574 (1.267) 307
 Ajuste de op. realizadas em mercado de
  liquidação futura (355) (135) (490)
 Outras provisões temporárias indedutíveis 4.355 25 4.380
Refletido no patrimônio líquido
 Ajuste de MTM de TVM disponível para venda (7.770) (4.061) (11.831)
Total Geral 38.529 13.611 52.140
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A ADMINISTRAÇÃO                    Contadora: Debora Domingues dos Santos - CPF 081.584.267-86 - CRC-RJ 094976/O-0

Aos Administradores e Sócios Banco Modal S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Modal S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2018 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 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 do Banco Modal S.A. em 31/12/2018, 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. 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”. Somos independentes em 
relação ao Banco, 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 conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros 
assuntos: Informação suplementar - demonstração do resultado abrangente: A demonstração do resultado abrangente referente 
ao semestre e exercício findos em 31/12/2018, elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação 
não é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, é apresentada de forma voluntária pela administração, como informação suplementar, foi submetida a procedimentos 
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada 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 26 (R1) - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis. Em nossa opinião, essa demonstração do resultado abrangente foi adequadamente elaborada, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração do Banco 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 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, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade 

(ii) Estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários e Tributos 
a Compensar:

Créditos Tributários

Ano de realização
Diferenças 

temporárias

Prejuízo 
Fiscal/Base 

Negativa Total

Provisão 
para IR/CS 

diferidos

Tributos 
diferidos 
líquidos

2019 2.669 – 2.669 (2.207) 462
2020 3.551 1.291 4.842 (8.924) (4.082)
2021 6.245 5.627 11.872 56 11.928
2022 2.611 9.693 12.304 – 12.304
2023 1.155 11.935 13.090 (37) 13.053
2024 5 13.373 13.378 – 13.378
2025 – 5.097 5.097 – 5.097
Total geral 16.236 47.016 63.252 (11.112) 52.140
Valor presente (iii) 13.216 31.212 44.428 (9.810) 31.264
(iii) Para o cálculo do valor presente foi utilizada a taxa DI x Pré divulgada pela 
BM&F Bovespa.
12. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social está representado por 31.000 
ações ordinárias (2017 - 31.000) e 31.000 ações preferenciais nominativas (2017 - 
31.000), sem valor nominal. Durante o exercício findo em 31/12/2018, o Banco efetuou 
a recompra de 1.314 ações (2017 - 502 ações) para tesouraria no valor de R$ 7.696 
(2017 - R$ 3.059), equivalente a 2,23% do capital social do Banco. O exercício findou 
com saldo de 1.816 ações em tesouraria no valor de R$ 10.755, equivalente a 3,11% 
do capital social do Banco. (b) Direito das ações: Aos acionistas do Banco é assegurado 
um dividendo anual de no mínimo 6% do capital social, não inferior a 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos da legislação societária. As ações preferen-
ciais, sem direito a voto, têm prioridade no reembolso de capital, sem o pagamento 
de prêmio em caso de liquidação do Banco, e direito a dividendo mínimo de R$ 0,01 
por ação. De acordo com o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos 
juros pagos ou creditados aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, 
poderá ser considerado para cômputo do valor dos dividendos mínimos obrigatórios. 
Nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, os acionistas do Banco se manifestaram 
formalmente sobre a intenção de não distribuir dividendos mínimos obrigatórios, para 
reinvestimento dos recursos nas atividades operacionais do Modal. Essa decisão será 
ratificada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) e por isso não estão sendo 
provisionados os dividendos mínimos obrigatórios. (c) Juros sobre o capital próprio: Nos 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 não houve destinação de juros sobre capital 
próprio. (d) Reserva legal: Essa reserva é constituída por um montante equivalente a 
5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela 
legislação societária. (e) Reserva estatutária: Essa reserva é constituída com o saldo 
remanescente de lucro líquido ajustado, deduzido da distribuição de dividendos, com 
a finalidade de futura incorporação ao capital, distribuição aos acionistas ou absorção 
de prejuízos acumulados; o saldo desta reserva, em conjunto com as demais reservas 
de lucros, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distri-
buição do excesso. (f) Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos: Representa os 
ganhos e perdas não realizados, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos 
e valores mobiliários classificados como "disponíveis para venda", conforme indicado 
na Nota 3. Tais ganhos e perdas são transferidos para as correspondentes contas do 
resultado na data em que ocorrer a sua efetiva realização financeira.

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro 9.498 13.165
 Ajuste de títulos e valores mobiliários 8.540 (6.667)
 Efeitos tributários sobre movimentação (2.553) 3.000
Saldo em 31 de dezembro (Nota 3(a)) 15.485 9.498
13. Limite operacional (Acordo de Basiléia): As instituições financeiras têm que manter 
patrimônio líquido mínimo de 8,625% (2017 - 9,25%) dos seus ativos consolidados 
ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos, 
sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial 
e em variação da taxa de juros, conforme normas e instruções do BACEN. Para os 
cálculos das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BA-
CEN nº 3.644/13, 3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, das Circulares 
nº 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e da Carta-Circular 
nº 3.498/11 para risco de mercado, e das Circulares nº 3.640/13 e 3.675/13 para risco 
operacional. Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 4.193 
e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de 
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e instituíram o Adicional de 
Capital Principal, respectivamente. Em 31 de dezembro, o Banco estava enquadrado 
neste limite operacional, conforme demonstrado a seguir:

2018 2017
Capital principal 212.884 293.564
Capital complementar – –
Nível I (Capital + Capital complementar) 212.884 293.564
Nível II – –
Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) 212.884 293.564
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a) 1.257.870 1.346.456
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b) 321.607 707.914
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c) 307.655 246.657
RWA (a) + (b) + (c) 1.887.132 2.301.027
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 162.765 212.845
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 50.119 80.719
Índice (%) 11% 13%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa
 de juros das operações não classificadas na carteira de
 negociação (RBAN) 1.267 1.772
14. Contingências: Os passivos contingentes decorrentes de litígios ou notificações das 
entidades fiscalizadoras são avaliados pela Administração com o apoio dos consultores 
jurídicos do Banco, considerando-se os conceitos definidos na Resolução nº 3.823/09 
e reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando considerado provável o risco 
de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de re-
cursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Para os processos com avaliação de perda 
considerada possível, não é reconhecida provisão contábil, sendo entretanto divulga-
das em nota explicativa. No caso em que a avaliação de perda é considerada remota, 
não é reconhecida provisão ou feita divulgação em nota explicativa. O Banco é parte 
em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das ope-
rações, envolvendo questões tributárias e outros assuntos. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais penden-
tes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas 
estimadas com as ações em curso. Os ativos contingentes são reconhecidos nas de-
monstrações financeiras apenas quando a Administração possui garantias de sua rea-
lização ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Da 
mesma forma, os passivos relacionados às obrigações legais em discussão judicial são 
mantidos nas demonstrações financeiras até o ganho definitivo da ação. Em 31/12/2018 
e de 2017, o Banco figurava como parte em processos com probabilidade de êxito 
possível, conforme abaixo resumidos: (i) COFINS: Em novembro de 2005, o Supremo 
Tribunal Federal - STF julgou inconstitucional o §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, que 
instituiu nova base de cálculo para fins de apuração da COFINS, a partir de fevereiro 
de 1999, ampliando o conceito de faturamento. Assim, a base de cálculo da COFINS 
foi reduzida e ensejou a criação de um direito líquido e certo de reaver o que se pagou 
a maior. O Banco obteve êxito no mandado de segurança impetrado em face da União 
Federal, através da qual postulou a repetição do indébito por meio de compensação, 
do valor recolhido indevidamente a título de COFINS. Em 29/09/2010, a Vice-Presiden-
te do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, julgou prejudicado recurso extra-
ordinário interposto pela Fazenda Nacional, no qual a União buscava reformar acórdão 
que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998. Em 
face da aludida decisão, a Fazenda Nacional deixou de recorrer, tendo sido certificado 
o trânsito em julgado do mandado de segurança em 05/04/2011. Suportado na opinião 
de seus assessores jurídicos e dos patronos da causa, segundo os quais a questão 
encontra-se pacificada no STF e não havia mais qualquer recurso cabível a ser inter-
posto pela Fazenda Nacional, o Banco reverteu a correspondente provisão para con-
tingências, referente ao período de fevereiro de 2006 até fevereiro de 2011, o que 
representou o reconhecimento de uma receita, líquida dos efeitos tributários, no total 
de R$ 14.335 (R$ 23.892 bruto) no primeiro semestre de 2011. Durante o primeiro 
semestre de 2011, foi constituída provisão no montante de R$ 1.124, sendo R$ 328 
referentes à atualização pela SELIC, já incluídas na reversão efetuada em 31/03/2011 
no montante de R$ 23.892. Nesse contexto, em junho de 2011 o Banco protocolou 
pedido de habilitação de créditos junto à Receita Federal do Brasil (RFB), dos valores 
da COFINS recolhidos a maior no período de outubro de 2000 a janeiro de 2006, no 
valor histórico de R$ 7.255, que atualizados pela SELIC do período no valor de R$ 6.715, 
totalizam R$ 13.970 e que foram habilitados ao longo de 2013, para utilização imedia-
ta. Tendo em vista a decisão transitada em julgado e com fundamento nesse procedi-
mento administrativo junto à RFB, foi reconhecido o correspondente crédito tributário 
registrado em "Outros Créditos - Diversos" (Nota 7 (i)). O valor atualizado em 

31/12/2018 é de R$ 19.345 (2017 - R$ 18.889). Não obstante a decisão com trânsito 
em julgado em favor do Modal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por 
meio de embargos de declaração, questionou a decisão obtida pelo Modal. Os embar-
gos foram julgados com efeitos infringentes e os advogados do Banco então recorreram 
da decisão. Fundamentados em jurisprudência do STJ, classificam a expectativa de 
perda como remota. Em 15/09/2014, o STJ, acolhendo o Agravo Regimental, deu 
provimento ao Recurso Especial do Banco para anular o acórdão que acolheu os Em-
bargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela PGFN. Em 10/11/2015, em 
novo julgamento dos Embargos de Declaração, a 3ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região tornou a acolhê-los, dando provimento ao pleito da 
União. Atualmente, o Banco aguarda o julgamento que determinará a atribuição de 
efeito suspensivo aos novos Recursos Especial e Extraordinário do Banco. O Superior 
Tribunal de Justiça anulou a decisão do Tribunal Regional Federal em 28/11/2018. 
Atualmente, o Banco aguarda novo julgamento pelo Tribunal Regional Federal. Em 
decorrência disso os consultores jurídicos do Banco alteraram de possível para remo-
ta a possibilidade de perda. (ii) ISS: Em 2004, a Secretaria Municipal de Fazenda do Rio 
de Janeiro lavrou contra o Banco o auto de infração nº 97, que, após discussão no 
âmbito administrativo, foi mantido pelo Conselho Municipal de Contribuintes. Diante 
do esgotamento da esfera administrativa, o Banco ajuizou ação anulatória de débito 
fiscal, com o objetivo de anular a autuação. A ação se fundamenta na jurisprudência 
já consolidada em tribunais superiores no sentido da ilegalidade da cobrança de ISS 
sobre as receitas de serviços autuadas pelo Fisco Municipal, uma vez que tais serviços 
não constavam da lista anexa à Lei Federal Complementar nº 56/87, pois o Município 
do Rio de Janeiro, através da Lei nº 2.274/94, pretendeu ampliar a incidência do ISS, 
fazendo com que as atividades constantes nos referidos itens da lista de serviços, 
quando praticadas por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, 
também fossem objeto do ISS, o que era expressamente vedado pela citada Lei Federal . 

No caso específico do Banco, a autuação compreende o período de janeiro de 2001 a 
dezembro de 2002 e totaliza R$ 6.475. Não foi constituída provisão para fazer face a 
essa contingência, visto que os consultores jurídicos do Modal, que se fundamentaram 
na doutrina e na jurisprudência judicial ao caso, classificaram como perda possível. Em 
24/08/2015, foi proferida sentença desconstituindo o lançamento consubstanciado no 
Auto de Infração, inclusive em sede de antecipação de tutela. Com isso, foi também 
suspensa a execução fiscal movida pelo Município para a cobrança do Auto de Infração, 
da qual o Banco havia sido citado em 15/06/2015. Em 19/07/2016, foi proferida deci-
são monocrática negando provimento à apelação do Município. Em 27/09/2018, foi 
certificado o trânsito em julgado da sentença desconstituindo o lançamento. (iii) PLR: 
Em janeiro de 2015, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRF”) lavrou Autos de 
Infração para exigir, com acréscimo de multa de ofício e juros de mora, contribuições 
previdenciárias (parcela patronal e RAT - Risco Acidente do Trabalho) e contribuições 
destinadas a terceiros (INCRA e FNDE), supostamente incidentes sobre os pagamentos 
efetuados pelo Banco a seus empregados a título de participação nos lucros ou resul-
tados (“PLR”) em janeiro e julho de 2010, referentes ao segundo semestre de 2009 e 
primeiro de 2010, respectivamente. Em 30/10/17 o Banco optou por aderir ao Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (“PERT”), de acordo com a opção do Inciso III,  
do art. 3º da IN 1.711/2017 e art. 13, § 3º I e II, com redução decorrente da opção à 
vista , com redução de 90% dos juros e 70% das multas, alcançando um valor consoli-
dado de R$ 1.646, liquidado R$ 165 em espécie R$ 1.480, com utilização de prejuízo  
fiscal e base negativa, conforme previsto na legislação. Não existem outras contingên-
cias relevantes avaliadas pela Administração e seus consultores legais como perda 
possível. Em 31/12/2018, o Banco possuía provisões para contingências trabalhistas 
no total de R$ 1.659 (2017 - R$ 990), em montante suficiente para cobrir o valor po-
tencial de perda para esses processos, de acordo com a análise dos consultores jurídi-
cos contratados para as referidas causas (Nota 10).

15. Partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas com o Banco Modal S.A. nos exercícios findos em 31/12/2018 estão apresentadas da seguinte forma:
Ativo/(Passivo) Receitas/(Despesas)

Grau de Relação Prazo (i) 2018 2017 2018 2017
Ativo
Outros Créditos - diversos
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada Sem Prazo 57 169 – –
 - Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. Coligada Sem Prazo 46 – – –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada Sem Prazo 15 18 – –
 - Modal DTVM Ltda. Controlada Sem Prazo 993 1.655 – –
 - KSM Desenv. e Neg. Imobiliários Ltda. Coligada Sem Prazo 20 15 – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada Sem Prazo 21 28 – –
 - Modal Participações Ltda. Ligada Sem Prazo 7 – – –
 - Modal Holding Controle Ligada Sem Prazo 1 1 – –
(Passivo)
Depósitos à vista
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada Sem Prazo (7) (13) – –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada Sem Prazo (3) (4) – –
 - Modal Real Estate Participações Ltda. Controlada Sem Prazo (4) (3) – –
 - Modal DTVM Ltda. Controlada Sem Prazo (4.915) (593) – –
 - KSM Desenv. e Neg. Imobiliários Ltda. Coligada Sem Prazo – (8) – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada Sem Prazo (7) (6) – –
 - Modal MDC Ltda. Ligada Sem Prazo (9) (9) – –
 - Bastad RJ Participações Ltda. Ligada Sem Prazo (4) – – –
 - Modal Participações Ltda. Ligada Sem Prazo (15) (4) – –
 - SPE Incorporadora Condado Di Alphaville Ltda. Ligada Sem Prazo (2) – – –
 - Pessoal chave da administração – Sem Prazo (343) (4) – –
Depósitos a prazo
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada 27/11/2018 (15.664) (13.201) (494) (72)
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada 27/11/2018 (7.533) (13.902) (249) (77)
 - Modal DTVM Ltda. Controlada – – – – (444)
 - Modal Real Estate Participações Ltda. Controlada 27/11/2018 (8) (9) – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada 27/11/2018 (14.652) (7.872) (363) (43)
 - Modal Participações Ltda. Ligada 27/11/2018 (688) (59.682) (99) (22)
 - SPE Incorporadora Condado Di Alphaville Ltda. Ligada 04/06/2021 (596) – (22) –
 - Pessoal chave da administração 27/11/2018 (1.483) (2.424) (37) (14)
Depósitos interfinanceiros
 - Modal DTVM Ltda. Controlada 02/01/2018 (165.041) (92.031) (9.391) (3.630)
Letras de Crédito do Agronegócio
 - Pessoal chave da administração – 22/01/2018 – (92) – (2)
Letras de Crédito Imobiliário
 - Pessoal chave da administração – 02/03/2018 (567) (786) (25) (4)
Outras Obrigações - diversas
 - Modal DTVM Ltda. Controlada Sem Prazo (226) (117) – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada Sem prazo – (34) – –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada Sem Prazo (7) – – –
(i) Os prazos indicados em depósitos a prazo e letras de crédito imobiliário, estão informados conforme data de carência, podendo as suas respectivas datas de vencimento resultarem 
em um prazo maior do que o informado no quadro acima. (ii) Modal Private Equity Ltda. e Modal Administradora de Patrimônio Ltda. foram encerradas no 2º semestre  de 2017.

(a) Remuneração do pessoal-chave da administração: A cada dois anos, na Assembleia 
Geral Ordinária (“AGO”) é estabelecida a remuneração máxima mensal para todos os 
Administradores, conforme determina o Estatuto Social.
(i) Benefício de curto prazo a administradores

2018 2017
Proventos 3.066 4.908
Encargos sociais 806 1.016
Total Geral 3.872 5.924
(ii) Outros benefícios: Programa de remuneração variável - Phantom Stock Option: O 
Modal, a partir do ano de 2017, instituiu um Programa de Opção de Compra de Ações 
do Banco Modal, com o objetivo de (i) incentivar a maior integração de associados ao 
Grupo Modal, (ii) gerar benefícios de longo prazo aos associados, (iii) reter os associa-
dos considerados estratégicos para a instituição, e (iv) permitir maior “upside” no caso 
de valorização patrimonial das ações do Grupo Modal (“Programa de Opções 2017”). 
Os Programas de Opções 2017 e de 2018 se deram na modalidade “Phantom Stock 
Option ”, por meio do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade 
integrante do Grupo Modal, mas tão somente adquire o direito a receber o financeiro 
correspondente à valorização do valor das ações do Grupo Modal, percebida no período  
de tempo entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no 
programa, sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição 
para o(a) beneficiário(a). Os Programas de 2017 e de 2018 outorgaram opções que 
totalizaram 1,65% (0,95% - 2017) que, aplicado sobre a variação do patrimônio líquido 
projetado para 31/12/2021 e de 2022, em comparação com patrimônio de referência 
do plano de 31/12/2016 e de 2017, respectivamente, geraria um montante de exercício 
de outorga de R$ 3.369 (R$ 265 - 2017) que, trazido a valor presente pela taxa DixPré 
da BM&F (base 252), levando em conta o prazo já decorrido até 31 de dezembro de 
2018 (período de “vesting”), totaliza o valor de R$ 554 (R$ 185 - 2017) (R$161 líquido 
dos efeitos tributários ) que foi provisionado no exigível a longo prazo com reflexo nas 
demonstrações dos resultados, e será ajustada nos períodos subsequentes na medida 
que se cumpram os períodos de permanência previstos nos Programas de 2017 e 
de 2018, que se encerram em 31 de dezembro de 2021 e 2022, respectivamente. A 
provisão será efetuada/ajustada no final de cada exercício social, considerando as 
projeções realizadas na data-base das demonstrações financeiras. (iii) Participação 
acionária: Os membros da Diretoria possuem conjuntamente, direta e indiretamente, 
98,66% (2017 - 99,25%) das ações ordinárias e preferenciais do Banco (Nota 12 (a)).
16. Receitas de prestação de serviço: As receitas de prestação de serviços, nos semes-
tres e exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, estão compostas da seguinte forma:

2018 2017
2º semestre Exercício Exercício

Comissão por consultorias e operações estruturadas 8.616 11.145 28.628
Renda com garantias prestadas (fiança) 2.507 7.465 9.907
Renda de serviço de custódia 1.499 2.696 1.266
Renda de administração e gestão de fundos
 de investimentos 1.043 3.591 6.071
Renda de tarifas bancárias e de corretagem
 de bolsa 476 1.475 1.743
Comissão por colocação de cota de fundos 18 124 112
Total Geral 14.159 26.496 47.727

17. Outras despesas administrativas
2018 2017

2° semestre Exercício Exercício
Despesas com processamento de dados 4.948 9.104 5.440
Despesas com serviços de terceiros e serviços
 técnicos especializados 3.842 8.788 6.872
Despesa com depreciação e amortização 4.113 8.323 4.318
Despesa de aluguéis 1.704 3.579 4.186
Despesa com serviços do sistema financeiro 1.507 3.327 6.012
Despesa com comunicações 1.523 2.993 979
Despesa com viagens no país e exterior 1.652 2.866 1.719
Despesa com registros em clearing 733 1.384 1.358
Despesa com promoções e relações públicas 761 1.129 1.046
Despesa com manutenção e conservação de bens 533 849 540
Despesa com contribuições filantrópicas 422 797 760
Despesa com serviços do sistema financeiro
 no exterior (i) 388 763 1.595
Despesa com comissão de distribuição (ii) 265 729 1.047
Despesa com registro de Bens não de uso próprio – 553 –
Outras 2.062 4.042 2.644
Total Geral 24.453 49.226 38.516
(i) O saldo da rubrica “despesas com serviços no sistema financeiro no exterior” está 
composto, substancialmente por serviços bancários no exterior de R$ 761 (2017 - 
R$ 1.356); (ii) As despesas com comissões de distribuição de produtos aumentaram 
proporcionalmente ao volume de distribuição de CDBs ao mercado (Nota 9).
18. Outras informações: (a) Em 31/12/2018, os patrimônios líquidos dos fundos sob ad-
ministração/gestão do grupo Modal totalizavam R$ 31.820.445 (2017 - R$ 15.138.891), 
líquido dos fundos de investimento em cota de fundos que aplicam em fundos internos. 
(b) No exercício findo em 31/12/2018 e de 2017, a rubrica “Outras Receitas Opera-
cionais”, estava representada, substancialmente, por: (i) atualização monetária sobre 
o crédito tributário de R$ 242 (2017 - R$ 888); (ii) receita de atualização da venda à 
prazo de BNDU no valor de R$ 451 (2017 - R$ 1.413) - Nota 5(a); (iii) receita de juros 
sobre operações com características de concessão de crédito no valor de R$ 301 (2017 
- R$ 1.461) - Nota 7 e (iv) rendas de aplicações no exterior no valor de R$ 81; (c) No 
exercício findo em 31/12/2018, “Outras Despesas Operacionais” estão representadas 
substancialmente, por (i) variações cambiais referente as disponibilidades em moeda 
estrangeira de R$ 1.047 (2017 - R$ 1.162) ; (ii) variação cambial sobre outros créditos 
R$ 722; (iii) provisão para contingências de R$ 835 (2017 - R$ 772 ), (iv) provisão para 
“impairment” R$ 630 e (v) outras provisões operacionais R$ 286 (2017 - R$ 1.268). 
(d) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas tributárias estavam 
representadas por: imposto de renda retido na fonte - títulos incentivados no valor de 
R$ 1.681 (2017 - R$ 1.143), imposto sobre operações financeiras no valor de R$ 735 
(2017 - R$ 57), contribuição para o financiamento da seguridade social no valor de 
R$ 1.749 (2017 - R$ 4.509 ), contribuição ao programa de integração social R$ 284 
(2017 - R$ 732), imposto sobre serviços de qualquer natureza no valor de R$ 1.148 
(2017 - R$ 2.217) e outras despesas tributárias no valor de R$ 61 (2017 - R$ 1.426). 
(e) No exercício findo em 31/12/2018, o Banco tinha coobrigações por garantias pres-
tadas de R$ 225.429 (2017 - R$ 232.157). A provisão para perdas, conforme a exigência 
da Resolução nº 4.512/16, foi constituída utilizando como referência a média histórica 
de fianças honradas e não liquidadas, alcançando R$ 268 em 31 de dezembro de 2018 
(2017 - R$ 292), registrada em Outras obrigações diversas (Nota 10).

2018 2017
Valor Provisão Valor Provisão

Aval ou fianças em processos judiciais e 
administrativos de natureza fiscal 36.876 44 36.749 46
Outras fianças bancárias 188.553 224 195.408 246
Total 225.429 268 232.157 292

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 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 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 de uma 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: • Identifica-
mos 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, 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 do Banco. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas 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 do 
Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas 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 o Banco 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. 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.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2019
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Claudia Eliza Medeiros de Miranda
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1RJ087128/O-0














