PORTOCRED S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ nº 01.800.019/0001-85 – NIRE 43 3 0003548 4

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Senhores Acionistas e Administradores: Submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, correspondente ao semestre findo em 30 de junho de 2017. A Portocred
S.A., Crédito, Financiamento e Investimento é uma Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, especializada em soluções de crédito para o segmento de varejo de pessoas físicas. A Instituição mantém esforços contínuos na consolidação e aprimoramento das suas estruturas de administração, adequando permanentemente suas ações às políticas eleitas como prioritárias para o desenvolvimento do negócio. Em especial, é cada vez maior o investimento realizado na estruturação da gestão de risco, agregando componentes
de inteligência e tecnológicos com o claro propósito de proporcionar condições de alcance dos objetivos estratégicos da instituição. A administração da Instituição entende que apesar do momento econômico que inspira cuidados adicionais na condução do negócio, ainda assim
há espaço para explorar oportunidades através de acordos operacionais com diversos parceiros comerciais e essa foi efetivamente a estratégia colocada em prática. A instituição demonstra nível satisfatório de eficiência na execução de sua estratégia, consolidando melhoria
recorrente de seus resultados operacionais. Diante do cenário econômico, a interpretação a respeito da situação mercadológica é de que as dificuldades para a retomada de crescimento têm se apresentado de forma resiliente e a Instituição mantem-se atenta a esses movimentos,
principalmente no que diz respeito aos indicadores de retração na economia. No entanto, mantendo firme propósito de realização do planejamento estratégico, baseado na identificação de oportunidades, novamente obtivemos expansão na geração de carteira de negócios, ao
término do primeiro semestre de 2017, na ordem de 25% em relação ao mesmo período no ano de 2016. Com política e controle efetivo de custos, a Instituição vem buscando a cada período de apuração melhores índices de eficiência. A instituição também se beneficiou dos
resultados consolidados de uma política de crédito e cobrança mais assertiva, a qual permitiu o controle de sua inadimplência, mesmo com o crescimento de suas carteiras. É importante salientar também que a Instituição fortalece cada vez mais sua política de controle de riscos
de mercado e de liquidez, utilizando estratégias que mantenham de forma adequada o equilíbrio das composições de ativos e passivos da mesma, no que tange aos prazos e taxas operacionais praticados, bem como em relação a não exposição à volatilidade de taxas de mercado.
Mantém política que determina os volumes mínimos de liquidez estratégica obrigatórios, com premissas baseadas em relação percentual entre nível de liquidez mínima e o passivo da Instituição. A liquidez estratégica está alocada em títulos da Dívida Soberana e aplicações diárias
no mercado interbancário. A Portocred vem cada vez mais investindo no desenvolvimento de boas práticas de Governança Corporativa, fortalecendo a excelência da gestão, objetivando tornar o ambiente institucional e organizacional mais transparente, responsável, com pilares
de atuação sólidos e acima de tudo, com princípios de justiça consolidados. O índice de Basiléia encerrou o semestre com 13,70%, com alcance do objetivo previsto de geração de margem positiva em seus limites operacionais, mantendo-os adequados ao máximo aproveitamento
das oportunidades classificadas como rentáveis e permitindo alavancagem controlada na geração de ativos. Os resultados positivos permitiram à Instituição uma elevação constante do patrimônio líquido, na ordem de 42% sobre o mesmo período do ano anterior. O retorno sobre
o patrimônio para o período foi de 15%. A Portocred agradece aos acionistas, clientes, colaboradores e demais parceiros pelo empenho, confiança, dedicação e apoio na condução dos negócios e permanece ao dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016 – (Em milhares de reais - R$)
ATIVO
Nota
2017
2016 P A S S I V O
Nota
2017
CIRCULANTE .......................................
257.497 194.639 CIRCULANTE .......................................
129.309
Caixa e equivalentes de caixa .............. 4 1.439
1.949 Depósito ................................................
12.881
Aplicações interfinanceiras de liquidez. 5 37.571 21.700 Depósitos a prazo ................................. 11 12.881
Aplicações no mercado aberto .............
37.571 21.700 Recursos de aceites e emissão
Títulos e valores mobiliários ................. 6 26.180 17.808 de títulos ................................................
88.994
Carteira própria .....................................
26.180 17.808 Recursos de aceites cambiais .............. 12 88.994
Operações de crédito............................ 7 181.495 139.792
Outras
obrigações
.................................
27.434
Setor privado .........................................
225.582 174.899
Cobrança e arrecadação de tributos
Provisão para créditos de liquidação
237
duvidosa ................................................
(44.087) (35.107) e assemelhados ....................................
1.353
Outros créditos ......................................
9.628 11.268 Sociais e estatutárias ............................
2.341
Rendas a receber .................................
728
549 Fiscais e previdenciárias.......................
Diversos ................................................ 8 8.900 10.719 Dívidas subordinadas elegíveis ............ 13 13.061
Outros valores e bens ...........................
1.184
2.122 Diversas ................................................ 14 10.442
Despesas antecipadas.......................... 9 1.184
2.122
128.999
NÃO CIRCULANTE ..............................
53.230 50.770 NÃO CIRCULANTE ..............................
2.831
Realizável a longo prazo.......................
48.558 46.655 Depósito ................................................
2.831
Operações de crédito............................ 7 41.651 38.132 Depósitos a prazo ................................. 11
Recursos
de
aceites
e
emissão
Setor privado .........................................
44.057 40.218
de títulos ................................................
114.809
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa ................................................
(2.406) (2.086) Recursos de aceites cambiais .............. 12 114.809
Outros créditos ......................................
6.620
7.234 Outras obrigações.................................
11.359
Diversos ................................................ 8 6.620
7.234 Dívidas subordinadas elegíveis ............ 13
Outros valores e bens ...........................
287
1.289 Diversas ................................................ 14 11.359
Despesas antecipadas.......................... 9
287
1.289 Capital social .........................................
28.247
Permanente...........................................
4.672
4.115
17.689
Investimentos ........................................
26
26 Reserva de lucros .................................
6.483
Imobilizado de uso ................................ 10 2.842
2.837 Lucros acumulados ...............................
Intangível ...............................................
1.804
1.252 TOTAL DO PASSIVO E
TOTAL DO ATIVO .................................
310.727 245.409 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................
310.727
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016 – (Em milhares de reais - R$)
Capital
Aumento
Reserva
Lucros
Nota
social
de capital
de lucros
acumulados
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2016
19.697
11.669
Aumento de capital ................................
1.586
Lucro líquido do semestre .....................
3.060
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 ..
19.697
1.586
11.669
3.060
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2017
22.247
17.689
Aumento de capital ................................
15
6.000
Lucro líquido do semestre .....................
6.483
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 ..
22.247
6.000
17.689
6.483
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016
2016
(Em milhares de reais - R$)
71.386
Nota
2017
2016
7.108
104.858
74.270
7.108 Receitas de intermediação financeira ............
Operações de crédito......................................
101.679
71.920
55.288 Resultado de operações com títulos
3.179
2.350
55.288 e valores mobiliários .......................................
(44.784)
(38.149)
8.990 Despesa da intermediação financeira ...........
Operações de captação no mercado .............
(15.777)
(12.840)
(24.388)
157 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 7e (29.007)
(921)
525 Resultado de venda de ativo financeiro ......... 7f
Resultado bruto da intermediação financeira .
60.074
36.121
1.407
Outras receitas (despesas) operacionais .......
(50.144)
(34.068)
- Receitas de prestação de serviços .................
6.689
5.772
6.901 Despesas de pessoal...................................... 17 (17.315)
(13.762)
Despesas
administrativas
...............................
18
(32.657)
(21.711)
138.011
(4.561)
(3.296)
10.661 Despesas tributárias .......................................
(1.071)
10.661 Outras receitas (despesas) operacionais ....... 19 (2.300)
Resultado operacional ....................................
9.930
2.053
RESULTADO
ANTES
DA
TRIBUTAÇÃO
109.393
9.930
2.053
109.393 SOBRE O LUCRO ..........................................
1.882
17.957 Imposto de renda e contribuição social .......... 16 (2.523)
Imposto de renda e contribuição social ..........
(4.291)
10.758 Ativo fiscal diferido ..........................................
1.768
1.882
7.199 Participações estatutárias no lucro .................
(924)
(875)
21.283 Lucro líquido do semestre...............................
6.483
3.060
11.669 Quantidade de ações no final
3.060 dos semestres ....................................... 15 6.145.293.217 6.048.869.512
245.409

Total
31.366
1.586
3.060
36.012
39.936
6.000
6.483
52.419

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016 – (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Portocred S.A. - Crédito, aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contraparFinanciamento e Investimento (“Instituição”), com sede na tida ao resultado do período.
Rua dos Andradas, 1.001, conjunto 1.401, Centro, Porto Ale- e) Operações de crédito: A classificação do risco das operagre - RS, tem como foco o segmento de mercado de crédito a ções de crédito e a constituição da provisão para operações
pessoas físicas, com ênfase em crédito pessoal. Seu portfólio de créditos de liquidação duvidosa foram definidas para cobrir
de produtos de crédito inclui o Crédito Direto ao Consumidor eventuais perdas e levam em consideração os riscos específi- CDC, crédito consignado e financiamento de veículos (moto- cos e globais da carteira, bem como as diretrizes estabelecidas
cicletas). A Instituição utiliza recursos próprios e de terceiros, pela Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999. As
captados por meio da emissão de títulos pré e pós-fixados, es- baixas de operações de crédito contra prejuízo são efetuadas
pecialmente Letras de Câmbio - LC e Depósitos a Prazo com após decorridos seis meses de sua classificação no “rating”
Garantia Especial - DPGEs.
“H”, desde que apresentem atraso superior há 180 dias. As
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRA- rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias,
ÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram independentemente de seu nível de risco, somente são recopreparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas nhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
no Brasil, observando as diretrizes contábeis estabelecidas f) Despesas antecipadas: Correspondem a remunerações
pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Conselho Mo- pagas a terceiros na contratação de empréstimos e financianetário Nacional - CMN, consubstanciadas no Plano Contábil mentos. A partir do exercício de 2015, a contabilização dessas
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e os comissões passou a ser efetuada de acordo com a Circular
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos BACEN nº 3.693, de 20 de dezembro de 2013, alterada pela
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Circular BACEN nº 3.738, de 11 de dezembro de 2014, segreaprovados pelo BACEN. Em 29 de agosto de 2017, a Diretoria gando-se a parcela referente à originação das operações e
Executiva aprovou as demonstrações financeiras e autorizou pós-venda, conforme sumariado a seguir:
divulgá-las a partir dessa data.
Remuneração referente à originação: • A partir da referida CirAdoção às normas internacionais de contabilidade: A fim de cular, as despesas referentes à originação das operações de
adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o CPC crédito passaram a ser registradas diretamente como despeemitiu algumas normas e suas respectivas interpretações, sas no momento da contratação. Até 2016 a parcela da remuas quais serão aplicáveis às instituições financeiras apenas neração correspondente à originação das operações que estão
quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos téc- registradas no ativo, na rubrica “Despesas antecipadas”, são
nicos já aprovados pelo BACEN são os seguintes: • Reso- apropriadas ao resultado pelo prazo dos contratos de operalução CMN nº 3.566/08 – Redução ao Valor Recuperável de ções de crédito que originaram tal ativo ou até que o contrato
Ativos (CPC 01 (R1)). • Resolução CMN nº 3.604/88 – De- seja liquidado, repactuado ou renovado. A parcela restante é
monstração dos Fluxos de Caixa (CPC 03 (R2)). • Resolução contabilizada como despesa do exercício na rubrica “Despesas
CMN nº 3.750/09 – Divulgação sobre Partes Relacionadas administrativas”.
(CPC 05 (R1)). • Resolução CMN nº 3.823/09 – Provisões, Remuneração referente aos serviços de pós-vendas: • A parPassivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25). • Re- cela da remuneração referente aos serviços de pós-vendas é
solução CMN nº 3.973/11 – Evento Subsequente (CPC 24). apropriada como despesa “pro rata” ao longo do prazo do con• Resolução nº 3.989/11 – Pagamento Baseado em Ações trato de operação de crédito a que se refere, de acordo com a
(CPC 10 (R1)). • Resolução nº 4.007/11 – Políticas Contábeis, Circular BACEN nº 3.693/13. No caso de liquidação antecipada
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23). • Re- da operação com recursos próprios do devedor ou com recursolução nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1) sos transferidos por outra instituição, será cessado o pagamenemitido pelo CPC, aplicável onde não conflitar com as normas to da referida remuneração.
emitidas pelo CMN ou pelo BACEN. • Resolução nº 4.424/15 – g) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo (não
Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1)), aplicável a partir de circulantes): Demonstrados pelos valores de realização, in1º de janeiro de 2016.
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações moNovas práticas emitidas e ainda não adotadas: • Resolução netárias “pro rata” dia incorridos e as variações cambiais, denº 4.524/16 - procedimentos técnicos relativos ao reconhe- duzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste
cimento dos efeitos das variações cambiais resultantes da ao valor de mercado e rendas a apropriar.
conversão de transações em moeda estrangeira e de demons- h) Imobilizado de uso: É demonstrado ao custo de aquisição
trações financeiras de investidas no exterior e às operações ou formação. A depreciação é calculada pelo método linear
de “hedge” de variação cambial de investimentos no exterior com taxas anuais que levam em consideração a vida útil do
(CPC 02 (R2)) - aplicável a partir de 1º de janeiro de 2017. • correspondente ativo.
Resolução nº 4.534/16 - critérios para reconhecimento contábil i) Redução ao valor recuperável de ativo: O imobilizado de uso
e mensuração dos componentes do ativo intangível e sobre o e outros ativos não circulantes, inclusive o ativo intangível, são
ativo diferido (CPC 04 (R1)) - aplicável a partir de 1º de janeiro revistos anualmente para se identificar evidências de perdas
de 2017. • Resolução nº 4.535/16 - critérios de reconhecimen- não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações
to e registro contábil dos componentes do ativo imobilizado de nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
uso (CPC 27) - aplicável a partir de 1º de janeiro de 2017. Ten- recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é caldo em vista que a Instituição não possui operações em moeda culado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela
estrangeira a Resolução 4.524/16 não tem efeito contábil. Para é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo
as demais resoluções citadas acima, Resoluções 4.534/16 e ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
4.535/16, a Instituição está adotando os procedimentos neces- líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
sários para o enquadramento no segundo semestre de 2017, a j) Depósitos a prazo, recursos de aceites cambiais e dívidas
Administração concluiu que possíveis impactos destas Resolu- subordinadas: Estão demonstrados pelo seu valor de resgate,
ções nas demonstrações financeiras do semestre findo em 30 líquidos das despesas financeiras a decorrer.
de junho de 2017 não são relevantes. Até a presente data, não k) Demais passivos circulantes e não circulantes: Demonstraé possível estimar quando os demais pronunciamentos técni- dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando
cos do CPC serão aprovados pelo BACEN.
aplicável, os encargos e as variações monetárias em base “pro
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais políti- rata” dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas
cas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações a apropriar.
financeiras foram:
l) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropria- imposto de renda é registrada pelo regime de competência e
das pelo regime de competência, observando-se o critério “pro foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, mais
rata” dia para as de natureza financeira, as quais são calcula- adicional de 10% sobre o lucro excedente a R$ 240 anuais, e
das com base no método exponencial. As operações com taxas a provisão para contribuição social, à alíquota de 20%, calcuprefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas lada e contabilizada antes do imposto de renda, ajustada na
e despesas correspondentes ao período futuro são registradas forma da legislação fiscal. Os impostos ativos diferidos decorem conta redutora dos respectivos ativos e passivos e apropria- rentes de diferenças temporárias foram constituídos com base
das ao resultado pela fluência dos prazos.
nas mesmas alíquotas do imposto de renda e da contribuição
b) Caixa e equivalentes de caixa: São representados por dispo- social correntes, em conformidade com a Resolução CMN
nibilidades em moeda nacional e depósitos em conta-corrente nº 3.059/02 e alterações introduzidas pela Resolução CMN
com resgate imediato e apresentam risco insignificante de mu- nº 3.355/06, e levam em consideração o histórico de rentabidança de valor justo.
lidade e a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
c) Aplicações interfinanceiras de liquidez: Representam ope- m) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O recorações a preços fixos referentes às compras de títulos com nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos
compromisso de revenda e aplicações em depósitos interfinan- contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo
ceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos com os critérios definidos na Resolução CMN nº 3.823/09 e
rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.
no pronunciamento técnico CPC 25, sendo provisionados com
d) Títulos e valores mobiliários: Conforme estabelecido pela base na opinião dos assessores jurídicos, por meio da utilizaCircular BACEN nº 3.068/01, os títulos e valores mobiliários de- ção de modelos e critérios que permitam a sua mensuração da
tidos pela Instituição foram avaliados e classificados da seguin- forma mais adequada possível, apesar da incerteza inerente ao
te forma: • Títulos mantidos até o vencimento: a Administração seu prazo e valor de desfecho da causa. A seguir, os critérios
tem a intenção e capacidade financeira para sua manutenção utilizados segundo a natureza da contingência: • Ativos continem carteira até o vencimento, e são avaliados pelo custo de gentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras,

Lucro por ação - R$ ..............................

0,001055

0,000506

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua
realização sobre as quais não cabem mais recursos. • Provisão para riscos
fiscais, cíveis e trabalhistas: é reconhecida nas demonstrações financeiras
quando, com base na opinião dos assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. • Passivos contingentes: avaliados como de perdas possíveis
pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas,
e aqueles não mensuráveis com suficiente segurança e como de perdas
remotas não são provisionados nem divulgados.
n) Estimativas contábeis: São determinadas pela Administração considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para créditos de liquidação duvidosa e para riscos fiscais, cíveis e
trabalhistas, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar, quando da sua realização, em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões existentes ao processo de estimativas contábeis. A Instituição revisa
suas estimativas e premissas em bases mensais.
o) Resultado por ação: Calculado com base na quantidade de ações em
circulação do capital integralizado na data do balanço.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Disponibilidades:
2017
2016
Caixa .......................................................................
3
31
Depósitos em conta corrente ..................................
1.436
1.918
Total ...........................................................................
1.439
1.949
5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no mercado aberto:
2017
2016
Revendas a liquidar - posição bancada:
Letras do Tesouro Nacional – LTN ........................
21.800 16.700
Certificado de Deposito Interfinanceiro – CDI.......
15.771
5.000
Total ...........................................................................
37.571 21.700
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: A composição da carteira de títulos
e valores mobiliários e a comparação com o valor de mercado é como segue:
2017
2016
Custo
Custo
atuali- Valor de atuali- Valor de
Carteira própria:
zado mercado zado mercado
Títulos mantidos até o vencimento:
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 19.830 19.830 17.796 17.796
Vinculados ao BC - TPF .................. 6.084
6.084
Outros - títulos de capitalização ......
266
266
12
12
Total ................................................... 26.180 26.180 17.808 17.808
O valor de mercado foi apurado da seguinte forma: Títulos Públicos Federais que possuem negociações ativas são apurados com base nos preços
divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. As Letras Financeiras do Tesouro - LFT
possuem vencimento em 7 de setembro de 2017 e, por esse motivo, estão
classificadas no ativo circulante. Atendendo ao disposto no artigo 8º da
Circular BACEN nº 3.068/02, a Instituição declara possuir capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na
categoria “Títulos mantidos até o vencimento”.
7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO: As informações da carteira são assim
sumariadas:
a) Diversificação da carteira por produto
2017
2016
Empréstimos .............................................................
251.493 192.567
Financiamentos .........................................................
18.146 22.550
Total ...........................................................................
269.639 215.117
Circulante ..................................................................
225.582 174.899
Não circulante ...........................................................
44.057 40.218
b) Diversificação da carteira por prazo
Setor privado:
2017
2016
Vencidos ..................................................................
41.031 33.514
A vencer:
Até 3 meses...........................................................
81.471 59.703
De 3 a 12 meses ...................................................
103.080 81.682
De 1 ano a 3 anos .................................................
40.553 36.814
De 3 a 5 anos ........................................................
3.250
3.395
De 5 a 15 anos ......................................................
254
9
Total ...........................................................................
269.639 215.117
c) Diversificação da carteira por atividade
2017
2016
Serviços.....................................................................
1.114
1.174
Pessoas físicas .........................................................
268.525 213.943
Total ...........................................................................
269.639 215.117
d) Diversificação da carteira por nível de risco
2017
Parcelas Parcelas Saldo da
Risco
vencidas a vencer
carteira Provisão
%
A .....................
3 182.679 182.682
(913) 0,5
B .....................
1.175
8.008
9.183
(92)
1
C .....................
1.845
10.065
11.910
(357)
3
D .....................
2.895
6.485
9.380
(938)
10
E .....................
3.273
4.895
8.168
(2.450)
30
F .....................
4.057
4.271
8.328
(4.164)
50
G .....................
4.249
3.782
8.031
(5.622)
70
H .....................
23.534
8.423
31.957
(31.957) 100
Total ................
41.031 228.608 269.639
(46.493)
2016
Parcelas Parcelas Saldo da
Risco
vencidas a vencer
carteira Provisão
%
A ......................
143.330
143.330
(717) 0,5
B ......................
935
6.475
7.410
(74)
1
C ......................
1.804
10.540
12.344
(370)
3
D ......................
2.348
5.602
7.950
(795)
10
E ......................
2.332
3.550
5.882
(1.765)
30
F ......................
3.177
3.266
6.443
(3.221)
50
G......................
2.906
2.118
5.024
(3.517)
70
H ......................
20.011
6.723
26.734
(26.734) 100
Total .................
33.513
181.604
215.117
(37.193)
e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
2017
2016
Saldo inicial ..............................................................
37.567
29.886
Constituições líquidas de reversões ........................
29.007
25.402
Reversão decorrente de cessão de crédito.............
(1.014)
Baixas de créditos contra prejuízo...........................
(20.081) (17.081)
Saldo final ................................................................
46.493
37.193
No semestre findo em 30 de junho de 2017 foram recuperados créditos
lançados anteriormente a prejuízo no montante de R$5.518 (R$3.696 em
2016), e lançados no resultado de intermediação financeira e renegociados
créditos no montante de R$26.254 (R$16.809 em 2016).

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016
(Em milhares de reais - R$)
Nota 2017
2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do semestre após impostos .................
6.483 3.060
Constituição/reversão de provisão para operações
de crédito de liquidação duvidosa ............................. 7e 29.007 24.388
Resultado de venda de ativo financeiro .................... 7f
921
Provisão líquida de reversões para riscos cíveis,
tributários e trabalhistas ............................................. 19 1.746
594
Imposto de renda, contribuição social
e ativo fiscal diferido................................................... 16 2.523 (1.882)
Provisão para outros créditos .................................... 19 (225)
(8)
Provisão para remuneração variável .........................
924
875
Atualização de depósitos judiciais ............................. 19
(32) (319)
Depreciações e amortizações ...................................
743
628
Lucro líquido ajustado ................................................
41.169 28.257
Variação de ativos e obrigações
(Aumento) em títulos e valores mobiliários ...............
(7.147) (1.130)
(Aumento) de aplicações interfinanceiras de liquidez
(5.922) (4.962)
(Aumento) em operações de crédito .........................
(38.504) (45.623)
(Aumento)/Redução em outros créditos ....................
(1.618)
122
Redução em outros valores e bens ...........................
1.461 1.336
(Redução)/Aumento em depósito a prazo.................
(3.468) 4.877
Aumento em recursos de aceites cambiais...............
12.495 19.066
Aumento (redução) em outras obrigações ................
567 (2.242)
Caixa líquido gerado pelas operações ......................
(967) (299)
Imposto de renda e contribuição social pagos ..........
(3.719) (187)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades operacionais .............................................
(4.686) (486)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Alienação de imobilizado de uso ...............................
11
66
Aquisição de investimento/imobilizado de uso ..........
(699)
(112)
Aquisição de intangível ..............................................
(479) (248)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades de investimento.........................................
(1.167) (294)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital ....................................................
6.000
Dividendos e lucros pagos.........................................
(170)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades de financiamento ......................................
6.000
(170)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes a caixa
147
(950)
Modificações do caixa ou equivalentes a caixa:
Caixa ou equivalentes a caixa no início do semestre
1.292 2.899
Caixa ou equivalentes a caixa no final do semestre 4 1.439 1.949
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
f) Créditos transferidos por cessões: A Instituição não efetuou cessão de
crédito durante o semestre findo em 30 de junho de 2017. No semestre
findo em 30 de junho de 2016, realizou cessão de créditos já vencidos, sem
coobrigações, ou seja, com transferência substancial dos riscos e benefícios, oriundos de suas operações de empréstimos e financiamentos, pelo
montante de R$40, cujos saldos contábeis totalizavam R$1.014, naquela
data, gerando uma despesa de R$921, registrada na rubrica “Resultado
da venda de ativo financeiro”, e uma reversão de provisão para créditos
de liquidação duvidosa de R$1.014, registrados no resultado do semestre.
8. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
2017
2016
Circu- Não Cir- Circu- Não Cirlante culante lante culante
Devedores diversos – País ............
251
67
161
111
Devedores por depósito em
garantia (*)......................................
2.983 7.961
1.778
Tributos diferidos (nota explicativa
nº 16b) ............................................
6.417
3.570 2.073
5.345
Outros.............................................
2.232
524
Total ................................................
8.900
6.620 10.719
7.234
(*) Devedores por depósito em garantia:
2017
2016
Depósito – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF (nota explicativa nº 14.c.2)
7.961
Depósito Judicial - Recursos Trabalhistas.................
2.421
1.375
Depósito Judicial IRPJ ...............................................
229
205
Depósitos diversos.....................................................
333
198
Total ............................................................................
2.983
9.739
Circulante ...................................................................
7.961
Não circulante ............................................................
2.983
1.778
9. OUTROS VALORES E BENS - DESPESAS ANTECIPADAS: Referemse a remuneração de correspondentes com a contratação de operações de
crédito. Em 30 de junho de 2017 o saldo está aberto como segue:
2017
2016
Circu- Não Cir- Circu- Não Cirlante culante lante culante
Originação - 1/3 da remuneração
a partir de 2015 ..............................
624
202 1.079
698
Originação - saldo anterior a 2015
473
85
999
591
Outros.............................................
87
44
Total ................................................
1.184
287 2.122
1.289
A Instituição utilizou-se da faculdade de registro no ativo de parcela correspondente a um terço da remuneração referente à originação de operações de crédito realizadas até 2016, deixando assim de registrar no
resultado do semestre findo em 30 de junho de 2017 o valor de R$826
(R$373 em 2016). Com relação às comissões correspondentes à remuneração pós-venda, em 30 de junho de 2017, o montante a ser incorrido
durante o prazo das operações é de R$9.080 (R$6.678 em 2016), o qual
será registrado como despesa no decorrer do prazo das operações, conforme Circular BACEN nº 3.693/13.
10. IMOBILIZADO DE USO
2017
2016
Taxas de Custo Depreciação
Valor
Valor
depreciação histórico acumulada residual residual
Instalações ........................ 33% 1.053
(874)
179
Móveis e utensílios............ 10%
559
(199)
360
326
Máquinas e equipamentos 10%
457
(125)
332
188
Equipamentos de
comunicação ..................... 10%
242
(76)
166
160
Sistema de processamento de dados ................ 20% 4.956
(3.484) 1.472 2.132
Sistema de segurança ...... 10%
62
(33)
29
31
Veículos ............................. 20%
324
(20)
304
Total ...................................
7.653
(4.811) 2.842 2.837
11. DEPÓSITOS A PRAZO: Os títulos de depósitos a prazo - Recibos de
Depósitos Bancários - RDBs e Depósitos a Prazo com Garantia Especial
- DPGEs - são realizados com clientes da Instituição nas modalidades de
encargos pré e pós-fixados e estão assim distribuídos em virtude de seu
vencimento, considerados pelo seu valor presente:
Circulante:
2017
2016
Até 3 meses .............................................................
2.751
599
De 3 a 12 meses ......................................................
10.130
6.509
Total ............................................................................
12.881
7.108
Não circulante:
De 1 ano a 3 anos ....................................................
1.644 10.256
De 3 a 5 anos ...........................................................
1.187
405
Total ............................................................................
2.831 10.661
Total geral ...................................................................
15.712 17.769
Em 30 de junho de 2017, o prazo médio no momento da emissão dos
depósitos a prazo (RDB-DPGE a resgatar) era de 750 dias (679 dias em
2016), emitidos em faixa de remuneração que oscila entre 105% e 116%
do CDI–CETIP.
12. RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS: Os títulos de aceites cambiais
estão assim distribuídos, em virtude de seu vencimento, considerados
pelo seu valor presente:
Circulante:
2017
2016
Até 3 meses .............................................................
28.439 17.551
De 3 a 12 meses ......................................................
60.555 37.737
Total ............................................................................
88.994 55.288
Não circulante:
De 1 ano a 3 anos ...................................................
114.077 106.936
De 3 a 5 anos ..........................................................
732
2.457
Total ...........................................................................
114.809 109.393
Total geral .................................................................. 203.803 164.681
Continua »»»
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016 – (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)
Em 30 de junho de 2017, o prazo médio das obrigações por aceites Movimentação de provisão
(b) Os créditos tributários foram apurados com base nas alíquotas Em 30 de junho de 2017, a taxa de remuneração das obrigações
2017
2016 vigentes em 30 de junho de 2017, conforme nota explicativa nº 3.l. por aceites de títulos cambiais emitidos na forma prefixada é entre
de títulos cambiais (letras de câmbio a resgatar) era de 912 dias
TribuTrabaTrabaEm 22 de maio de 2015, o Poder Executivo editou a Medida Provisó- 9,15% e 22% ao ano e da dívida subordinada de 22% ao ano.
(837 dias em 2016), emitidos na forma prefixada e também com
tária
lhistas Cíveis Tributária lhistas Cíveis ria nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015, b) Remuneração do pessoal-chave da Administração: Os benefíremuneração atrelada ao CDI, com taxa de remuneração prefixada
6.928 1.179
13.006 3.199 1.286 que eleva a alíquota da contribuição social de 15% para 20% até 31 cios de curto prazo a administradores da Instituição são apresentaentre 9% e 22% ao ano (entre 7% e 22% ao ano em 2016) e para Saldo inicial ...... 1.506
de dezembro de 2018. O aumento passou a ter efeito a partir de 1º dos a seguir:
2017
2016
títulos com remuneração pós-fixada entre 100% e 125% do CDI- Constituição (reversão)
da provisão:
de setembro de 2015. O valor presente total dos créditos tributários Remuneração .....................................................
1.101
1.946
CETIP ao ano (entre 97% e 125% em 2016).
Reversões ........ (258) (*) (3.331) (196) (**) (1.387) (289) (381) constituídos é de R$8.679 (R$5.581 em 2016), calculado de acor- Contribuições ao Instituto Nacional do Seguro
do com a expectativa de realização das diferenças temporárias pela Social - INSS e ao Fundo de Garantia do
13. DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS: A dívida subordinada Constituição
5.843 370
165 1.980 506 taxa média de captação, projetada para os períodos corresponden- Tempo de Serviço - FGTS..................................
elegível a capital está assim distribuída em função de seu vencimen- da provisão....... 144
390
302
Pagamentos/
tes. Os créditos tributários foram registrados por seus valores nomi- Total ....................................................................
1.491
2.248
to, considerada pelo seu valor presente:
(10) (136) (10.288) (310) (288) nais e serão revertidos conforme suas exclusões no cálculo do re2017
2016 compensações . (680)
A
Instituição
não
possui
benefícios
de
longo
prazo,
de
rescisão
de
Saldo final......... 712
9.430 1.217
1.496 4.580 1.123 sultado tributável em períodos futuros, quando os valores contábeis
Circulante:
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pesDe 1 a 12 meses .........................................
13.061
- (*) A reversão da provisão, sem prejuízo das alterações processuais dos ativos forem recuperados ou liquidados. A Administração espera soal-chave da Administração.
Total ...............................................................
13.061
- e dos encerramentos no semestre, reflete a alteração na política in- realizar o saldo do crédito tributário conforme segue:
2017
2016 21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: Em 30 de juterna de provisionamento, assim como a revisão dos valores de toNão circulante:
2.242
2.073 nho de 2017 e de 2016 não havia operações envolvendo instrumendos os casos classificados como prováveis e posteriores à sentença, 2017 ...............................................................
De 1 ano a 3 anos .......................................
- 10.758 mediante atualização documental vinculada à cada demanda judicial. 2018 ...............................................................
4.175
3.143 tos financeiros derivativos em aberto.
Total ...............................................................
- 10.758 (**) Valor referente principalmente à reversão da provisão do REFIS 2019 ...............................................................
3.570
2.018 22. LIMITE OPERACIONAL (ACORDO DA BASILÉIA): As institui184 ções financeiras devem manter um patrimônio líquido compatível
Total geral ......................................................
13.061 10.758 referente à CPMF dos anos 2002 a 2004 conforme Oficio do Ministé- 2020 ...............................................................
Total ................................................................
9.987
7.418 com o grau de risco da estrutura de seus ativos ponderados por fario
da
Fazenda
de
18
de
maio
de
2016
referente
à
concordância
com
Operações realizadas em 1º de junho de 2011, com vencimento em
os valores de parte autora que foram transformados em pagamento Em atendimento ao requerido pelas Resoluções nº 3.355, de 31 de tores que variam de 0% a 100%, conforme Resoluções do BACEN.
4 de junho de 2018, na modalidade prefixada, com taxa de remune- em 15 de setembro de 2016, conforme Alvará nº 710003005329, e
O BACEN, por meio da Resolução nº 4.193/13, dispõe sobre os
março de 2006 e nº 3.059, de 20 de dezembro de 2002, ambas do requisitos mínimos de Patrimônio de Referência - PR. Para a apuração entre 17,25% e 22% ao ano, contemplando todos os aspec- revertido o montante excedente de R$1.190.
Conselho Monetário Nacional (CMN) e Circular nº 3.171, de 30 de
tos regulamentares previstos no núcleo de subordinação.
Perdas prováveis: Em 30 de junho de 2017, a Instituição possui pro- dezembro de 2002 do Banco Central do Brasil, eventual reversão, ração do Capital de Nível I e de Capital Principal foram editadas as
visionado o montante de R$11.359 (R$7.199 em 2016), referente às bem como a manutenção dos créditos tributários deverão ser ava- Resoluções BACEN nº 4.192/13 e nº 4.278/13, ambas com vigência
14. OUTRAS OBRIGAÇÕES – DIVERSAS
a partir de 1º de outubro de 2013. Essas Resoluções estabelecem
ações classificadas como perdas prováveis.
2017
2016 Perdas possíveis: Contingências cíveis: a Instituição é parte em liados periodicamente, tendo como parâmetro a apuração de lucro o modelo para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio
Circu- Não Cir- Circu- Não Cir- ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado do tributável para fins de imposto de renda e contribuição social em de Referência - PR e determinam que a composição do Patrimônio
lante culante lante culante Pará, contra 51 instituições financeiras, referente à formalização montante que justifique os valores registrados. No semestre findo em de Referência - PR seja feita por meio do patrimônio líquido, de dívi30 de junho de 2017 e de 2016, os créditos tributários apresentaram
Provisão para riscos
de contrato de empréstimo consignado para idosos, analfabetos e
2017
2016 das subordinadas e de instrumentos híbridos de capital. Com base
trabalhistas (a) .........................
9.431
4.580 semianalfabetos naquele Estado. Em 30 de junho de 2017 o valor as seguintes movimentações:
Saldo no início do semestre ..........................
(8.219) (5.536) nas legislações vigentes à época de cada demonstrativo dos limites
Provisão para riscos cíveis (b).
1.216
1.123 da discussão por danos morais coletivos é de R$2.000 para cada Adição crédito tributário .................................
(2.615) (8.931) operacionais, a seguir sua demonstração, de forma individualizada:
Provisão para riscos fiscais (c)
712
1.496 instituição financeira citada no processo.
Realização crédito tributário ..........................
847
7.049 Resolução nº 4.193/13 e resoluções complementares:
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Capital social: Em 30 de junho de 2017, Total ................................................................
2017
2016
Provisão para despesas
(9.987) (7.418)
Patrimônio de Referência - PR Nível I................
54.994 36.012
de pessoal ................................ 3.917
- 3.354
- o capital social é de R$22.247, totalmente integralizado, represen17. DESPESAS DE PESSOAL
2017
2016 Capital Principal ..................................................
54.994 36.012
Comissões correspondentes ... 1.055
833
- tado por 6.145.293.217 ações, sem valor nominal, distribuídas entre Salário ............................................................
(10.849)
(8.931)
Patrimônio de Referência - PR Nível II...............
2.612
3.280
Fornecedores a pagar.............. 2.971
- 1.476
- 6.142.269.620 ações ordinárias e 3.023.597 ações preferenciais Encargos sociais ............................................
(3.937) (2.903) Patrimônio de Referência - PR ...........................
57.606 39.292
Repasse seguros ..................... 1.275
257
- nominativas (em 2016, o capital social era de R$21.283, totalmente Outras.............................................................
(2.529) (1.928)
integralizado, representado por 6.048.869.512 ações, sem valor no37.002 30.817
Credores diversos .................... 1.075
932
- minal, distribuídas entre 6.045.854.593 ações ordinárias e 3.014.919 Total ................................................................
(17.315) (13.762) Patrimônio de Referência - PR exigido ..............
Parcela de risco de crédito .................................
18.928 16.538
Outras.......................................
149
49
- ações preferenciais nominativas). Em 19 de abril de 2017, conforme
18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2017
2016 Parcela de risco operacional ..............................
18.074 14.279
Total .......................................... 10.442 11.359 6.901
7.199 Ata de Reunião do Conselho de Administração (ARCA) foi delibe- Serviços de terceiros .....................................
(4.530) (3.822) Índice de Basiléia ................................................ 13,70% 12,17%
rado
o
aumento
de
capital,
no
valor
de
R$6.891
com
a
emissão
Provisão para riscos
Serviços de correspondentes ........................
(11.105) (6.460)
(2.583) (2.269) 23. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO: A estrutura
(a) De natureza trabalhista - a Instituição é polo passivo em proces- de 688.758.587 novas ações ordinárias e 339.049 preferenciais. Serviços de cobrança ....................................
(2.361) (1.764) de gerenciamento de risco é composta por princípios, políticas, ressos judiciais de natureza trabalhista, tanto na condição de solidária Integralizados R$6.000 pela acionista GAPK HOLDING LTDA, em Serviços técnicos especializados ..................
moeda corrente nacional. O aumento de capital está pendente de Despesa de aluguel .......................................
(670)
(555) ponsabilidades, procedimentos e ações. Ela abrange os riscos de
como de correclamada. A Administração constitui provisão, apoiada aprovação pelo BACEN.
Despesa
de
comunicação
.............................
(1.768) (1.290) mercado, de liquidez, operacional e de crédito. Para fazer frente aos
na opinião de seus assessores jurídicos externos.
Dividendos: Conforme determinado no estatuto social, os acionistas Despesa de processamento de dados ..........
(1.760) (1.176) eventos de risco, essa estrutura é compatível com a natureza e a
(b) De natureza cível - referem-se a ações revisionais e por danos mo- têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líqui- Despesa de viagem .......................................
(684)
(382) complexidade dos produtos, serviços, processos e sistemas da Instirais promovidas por clientes. A Administração constitui provisão, con- do ajustado do exercício, conforme disposto na legislação societá- Despesa de condomínio ................................
(204)
(101) tuição. O monitoramento é realizado por meio de relatórios periódicos
siderando as tendências de julgamento das ações para os valores em ria. Em 18 de abril de 2017, conforme Assembleia Geral Ordinária Despesa com emolumentos judiciais ............
(43)
(77) apresentados para a Diretoria, Presidência e principais gestores com
(1.253)
(788) comentários de desempenho e demonstrativos de exposição em rediscussão, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos externos. (AGO) foi deliberado a destinação dos dividendos provisionados no Despesa com análise de crédito....................
balanço de 31 de dezembro 2016 e o seu pagamento dentro deste Propaganda e publicidade .............................
(979)
(430) lação aos limites estabelecidos institucionalmente.
(c) De natureza tributária - composta por demandas de:
exercício social.
(743)
(628) Risco operacional: Para atendimento ao requerido pela Resolução
2017
2016 16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: Demonstra- Depreciação e amortização ...........................
Outras.............................................................
(3.974) (1.969) CMN nº 3.380/06 foi implantada estrutura de gerenciamento do risco
CPMF (c.1) .............................................................
712
694 ção do cálculo do imposto de renda e da contribuição social:
Total ................................................................
(32.657) (21.711) operacional com a finalidade de gerir e mitigar os riscos e garanOutras.....................................................................
802 Conciliação
2017 2016
tir aderência às diretrizes internas e à regulamentação vigente. Os
19. OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS
Total ........................................................................
712
1.496 Resultado antes do imposto de renda e da contribui2017
2016 assuntos relacionados ao risco operacional são reportados perioção social, acrescido da participação estatutária ...... 9.006 1.178 Outras receitas operacionais:
(c.1) CPMF - a Instituição é parte em processos referentes à CPMF: Imposto de renda à alíquota de 15%......................... (1.351) (177) Atualização de depósitos judiciais ...............
32
319 dicamente em comitê com a participação da Alta Administração e
10
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
PORTOCRED S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Portocred S.A.
- Crédito, Financiamento e Investimento (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data,
assim 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 Portocred S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento em 30 de junho de 2017, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 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 a seguir intitulada “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 normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 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 nenhuma 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 o 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 esse 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 BACEN 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 e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e com 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 detecta 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, 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 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 a 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 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.
Porto Alegre, 29 de agosto de 2017.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
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