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São Paulo, quinta-feira, 12 de abril de 2018

CNPJ nº 22.095.666/0001-03

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes,
referentes às atividades da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda, relativas
aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Eventos Societários:
Após a assinatura de uma Joint-Venture com o Banco Santander Brasil, em 24
de julho de 2015, assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Créditos Tributários
Outros Ativos

Total do Ativo

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PSA Finance e Santander Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil Finance no Brasil, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, Citroën e
iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos DS. Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2017, os ativos totais atingiram
acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via R$4.757 milhões (31/12/16 - R$3.382 milhões), representados principalmente
Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem por aplicações ﬁnanceiras de R$3.580 milhões (31/12/16 - R$3.116 milhões)
o ﬁnanciamento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot, e Outros Créditos de R$999 mil (31/12/16 - R$234 mil). Patrimônio Líquido e
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de produtos Resultado: O patrimônio líquido atingiu R$2.981 milhões em 31 de dezembro
de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA de 2017, apresentando evolução de 126,5% em relação a R$1.316 mil em 31

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
Nota 31/12/2017 31/12/2016
Passivo e Patrimônio Líquido
4.757
3.382
Passivo Circulante
3
4
32
Contas a Pagar
4
3.580
3.116
Impostos a Pagar
9
999
234
Provisões
5
174
Total do Passivo
Patrimônio Líquido
Capital Social
De Domiciliados no País
De Domiciliados no Exterior
Reservas de Lucros
Total do Patrimônio Líquido
4.757
3.382
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

Nota 31/12/2017 31/12/2016
6
6
8
10.a
10.d

1.776
892
876
8
1.776

2.066
1.581
430
55
2.066

900
450
450
2.081
2.981
4.757

500
250
250
816
1.316
3.382

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
Reservas de Lucros
Nota
Capital Social
Reserva Legal
Reserva Estatutária
Lucros Acumulados
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
500
(27)
Lucro Líquido
843
Destinações:
Reserva Legal
10.c
42
(42)
Reserva de lucros
10.d
801
(801)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
500
42
774
Mutações no Exercício
42
801
Aumento de Capital
10.a
400
(400)
Lucro Líquido
1.665
Destinações:
Reserva Legal
10.c
83
(83)
Reserva de lucros
10.d
1.582
(1.582)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
900
125
1.956
Mutações no Exercício
400
83
1.182
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

1. Contexto Operacional e Apresentação das Demonstrações Financeiras:
a) Contexto Operacional: A PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (PSA
Corretora), é uma sociedade constituída na forma de sociedade limitada, domiciliada na Avenida das Nações Unidas, 12.495 - Brooklin - 11º andar - São
Paulo - SP. É uma sociedade integrante do Banco PSA Finance Brasil S.A. e
tem por objeto social a prestação de corretagem de seguros de todos os ramos
(danos, pessoas, capitalização, previdência e saúde) mediante a intermediação,
a angariação e a promoção de tais contratos de seguros. b) Apresentação das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações ﬁnanceiras da PSA Corretora
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A PSA Corretora é uma empresa constituida através da participação de 50% da PSA Services Ltd., de acordo com as Leis de Malta, e 50%
pela Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A. com sede
na avenida Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A (parte), Vila Olimpia,
São Paulo - SP, investimentos estes que totalizam o equivalente à 100,00% do
capital Social da PSA Corretora (Nota 10.a). A PSA Services e a Santander Participações, foram consultados e não ﬁzeram objeção quanto a não apresentação
das demonstrações contábeis consolidadas por ambas as Sócias. A emissão
das demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017
foram autorizadas pela Administração na reunião realizada em 22 de março de
2018. O resultado e a posição ﬁnanceira da PSA Corretora estão expressos em
Reais, moeda funcional da entidade e moeda de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras. Principais normas novas que ainda não estão em vigor: As
seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para
o exercício de 2017. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo
IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). c) Estimativas Utilizadas: A elaboração das demonstrações ﬁnanceiras
requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos
ativos e passivos, divulgações sobre contingências ativas e passivas e receitas
e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos
futuros, os resultados reais podem diferir dessas estimativas. A estimativa, na
qual foi efetuada com a melhor informação disponível, foi a seguinte: • Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos.
2. Práticas Contábeis e Critérios de Apuração: As práticas contábeis e os
critérios de apuração utilizados na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras
foram os seguintes: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para ﬁns da demonstração dos ﬂuxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos de
aplicações interﬁnanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a
um insigniﬁcante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior
a noventa dias. b) Classiﬁcação e Mensuração dos Instrumentos Financeiros: i. Classiﬁcação dos Ativos Financeiros para Fins de Mensuração: Os
ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados inicialmente nas diversas categorias utilizadas para ﬁns de gestão e mensuração. Os ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados,
para ﬁns de mensuração, em uma das seguintes categorias: • Ativos ﬁnanceiros para negociação (mensurados ao valor justo por meio do resultado): essa
categoria inclui os ativos ﬁnanceiros adquiridos para gerar lucro a curto prazo
resultante da oscilação de seus preços e os derivativos ﬁnanceiros não classiﬁcados como instrumentos de hedge. ii. Classiﬁcação dos Ativos Financeiros
para Fins de Apresentação: Os ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial: • “Caixa e equivalentes
de caixa”; • “Aplicações ﬁnanceiras”; • “Outros ativos ﬁnanceiros”: inclui outros
valores a receber com natureza de ativos ﬁnanceiros não incluídas nas demais
rubricas. iii. Classiﬁcação dos Passivos Financeiros para Fins de Mensuração: Os passivos ﬁnanceiros são classiﬁcados, para ﬁns de mensuração: •
Passivos ﬁnanceiros para negociação (mensurados ao valor justo no resultado):
essa categoria inclui os passivos ﬁnanceiros emitidos para gerar lucro a curto
prazo resultante da oscilação de seus preços, os derivativos ﬁnanceiros não
considerados hedge accounting e os passivos ﬁnanceiros resultantes da venda
direta de ativos ﬁnanceiros comprados mediante compromissos de revenda ou
emprestados (“Posições vendidas”); e • Passivo ﬁnanceiro ao custo amortizado:
demais passivos ﬁnanceiros, independentemente de sua forma e vencimento.
iv. Classiﬁcação dos Passivos Financeiros para Fins de Apresentação: Os
passivos ﬁnanceiros são classiﬁcados por natureza na seguinte rubrica do balanço patrimonial: • “Contas a pagar”. v. Mensuração dos Ativos e Passivos
Financeiros: Em geral, os ativos ﬁnanceiros são inicialmente reconhecidos ao
valor justo. Subsequentemente, são mensurados a valor justo ou custo amortizado, dependendo da categoria. Os instrumentos ﬁnanceiros não mensurados
ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Em geral,
os passivos ﬁnanceiros são mensurados ao custo amortizado, exceto os incluídos na rubrica “Passivos ﬁnanceiros para negociação”, os quais são mensurados ao valor justo. c) Outros Ativos: São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviços
ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo
com a vigência dos respectivos contratos. d) Reconhecimento de Receitas e
Despesas: Prestação de Serviços: • Receitas resultantes de transações ou
serviços realizados ao longo de um período de tempo são reconhecidas ao longo da vida dessas transações ou desses serviços; e • As relativas a serviços
prestados em um único ato são reconhecidas quando da execução desse único
ato. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes (CPC 47): Foi emitido pelo
IASB em maio de 2014 e pelo CPC em 2016 e é aplicável para relatórios anuais
com início em 1 de janeiro de 2018. Esta norma especíﬁca como e quando será
reconhecida a receita, bem como a exigência de que as Entidades forneçam

NOVO C4
LOUNGE

Total
473
843
1.316
843
1.665
2.981
1.665

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
01/01 a
01/01 a
Nota 31/12/2017 31/12/2016
Receita de Prestação de Serviços
11
7.457
2.579
Custos dos Serviços Prestados
12
(1.919)
(109)
Lucro Bruto
5.538
2.470
Despesas Administrativas
13
(2.865)
(1.225)
Outras Receitas
14
8
1
Outras Despesas
15
(428)
(154)
Resultado antes do
Resultado Financeiro
2.253
1.092
Resultado Financeiro
16
235
135
Resultado antes da Tributação
2.488
1.227
Provisão para Imposto de Renda
e Contribuição Social
9.a
(823)
(384)
Lucro Líquido
1.665
843
nº de cotas
10.a
900.532
500.000
Lucro Líquido por cotas (em R$)
1,85
1,69
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
01/01 a
01/01 a
31/12/2017 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício
1.665
843
Outras Receitas (Despesas) Reconhecidas
Outros Ajustes
Resultado Abrangente do Exercício
1.665
843
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
aos usuários, em suas demonstrações ﬁnanceiras, maior nível de informação subjacente. A administração dos riscos de mercado permite o acompanhamento
e com notas explicativas relevantes. A norma traz cinco princípios básicos a dos riscos que podem afetar as posições das carteiras. - Risco operacional é
serem aplicados a todos os contratos com clientes, sendo eles: i) identiﬁcar o o risco de perda resultante de inadequação ou falha em processos internos,
contrato com o cliente; ii) identiﬁcar as obrigações de execução estabelecidas pessoas, sistemas e/ou de exposição a eventos externos. A gestão e controle do
no contrato; iii) determinar o preço de transação; iv) alocar o preço de transação risco operacional buscam o fortalecimento do ambiente de controles internos, a
às obrigações de execução e v) reconhecer a receita no momento em que (ou prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacional e a
à medida em que) a entidade cumprir uma obrigação de execução. O princí- continuidade do negócio. - Risco de compliance, deﬁnido pela associação dos
pio básico da IFRS 15 consiste em que uma entidade reconhece receitas para riscos de compliance regulatório, risco de conduta e risco reputacional. O risco
descrever a transferência de produtos ou serviços prometidos a clientes por
um valor que reﬂete a contraprestação a que a entidade espera ter direito em de compliance regulatório consiste no risco do não cumprimento das normas ou
troca desses produtos ou serviços. Uma entidade reconhece receitas de acordo expectativas de supervisão que resulte em penalidades legais ou regulatórias.
com esse princípio básico por meio da cumulativa observância aos seguintes - Risco de conduta consiste no risco de ações de indivíduos que resultem em
passos: Passo 1: Identiﬁcar o(s) contrato(s) com um cliente - um contrato é um consequências adversas aos consumidores ou aos mercados em que atua. acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exequíveis. Os Risco reputacional, é o risco de dano ao modo como a entidade é vista pela
requisitos da IFRS 15 se aplicam a todo contrato que tenha sido celebrado com opinião pública, por seus clientes, investidores ou qualquer parte interessada. O
um cliente e que atenda critérios especíﬁcos. Passo 2: Identiﬁcar as obrigações Banco PSA Finance conta com uma equipe de compliance que atua de forma
de desempenho no contrato - um contrato inclui promessas de transferência de independente, reportando-se diretamente à Presidência e ao Conselho de
produtos ou serviços a um cliente. Se esses produtos ou serviços forem distin- Administração, dando apoio a toda a Organização para o gerenciamento desse
tos, as promessas constituem obrigações de desempenho e são contabilizadas risco. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos ﬁnanceiros
separadamente. Passo 3: Determinar o preço da transação - o preço da transa- estavam assim resumidos:
ção é o valor da contraprestação em um contrato ao qual uma entidade espera
31/12/2017 31/12/2016
ter direito em troca de transferir produtos ou serviços prometidos a um cliente. Ativos Financeiros
Passo 4: Alocar o preço de transação às obrigações de desempenho no contrato
- Empréstimos e Recebíveis
3.584
3.148
- uma entidade normalmente aloca o preço da transação a cada obrigação de Caixa e Equivalentes de Caixa
4
32
desempenho com base nos preços de venda individuais relativos de cada bem Aplicações Financeiras
3.580
3.116
ou serviço distinto prometido no contrato. Passo 5: Reconhecer a receita quando
3.584
3.148
(ou à medida que) a entidade satisﬁzer uma obrigação de desempenho - uma Total - Ativos Financeiros
entidade reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação Passivos Financeiros - Outros Passivos
Financeiros ao Custo Amortizado
1.768
2.011
de desempenho ao transferir um bem ou serviço prometido a um cliente (o que
892
1.581
ocorre quando o cliente obtém o controle desse bem ou serviço). O valor da re- Contas a Pagar
876
430
ceita reconhecida é o valor alocado à obrigação de desempenho satisfeita. Após Impostos a Pagar
1.768
2.011
análises realizadas, foi possível concluir que não haverá impactos relevantes. e) Total - Passivos Financeiros
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento Mensuração do Valor Justo: A Administração considera que os valores
da Seguridade Social (Coﬁns): O PIS (0,65%) e a Coﬁns (4%) são calculados contábeis dos ativos ﬁnanceiros e passivos ﬁnanceiros contabilizados ao custo
pelo regime cumulativo. f) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contri- amortizado se aproximam dos seus valores justos. O valor justo dos ativos
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado e passivos ﬁnanceiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia
à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a CSLL à alíquota de 9%, após ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e
efetuados os ajustes determinados pela legislação ﬁscal. Os créditos tributários não em uma venda ou liquidação forçada. Hierarquia de Valor Justo: Como
e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre diferenças temporárias estratégia de gestão de risco em linha com seus objetivos de negócios, a
entre o resultado contábil e o ﬁscal, sobre os prejuízos ﬁscais e ajustes ao valor PSA Corretora mantém uma carteira de instrumentos ﬁnanceiros simples
de mercado das aplicações ﬁnanceiras e são classiﬁcados como não circulan- e apresenta os seguintes níveis para determinar e divulgar o valor justo de
tes. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, a expectativa de instrumentos ﬁnanceiros: Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados
realização dos créditos tributários, está baseada em projeções de resultados ativos para ativos ou passivos idênticos. Nível 2: outras técnicas para as quais
futuros e fundamentada em estudo técnico (Nota 9.c).
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, todos os dados que tenham efeito signiﬁcativo sobre o valor justo registrado
foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os saldos correspon- sejam observáveis, direta ou indiretamente. São avaliados por essa hierarquia
dentes à depósitos bancários e aplicações ﬁnanceiras em cotas de Fundos de os instrumentos ﬁnanceiros derivativos, incluindo derivativos embutidos. Nível 3:
registra ativos ou passivos ﬁnanceiros nos quais não utilizam dados observáveis
Investimento.
4. Aplicações Financeiras: Em 31 de dezembro de 2017, o saldo corresponde de mercado para fazer a mensuração. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as
à aplicações em cotas no fundo de investimento no Bradesco Empresas FIC DI aplicações ﬁnanceiras foram classiﬁcadas como Nível 1.
RF, o valor de R$3.580 (31/12/2016 - R$3.116), sem prazo de vencimentos. O 8. Provisões: Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e
fundo de investimento Bradesco Empresas FIC DI RF, destina seus recursos Administrativos e Obrigações Legais, Compromissos e Outras Provisões
representados, substancialmente, por cotas de fundos de Renda Fixa Referen2017
ciado DI.
Serviço Técnico
5. Outros Ativos: Refere-se ao custo de aquisição de Cessão de Compra de
Especializado
Total
Carteira para Operação de Renovação de Seguros, cuja realização dar-se-á Saldo no Início do Exercício
55
55
com base no período de Fidelização da respectiva carteira.
Constituição Liquida de Reversão
54
54
6. Contas e Impostos a Pagar
31/12/2017 31/12/2016
Baixas por Pagamento
(101)
(101)
Imposto de Renda à pagar
615
290
Saldo no Final do Exercício
8
8
Comissões à pagar
580
2016
Contribuição Social à pagar
232
113
Serviço
Técnico
Serviço técnico especializado
136
55
Especializado
Total
Outros
205
1.553
Saldo no Início do Exercício
Total
1.768
2.011
55
55
7. Instrumentos Financeiros: Avaliação: Os instrumentos ﬁnanceiros Constituição Liquida de Reversão
55
55
constantes nos balanços patrimoniais, tais como caixa e equivalentes de Saldo no Final do Exercício
caixa, aplicações ﬁnanceiras, outros ativos ﬁnanceiros, contas a pagar e outros 9. Ativos Fiscais
passivos ﬁnanceiros, são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o a) Imposto de Renda e Contribuição Social: O total dos encargos do exercício
método de juros efetivos, deduzidos por qualquer perda ou redução do valor pode ser conciliado com o lucro contábil como segue:
recuperável. Valor Justo para os Instrumentos Financeiros ao Custo
2017
2016
Amortizado: O valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros mensurados ao custo Resultado antes da Tributação
2.488
1.227
amortizado se aproximam ao valor contábil, considerando os prazos e taxas de Encargo Total do Imposto de Renda
juros dos instrumentos ﬁnanceiros. Gerenciamento de Riscos: A gestão de
e Contribuição Social às Alíquotas
riscos da PSA Corretora é realizada de acordo com a regulamentação vigente e
de 25% e 9% Respectivamente
(846)
(417)
as práticas do Banco PSA Finance Brasil S.A., e visa proteger o capital e garantir Outros Ajustes
23
33
a rentabilidade dos negócios. Na condução das operações daquela Instituição, a Imposto de Renda e Contribuição Social
(823)
(384)
gestão de riscos engloba as seguintes tipologias de riscos: - Risco de crédito é a
Impostos
Correntes
849
403
exposição a perdas no caso de inadimplência total ou parcial dos clientes ou das
(26)
(19)
contrapartes no cumprimento de suas obrigações ﬁnanceiras. O gerenciamento Impostos Diferidos
1.117
122
de risco de crédito busca fornecer subsídios à deﬁnição de estratégias, além do Impostos Pagos no Exercício
estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, b) Impostos Diferidos: Os dados dos saldos das rubricas “Ativos Fiscais” são:
bem como a eﬁcácia da política de crédito. O objetivo é manter um perﬁl de riscos Créditos Tributários Diferidos
Saldos em Consti- Reali- Saldos em
e uma adequada rentabilidade mínima que compense o risco de inadimplência
31/12/2016 tuição zação 31/12/2017
estimado, do cliente e da carteira. - Risco de mercado é a exposição em fatores Natureza e Origem:
de riscos tais como taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, Outras Provisões e
preços no mercado de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do
Ajustes Temporários
19
48
(22)
45
montante das operações, do prazo, das condições do contrato e da volatilidade Saldo dos Créditos Tributários
19
48
(22)
45

de dezembro de 2016. O lucro líquido apresentado no exercício foi de R$1.665
mil em comparação ao lucro de R$843 mil do mesmo período do ano anterior.
O aumento decorre, principalmente, do aumento na remuneração da comissão
de corretagem de seguros. Em 31 de dezembro de 2017, não foi provisionado
dividendo, conforme estabelecido pelo Estatuto Societário vigente.
São Paulo, 11 de abril de 2018.
A Diretoria Executiva
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado
01/01 a

01/01 a

Nota 31/12/2017 31/12/2016
Atividades Operacionais
Resultado antes da Tributação

2.488

Ajustes ao Lucro

1.227

-

Variações em Ativos e Passivos

(2.052)

1.340

Redução (Aumento) em Ativos Fiscais

(27)

Redução (Aumento) em Outros Ativos

(912)

-

Aumento (Redução) em Contas a Pagar

(736)

1.523

Aumento (Redução) em Impostos a Pagar
Impostos Pagos

740
9.a

(1.117)

(228)

167
(122)

Caixa Líquido Originado em
Atividades Operacionais

436

2.567

-

-

436

2.567

3&4

3.148

581

3&4

3.584

3.148

Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
em Atividades de Financiamento
Aumento Líquido do Caixa
e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Final do Exercício

Saldos em Consti- Reali- Saldos em
Natureza e Origem:
31/12/2015 tuição zação 31/12/2016
Outras Provisões e
Ajustes Temporários
19
19
Saldo dos Créditos Tributários
19
19
c) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários - Diferidos
31/12/2017
Diferenças Temporárias
Ano
IRPJ
CSLL
Total
2018
33
12
45
Total
33
12
45
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, ﬁscais e
societários, a expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser
tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. d) Impostos
Correntes: O crédito tributário corrente refere-se, basicamente, ao saldo de
imposto de renda e contribuição social a compensar.
10. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro
de 2017, R$900 (31/12/2016 - R$500), totalmente subscrito e integralizado é
composto por 900.532 mil cotas, com valor nominal de R$1,00 cada, distribuidas
entre a PSA Services Ltd., constituida e validamente existente de acordo com
as Leis de “Malta” e Santander Participações S.A., com domicílio no “Brasil”, na
proporção de 50% para cada empresa. Na AGO da PSA Corretora, realizada
em 11 de julho de 2017, foi aprovado o aumento do Capital Social da Sociedade
em R$400, de forma que esse passe de R$500 para R$900, com a respectiva
emissão de 400.532 novas cotas, a serem distribuidas proporcionalmente aos
respectivos sócios. b) Dividendos: Em 31 de dezembro de 2017, não foram
provisionados dividendos, conforme determina o Art. 16, do Contrato Social,
constante da AGO de 11 de julho de 2017, o que deverá ser deﬁnido através
do Acordo dos Sócios, através da AGO de aprovação das Demonstrações
Financeiras. c) Reserva Legal: Do lucro líquido do exercício foi destinado 5%
para constituição da reserva legal, limitada a 20% do capital. Esta reserva tem
como ﬁnalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá
ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva de
Lucros: Esta reserva tem como ﬁnalidade registrar o saldo remanescente do
Lucro Líquido apurado no exercício, após a constituição da Reserva Legal,
tendo como base, a destinação determinada pelas Sócias, conforme previsto
no Acordo de Sócios.
11. Receita de Prestação de Serviços
2017
2016
Comissões de seguro - Prestamista
6.787
2.451
Comissões de seguro - Auto
412
46
Comissões de seguro - Outros
140
82
Outros
118
Total
7.457
2.579
12. Custos dos Serviços Prestados
2017
2016
Despesas com Contratos Originados
com Negócios de Seguros
1.919
109
Total
1.919
109
13. Despesas Administrativas
2017
2016
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros
1.192
412
Convênio Operacional com o
Banco PSA Finance Brasil (Nota 17.c)
1.653
813
Outras
20
Total
2.865
1.225
14. Outras Receitas: Em 31 de dezembro de 2017 o saldo de outras receitas
operacionais é de R$8 (31/12/2016 - R$1), composta basicamente por
recuperação de encargos e despesas.
2017 2016
15. Outras Despesas
Depesas com PIS/Coﬁns e ISS
423
154
Outras
5
Total
428
154
2017 2016
16. Resultado Financeiro
Rendas com Ativos Financeiros em Instituições de Crédito
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento
235
135
Total
235
135
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A PSA Corretora é parte integrante do Banco PSA Finance e seus
administradores são remunerados pelos cargos que ocupam naquele Banco,
face ao compartilhamento de sua Administração. A PSA Corretora não possui
benefícios de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho para seu pessoal-chave da administração. Em 2017 e 2016, não foram registradas despesas
com honorários para a Diretoria. b) Participação Acionária: A PSA Corretora
tem seu Capital formado por 50% de participação pela PSA Services Ltd., constituida e validamente existente de acordo com as Leis de “Malta” e 50% pela
Santander Participações S.A., com domicílio no “Brasil”. c) Transações com
Partes Relacionadas: As operações e remuneração de serviços com partes
relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e em condições de
comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens.
Os principais saldos e resultados de transações são:
2017
2016
Resultado
Despesas Administrativas (nota 13)
(1.653)
(813)
(1.653)
(813)
Banco PSA Finance Brasil (1)
(1)
Outras partes relacionadas.
18. Outras Informações: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes e operações de instrumentos
ﬁnanceiros derivativos.

DIRETORIA EXECUTIVA
David Bezerra de Souza Neto
Diretor Presidente

Aos Administradores e cotistas
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
Opinião
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da PSA Corretora de Seguros
e Serviços Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
das demonstrações 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 PSA Corretora de Seguros e Serviços
Ltda. em 31 de dezembro de 2017, 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 “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, 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
Auditoria das cifras comparativas
As demonstrações ﬁnanceiras mencionadas no primeiro parágrafo incluem,
para ﬁns de comparação, informações contábeis correspondentes ao balan-

Fernando Gomes da Hora
Diretor Vice-Presidente

Robinson Tiengo Caruzzo
Contador- CRC 1SP 292640/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, ao resultado, demonstração do continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e ﬂuxos de caixa do demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
exercício ﬁndo nessa data, obtidas das demonstrações ﬁnanceiras daquele a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
exercício. O exame dessas demonstrações ﬁnanceiras do exercício ﬁndo em realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
31 de dezembro de 2016 foi conduzido sob a responsabilidade de outros Governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela superviauditores independentes, com data de 28 de abril de 2017, sem ressalvas. são do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indeque compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi- contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as norﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon- distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
sistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor- decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas deção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar monstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaesse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da Governança pelas demons- mento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
trações ﬁnanceiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou
apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciencomo necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁresponsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar ope- cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendirando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos

COMPANHIA DOCAS
DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ 09.062.893/0001-74
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebastião,
a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no
dia 25 de abril de 2018, às 11h, na Avenida Dr. Altino Arantes, nº 410, Centro,
São Sebastião, a ﬁm de deliberarem sobre a Ordem do Dia abaixo. Ademais,
cabe esclarecer que em razão de deliberação a ser tomada na Assembleia-Geral
Ordinária de 2018, convocada para dar cumprimento ao artigo 132 da Lei Federal
nº 6.404/1976, ﬁca prejudicado o item de pauta da Assembleia-Geral Ordinária de
2017 que deu origem a sua suspensão. 1) Tomada de contas dos administradores,
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal; 3) Eleição de Membros do Conselho de Administração e designação de seu
presidente; 4) Fixação da remuneração dos administradores e membros do Conselho
Fiscal e do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; 5) Alteração, Exclusão e
Consolidação do Estatuto Social: a) Alteração do artigo 9º; b) Alteração do artigo 14,
inciso XXVII; c) Alteração do artigo 41, parágrafo primeiro; d) Exclusão do artigo 51
e seu parágrafo único; e) alteração do artigo 3º, parágrafo único. 6) Outros assuntos
de interesse da Sociedade. São Sebastião/SP, 11 de abril de 2018.
Marcelo Faria Rodrigues, Membro do Conselho de Administração.

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.
São Paulo, 11 de abril de 2018
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Maria José De Mula Cury
Contadora
CRC 1SP192785/O-4

São Paulo vai ganhar 46 Municípios
de Interesse Turístico

A Assembleia Legislativa aprovou
projeto que classifica 46 cidades como
Municípios de Interesse Turístico
(MITs). A proposta é de autoria dos 94
deputados estaduais e vai permitir que
as cidades recebam recursos anuais do
governo do Estado para investimentos
na infraestrutura turística. “Os MITS
são de fundamental importância para
geração de emprego e renda das cidades. E é importante observar que
mais para frente eles poderão pleitear
o título de estância turística e receber
uma verba ainda maior para investir no
fortalecimento dessa área”, destacou
o deputado Carlos Cezar (PSB), líder
do governo.

Segundo a deputada Márcia Lia (PT), a
proposta vai auxiliar, principalmente, os
pequenos municípios. “As cidades estão
precisando de recursos financeiros para
muitas atividades, e este é um recurso
extra, um incentivo a mais para melhorar a renda, sobretudo, dos municípios
menores”, afirmou.
A presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amitesp), Daniela de
Cássia Santos Brito, afirma que a medida
vai fortalecer as cidades com poucos
recursos financeiros. “A verba vai fazer
com que esses municípios fiquem mais
atrativos para receber o turista. E estando mais atrativa, a cidade vai gerar
renda, emprego e desenvolvimento”, diz.

As 46 cidades paulistas que deverão
receber o título são: Apiaí, Barbosa,
Bofete, Boituva, Cachoeira Paulista,
Cesário Lange, Cubatão, Estiva Gerbi,
Fernandópolis, Igaratá, Itapira, Itatiba,
Itapura, Itararé, Itaoca, Ituverava, Iporanga, Itápolis, Jacareí, Jacupiranga,
Jales, Laranjal Paulista, Mendonça, Miguelópolis, Miracatu, Mineiros de Tietê,
Monteiro Lobato, Orlândia, Ouroeste,
Panorama, Paraibuna, Pardinho, Patrocínio Paulista, Paulo de Faria, Pedrinhas
Paulista, Piracaia, Piratininga, Queluz,
Ribeirão Grande, São José do Rio Pardo, São Miguel Arcanjo, Sete Barras,
Sertãozinho, Sud Menucci, Torrinha e
Ubarana (Ag.Alesp de Noticias).
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