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São Paulo, terça-feira, 20 de março de 2018

Marca, uma
preocupação
constante

CNPJ/MF Nº 69.078.350/0001-77
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outros Créditos
Câmbio
Rendas a Receber
Diversos
Provisão para Devedores Duvidosos
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos
Interposição de Recursos Judiciais SRF
Impostos a Recuperar
Imobilizado de Uso
Outras Imobilizações de Uso
TOTAL DO ATIVO

NOTA
4
5
6
7

8

2.017
3.995
3.544
422
286
114
25
(3)
29
29

2.016
2.566
2.447
95
86
14
(5)
24
24

507
507
480
27
23
23
4.525

297
297
270
27
28
28
2.891

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIM. LÍQUIDO (R$ mil)
Lucros Lucros
Capital Reservas a Disp.
Prej.
EVENTOS
.
Social
Legal
Quot. Acumu. Total
Saldos em 01.01.2016
418
75
1.039
- 1.532
Lucro do Período
283
283
Transferências:
Reserva Legal
9
(9)
Dividendos
(25)
(25)
A Disp. dos Quotistas
249
(249)
Saldos em 31.12.2016
418
84
1.288
- 1.790
Mutações do Período
9
258
Saldos em 01.01.2017
418
84
1.737
- 2.239
Lucro do Período
613
613
Transferências:
Reserva Legal
Dividendos
(127) (127)
A Disp. dos Quotistas
486
(486)
Saldos em 31.12.2017
418
84
2.223
- 2.725
Mutações do Período
418
84
2.223
- 2.725
Saldos em 01.01.2017
418
84
1.288
- 1.790
Lucro do Período
1.080 1.080
Transferências:
Reserva Legal
Dividendos
(145) (145)
A Disp. dos Quotistas
935
(935)
Saldos em 31.12.2017
418
84
2.223
- 2.725
Mutações do Período
486
486
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2017 e 2016 (R$ mil)
1. Contexto Operacional. A J. Alves Corretora de Câmbio Ltda., iniciou
suas atividades em 19.11.1992 e tem por objeto exclusivo à intermediação
e a prática em operações no mercado de câmbio. 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema financeiro Nacional - COSIF, estando em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposições contidas na
legislação societária, parcialmente alteradas pelas Leis nºs 11.638/07 e
11.941/09, normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, e
normas editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. As demonstrações
financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas
pela Administração na data de 07/02/2018. A demonstração dos Resultados Abrangentes, não esta sendo apresentada em função da inexistência
de itens passiveis da referida classificação. 3. Principais Diretrizes
Contábeis. a) Apuração do Resultado. A apuração do resultado é feita
segundo o regime de competência. b) Estimativas Contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil é requerido que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de certos valores determinados que sejam
registrados por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de
premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões
para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para indenizações, provisões para perdas em geral. A liquidação das transações
registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Corretora revisa periodicamente as estimativas e premissas. c) Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso está contabilizado ao
custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos
bens, conforme divulgado na nota 8. d) Ativo e Passivo circulante. Os
ativos são reconhecidos pelos valores de realização, incluindo os rendimentos auferidos e os passivos demonstrados por valores conhecidos
calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos. e) Receitas e Despesas. Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e despesas estão registradas pelo regime de
competência. f) Imposto de Renda e Contribuição Social. O imposto de
renda e a contribuição social são calculados com base no lucro real anual
de acordo com a legislação fiscal vigente. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto
prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
2.017
2.016
fluxos de caixa compreendem:
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.544
2.447
Caixa e saldos em bancos
2.530
1.485
Aplicações financeiras de curto prazo Poupança
1.014
962
2.017
2.016
5. Outros Créditos - Câmbio.
Cambio comprado a liquidar financeiro
286
0
2.017
2.016
6. Outros Créditos - Rendas a Receber.
Corretagem de Câmbio
114
86
2.017
2.016
7. Outros Créditos - Diversos.
25
14
Devedores Diversos
22
14
Adiantamentos salariais
3
0
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da J. ALVES Corretora
de Câmbio Ltda. ("J. Alves") que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos naquela data, bem como, as respectivas notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas quando lidas em conjunto com
as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam
satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da J. ALVES Corretora de Câmbio Ltda. ("J. Alves"), em 31 de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção intitulada: "Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a "J. Alves", 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 foi suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Ênfase. Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a seguinte situação: Execução Fiscal SRF: Conforme
descrito na nota explicativa n.º 20, a Corretora vem contestando junto a
SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil, autos de infração aplicados
em exercícios passados cujo montante em 31 de dezembro de 2017, perfazem o valor de R$ 1.667 mil. Em julho e agosto de 2014, aproveitando a
existência dos programas "REFIS da Copa" e "REFIS da Crise", solicitou a
inclusão dos débitos contestados no âmbito dos programas sendo o prazo
solicitado de 180 meses. Até a emissão desta opinião, apenas dois pedidos
de parcelamento haviam sido homologados pela autoridade fiscal, para o
qual a Administração da Corretora ainda não havia decidido pela continuidade do parcelamento ou pelo pagamento integral. Os demais pedidos e
recursos internos junto ao CARF não tinham sido julgados e a posição do
assessor jurídico sobre o litígio é: "a possibilidade de êxito na contestação

GGBA AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ 25.639.949/0001-67
Relatório da Administração
Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017. São Paulo, 12 de março de 2018. Guilherme Bernardes Filho - Diretor Presidente
Demonstração do Resultado - Dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)
2017
2016
2017
2016
ATIVO
2017
2016 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1,77
(2.398,71)
6.072.229,20 3.008.387,74 Receitas Operacionais
Circulante
813.731,49
792.426,69 Circulante
(2.398,71)
5.951.718,18 3.007.750,00 (-) Deduções
Caixa e Bancos
331,15
185,64 Diretores e acionistas
1,77
120.511,02
637,74 Receitas ﬁnanceiras
Créditos Diversos
21.326,49
167,20 Diversos
(720.988,35) (394.647,86)
14.154,59
14.154,59 Despesas Operacionais
Contas a Receber
791.530,60
791.530,60 Não Circulante
(719.550,92) (393.947,14)
14.154,59
14.154,59 Gerais e administrativas
Impostos a Recuperar
543,25
543,25 Fornecedores
(1.437,43)
(700,72)
8.492.482,92 9.213.469,50 Despesas ﬁnanceiras
Não Circulante
13.765.135,22 11.443.585,14 Patrimônio Líquido
(720.986,58) (397.046,57)
11.582.249,51 11.582.249,51 Prejuízo Operacional
Depósitos Judiciais
8.444,92
8.444,92 Capital
340.600,68
(3.089.766,59) (2.368.780,01) Resultado não operacional
Imobilizado
13.756.690,30 11.435.140,22 Prejuízos acumulados
(720.986,58)
(56.445,89)
14.578.866,71 12.236.011,83 Prejuízo do Exercício
Total
14.578.866,71 12.236.011,83 Total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto (Em reais)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (Em reais)
3. Não Circulante - (Imobilizado - Intangível)
2017
2016
Resultados
Custo Corrigido Depreciação Acumulada Saldo 2017 Atividades Operacionais
120.168,97
240.987,41
Capital Social
Acumulados
Total Terras
11.618.540,90
- 11.618.540,90 Recebimento diversos
(111.679,64) (248.982,01)
Saldo em 31.12.2015
11.582.249,51
(2.312.334,12) 9.269.915,39 Construções civis
179.998,00
117.598,60
62.399,40 Pagamentos de fornecedores
(2.583,82)
(7.718,63)
Prejuízo do exercício
(56.445,89)
(56.445,89) Móveis e Utensílios
1.708,45
1.708,45
- Pagamentos de tributos
(5.760,00)
Saldo em 31.12.2016
11.582.249,51
(2.368.780,01) 9.213.469,50 Computadores
24.347,07
24.347,07
- Adiantamento Sócios
Caixa
Líquído
das
Atividades
145,51
(15.713,23)
Prejuízo do exercício
(720.986,58)
(720.986,58) Equipamentos
242,27
242,27
Variação líquida de disponibilidades
145,51
(15.713,23)
Saldo em 31.12.2017
11.582.249,51
(3.089.766,59) 8.492.482,92 Aeronaves e Equipa185,64
15.898,87
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
mentos Espaciais 2.185.000,00
109.250,00 2.075.750,00 Saldo inicial
331,15
185,64
do Exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2017 (Em reais)
Software
79.939,24
79.939,24
- Saldo Final de Disponibilidades
14.089.775,93
333.085,63 13.756.690,30 ordinárias nominativas, sem valor nominal. 5. Seguros - A Sociedade tem
1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações Total
contábeis foram elaboradas com observância das disposições da Lei A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base como procedimento assumir o auto seguro.
Guilherme Bernardes Filho - Diretor Presidente
nº 6404/76 e Lei 11.638/07. 2. Sumário das Demonstrações nas seguintes taxas anuais: Construções - 4%,Veículos, Equipamentos,
Aderbal Alfredo Calderari Bernardes - Diretor Tesoureiro
Contábeis: As despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de Máquinas, 20% e Demais bens - 10%. 4. Capital Social: O Capital Social
Raquel Aparecida Assugeni - Contadora - CRC-SP 193.532/O-4
autorizado é de R$ 11.582.249,51 representado por 11.582.249 ações
competência mensal.

NH262 PATRIMONIAL S.A.
CNPJ-10.704.346/0001-24 - NIRE-35300370830
Aviso aos Acionistas e Edital de Convocação AGOE
Comunicamos aos srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede social da Companhia, na rua
Novo Horizonte, 262, Pacaembu, São Paulo, S.P., os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº
6.404/76. Ficam também convidados os srs acionistas a reunirem-se no dia 26/03/18, às 12h, na sede da
Companhia, a fim de deliberarem: a) em AGO: a.1) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17;
a.2) deliberação sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/17, com a ratificação da distribuição antecipada dos dividendos; a.3) eleição dos administradores com a fixação de sua remuneração;
b) em AGE: b.1) examinar o Protocolo, a Justificação de Cisão Parcial da Companhia e a Avaliação do
patrimônio levada a efeito por empresa especializada, cujo teor já é de conhecimento dos acionistas; b.2)
deliberar sobre a cisão parcial da Companhia com a versão de parte do patrimônio da Companhia em
uma ou mais empresas já existentes ou a serem constituídas no ato da cisão, com a aprovação dos respectivos atos constitutivos ou alteração, e a consequente versão de parte do patrimônio social da Companhia para os das sociedades adquirentes e a redução do capital social da Companhia; b.3) a alteração do
endereço da sede social; b.4) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 16/03/18.
Laercio Brandão Teixeira Filho, que se assina Laercio Brandão Teixeira, Diretor.
(17, 20 e 21)

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se, no dia 17/04/2018, às 9 hs em 1º convocação, e às 9:30 hs
em 2º convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila
Mangalot, São Paulo/SP, CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) aprovação dos
demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2017; (b) outros assuntos de interesse
social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 15/03/2018.
Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.
(16.17.20/03/2018)

Valdomiro Soares (*)

É certo e comprovado
que uma empresa
precisa se prevenir
contra todos os tipos de
problemas que possam
surgir
ada dia mais, surgem
serviços para proteger o patrimônio e a
segurança do seu empreendimento. Mas e quando
a preocupação não é pelo
espaço físico, mas, sim, pelo
nome da empresa?
Recentemente, o Bank
of America criou um cargo
especialmente para isso, o
chamado “oficial de segurança da marca”. Com a internet
e os meios de comunicação
ficou muito fácil uma instituição ter uma imagem ruim
nas redes. Pensando nisso, o
grupo quer diminuir a publicidade reversa desse meio.
Se formos parar para analisar, a iniciativa pioneira desta
empresa é muito importante,
pois entre as funções do novo
cargo está prevenir que o
nome do banco apareça ao
lado de notícias falsas. E,
segundo analistas do setor,
cada vez mais essa estratégia
será incorporada no meio
empresarial.
Aqui no Brasil, a maneira
mais corriqueira de anunciar
um produto é comprar um
espaço em jornais, revistas,
propagandas de rádio e TV
e também na internet. Este
último meio de publicidade,
no entanto, é muito mais
usado por pequenas empresas, através do Google e
Facebook.
Segundo o Facebook para
empresas, 99% dos usuários
do site afirmaram ler as publicações das marcas, em 2015.
Desses, 68% destacaram que
acessam a plataforma para
descobrir novos produtos.
São mais de três milhões de
anunciantes ativos em todo o
mundo. E esse é um número
expressivo.
Porém, o que não dá é para
prever ao lado de quais postagens estarão os anúncios. No
ano passado, por exemplo, o
governo britânico suspendeu
campanhas no Youtube após
surgirem próximas de vídeos
com conteúdo homofóbico e
antissemitas.
O que nos mostra que não
basta apenas registrar a marca, o empreendedor deve se
certificar que ela está sendo
reconhecida da maneira
certa, sem se veicular com
valores em que a empresa
não acha corretos.
Enfim, a marca deve ser
uma constante preocupação
por parte dos empreendedores, uma vez que qualquer
descuido pode ser fatal.

C

(*) - É presidente do Grupo
Marpa – Marcas, Patentes
e Gestão Tributária.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25.04.18
- Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 25 de abril de 2018, às 09:00hs,
na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126,
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas
do exercício social ﬁndo em 31.12.17; 2.- ﬁxação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social.
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 15 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 03/04/2018 - 10:15h - 2º LEILÃO: 05/04/2018 - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR
'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWRQ
GRWLSRORFDOL]DGRQRDQGDUGR%ORFR$LQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR5HVLGHQFLDO&RVWD$]XOQD5XD)ORULDQR)HUQDQGHV/RSHVQQDFLGDGHGH&DPSLQDV63
FRPSRVWRSRUKDOOGHHQWUDGDVDODGHMDQWDUHVWDUFRPVDFDGDFR]LQKDiUHDGHVHUYLoRFRP:&KDOOGHFLUFXODomREDQKHLURVRFLDOGRUPLWyULRVVHQGRGHOHVWLSR
VXtWHFRPEDQKHLURSULYDWLYRYLQFXODGRjYDJDGHJDUDJHPQGRWpUUHRFRPiUHD~WLOGHPðFRPXPGHPð VHQGRPðFRPXPGHGLYLVmRQmR
SURSRUFLRQDO WRWDOGHPðHIUDomRLGHDOGHRXPðQRWHUUHQRGRFRQGRPtQLR,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH
,PyYHLVGD&RPDUFDGH&DPSLQDV632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/04/2018, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 05/04/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto
308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LIVIA SGARBOSAEUDVLOHLUDSURIHVVRUDSRUWDGRUDGDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*Q
;66363LQVFULWDQR&3)0)VRERQHVHXPDULGRFABIO ROBERTO ALVES SANTOSEUDVLOHLURSURIHVVRUSRUWDGRUGD
FpGXODGHLGHQWLGDGH5*Q66363LQVFULWRQR&3)0)VRERQFDVDGRVQRUHJLPHGDFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVQDYLJrQFLD
GD/HLUHVLGHQWHHP6DQWRV63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRR
DUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWH
GHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHV
RFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 350.377,08 (Trezentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e sete reais e
oito centavos) 2º leilão: R$ 218.654,79 (Duzentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGR
DUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO
DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmR
FXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDV
GDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRV
HQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGR
RQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDO
MXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXH
SRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGR
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GRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXP
FRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDU
GHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGH
FDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPR
WD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHV
VREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWH
SUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS (R$ mil)
Exercícios
2º Sem.
2.017
2.017
2.016
Receitas da Intermediação Financeira
3.931
6.395
3.247
DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (R$ Mil)
Resultado de Operações de Câmbio
3.899
6.328
3.173
PASSIVO
NOTA
2.017
2.016
Resultado de Opereracões com TVM
32
67
74
1.263
603 Despesas da Intermediação Financeira
CIRCULANTE
(3)
1
7
Relações Interdependências
296
195
Provisão para Créditos de Liquid. Duvid.
(3)
1
7
Ordens de Pagamento ME
296
195 Resultado Bruto de Intermed. Financeira
3.928
6.396
3.254
Outras Obrigações
967
408 Outras Receitas/Despesas Operacionais
(2.835) (4.460) (2.785)
Câmbio
9
412
6
Receitas de Prestação de Serviços
603
1.134
805
Fiscais e Previdenciárias
10
448
153
Despesas de Pessoal
(553) (1.043)
(512)
Diversas
11
107
249
Outras Despesas Administrativas
(2.665) (3.170) (2.163)
NÃO CIRCULANTE
Despesas Tributárias
(258)
(452)
(933)
Exigível a Longo Prazo
537
498
Outras Receitas Operacionais
40
53
22
537
498
Outras Obrigações
Outras Despesas Operacionais
(2)
(982)
(4)
Fiscais e Previdenciárias
512
473 Resultado Operacional
1.093
1.936
469
Execução Fiscal SRF
25
25 Resultado antes Trib. s/ Lucros e Partic.
1.093
1.936
469
2.725
1.790 Imposto de Renda e Contribuição Social
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(480)
(856)
(186)
Capital Social
Lucro Líquido do Período
613
1.080
283
De Domiciliados no País
12
418
418 Quantidade de Quotas 417.973
418
418
418
Reserva de Lucros
2.307
1.372 Lucro Líquido por Quotas
1,4665
2,5837 0,6770
TOTAL DO PASSIVO
4.525
2.891 cumprimento à legislação específica Lei 9613/98 e 12683/2012 e às meDEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (R$ mil) lhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas
2º Sem.
Exercícios e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses
Fluxo de Caixa das Ativid. Operacionais
2.017
2.017
2.016 procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gesResultado do semestre/exercício
613
1.080
283 tão de riscos e controles internos. 17. Estrutura de Gerenciamento de
Depreciação e Amortização
2
5
8 Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de caVariações nos ativos e passivos
(468)
(542)
(98) pital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instru(Aumento)/Redução em Ativos Operacion.
Aumento/(Redução) em Passivos Operac.
(158)
699
753 mentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. operac.
(11) 1.242
946 tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviFluxo de Caixa das Ativid. de Investim.
Compras de Imobilizado
0
0
0 ços oferecidos a seus clientes. 18. Estrutura de Gerenciamento de
0
0
0 Risco de Liquidez. Com base nas diretrizes da Resolução nº 4.090/2012
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. invest.
do Banco Central do Brasil, o risco de liquidez é definido como a possiFluxo de Caixa das Atividades de Financ.
Pagamentos de Lucros/Dividendos
(127)
(145)
(25) bilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
Disponib. líq. geradas p/(aplic.) ativ. financ.
(127)
(145)
(25) obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as
Aumento/Red. líq. de caixa e equiv. caixa
(138) 1.097
921 decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diá(138) 1.097
921 rias e sem incorrer em perdas significativas. Como também de não conAumento (Redução) nas disponibilidades:
No início do semestre/período
3.682
2.447
1.526 seguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tama3.544
3.544
2.447 nho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em raNo fim do período/período
8. Imobilizado de Uso
Taxa Anual
2017
2016 zão de alguma descontinuidade no mercado. A Instituição monitora o risde Deprec. Custo Deprec. Líquido Líquido co de liquidez via identificação, mensuração e controle da exposição ao
Instalaç., Móveis de Uso
10%
72
55
17
21 risco de liquidez, considerando as projeções de cenários econômicos e
Sistemas de Comunicação
10%
17
16
1
1 fluxos de caixa em diferentes períodos. Trata-se da possibilidade de
Sistema Processam. Dados
20%
49
44
5
6 ocorrência de um descasamento entre os fluxos de pagamento e de re138
110
23
28 cebimento, gerando, desse modo, uma incapacidade para cumprir os
2.017
2.016 compromissos assumidos. Ou seja, em tal situação, as reservas e dis9. Outras Obrigações - Câmbio
412
6 ponibilidades de uma instituição tornam-se insuficientes para honrar as
Câmbio Vendido a Liquidar Financeiro
291
0 suas obrigações no momento em que ocorrem. 19. Ouvidoria. A J.
Obrigações por compra de câmbio
121
6 ALVES possui formalizada e operacionalizada a área de Ouvidoria em
2.017
2.016 atendimento às disposições da Resolução nº 4433/2015 do CMN e
10. Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias
488
153 Circular nº 3.370/07 do BACEN, que consiste em atuar como canal de
Impostos e contribuições s/ lucro
405
36 comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar eventuImpostos retidos sobre serviços de 3ºs
2
2 ais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. O canal de
Impostos sobre salários
22
18 Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal próprio de
direta
gratuita
0800.770.5422
e
pelo
e-mail:
Pis, Cofins, Iss, IOF, IRRF
19
56 discagem
Refis
0
41 faleconosco@jalvescorretora.com.br. 20. Execução Fiscal SRFB. Em
2.017
2.016 exercícios passados, a Corretora foi fiscalizada pela RFB - Receita Fe11. Outras Obrigações - Diversas
107
249 deral do Brasil, sendo assim, segundo a autoridade fiscal, alguns tribuDespesa de Pessoal
58
0 tos não foram recolhidos conforme preconizado pela legislação em vigor
Outras Despesas Administrativas
46
130 à época, em razão deste fato foram lavrados AIF - Autos de Infração
Outros
3
92 Fiscal, que atualizados correspondem ao montante de R$ 1.667 mil. A
12. Patrimônio Líquido. O Capital está representado por 417.973 (qua- Administração entendeu que tal imposição de sanção não era devida, e
trocentos e dezessete mil e novecentos e setenta e três) quotas de R$ contestou e vem contestando judicialmente tais Autos, sendo assim, os
1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado na data recursos impetrados pela Corretora encontram-se em fase de recurso
do balanço, por quotistas, domiciliados no País. A Administração promo- junto ao CARF, sendo que inexiste uma data determinada para o julgaveu a distribuição de lucros aos sócios quotistas no exercício de 2017 mento dos pleitos. Os assessores jurídicos entendem que as possibilino montante de R$ 145. 13. Gerenciamento de Risco Operacional. A dades de vitória da Corretora junto ao respectivo órgão são "possíveis".
gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrên- A Corretora aproveitando a existência dos programas: "REFIS da Copa"
cia de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos inter- e REFIS da Crise", preconizados pelas Leis 11.941 e 12.996, solicitou a
nos, sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que po- "RFB" a inclusão dos débitos objeto de contestação no âmbito dos prodem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma ins- gramas sendo o prazo solicitado de 180 meses. Conforme previsto no
tituição financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380/2006 do Con- artigo 1º da referida lei, foram realizados pagamentos, demonstrando asselho Monetário Nacional, a Corretora, instituiu a estrutura de gerencia- sim, a intenção da corretora em obter os benefícios previstos na referimento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar da lei. Até a conclusão destas demonstrações, referidos pedidos de
seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. parcelamento ainda não haviam sido homologados pela autoridade fiscal.
Foi nomeado diretor responsável pelo gerenciamento de risco operacio- A Corretora vem cumprindo pontualmente com o pagamento mensal das
nal conforme cadastro no UNICAD/BACEN. A descrição da estrutura de "quotas" devidas ao "parcelamento". Conforme informações de seus asgerenciamento de risco operacional está arquivada nas dependências sessores jurídicos: "até a consolidação de todos os débitos pela autorida Corretora. Os Planos de Contingências também são partes relevan- dade fiscal, a contestação judicial dos débitos permanece, sendo que,
tes do gerenciamento de riscos operacionais e contém estratégias a se- somente após a aceitação do pedido é que a entidade estará em condirem adotadas para assegurar condições de continuidade das atividades ções plenas de parcelar todos os débitos, pagar alguns e parcelar oue para limitar as perdas decorrentes de risco operacional. 14. Gerencia- tros ou eventualmente liquidar toda a obrigação existente, usufruindo
mento do Risco de Mercado. A estrutura de gerenciamento do risco de assim, das reduções de multas e juros previstas na lei". A Administração
mercado previsto na Resolução nº 3.464/2007 do Conselho Monetário apoiada no parecer de seus assessores jurídicos entende que entre os
Nacional, define como risco de mercado a possibilidade de ocorrência exercícios de 2017 e/ou 2018, haverá uma solução dos recursos mantide perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições dos junto ao "CARF", bem como, a homologação dos pedidos de
detidas por uma instituição financeira e deve ser compatível com a na- parcelamento, sendo assim, quando ocorrer uma das situações, a Admitureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da nistração irá se posicionar sobre manter o questionamento judicial, aceiexposição a risco de mercado da instituição. A Corretora nomeou diretor tar o parcelamento e desistir dos litígios ou liquidar a obrigação à vista.
responsável pelo gerenciamento de risco de mercado conforme cadas- Até a finalização das referidas demonstrações contábeis, a Administratro no UNICAD/BACEN. A descrição da estrutura de gerenciamento de ção da Corretora em conjunto com seus assessores jurídicos, não teve
risco de mercado está arquivada nas dependências da Corretora. A ava- condições práticas de elaborar plano de ação que contemplasse as alliação e controle da identificação prévia dos riscos inerentes a novas ternativas existentes, bem como, de quantificar o eventual impacto das
atividades e sua adequação aos procedimentos e controles e a avalia- alternativas no patrimônio da J. Alves CC Ltda. 21. Contingências. As
ção dos cenários de estresse serão realizadas anualmente ou conforme declarações de rendimentos dos últimos cinco exercícios estão sujeitas
sua necessidade. 15. Gerenciamento do Risco de Crédito. Define-se à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e concomo risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associa- tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos
das ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respecti- competentes por períodos variáveis de tempo.
vas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de
JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa Financeira
do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, as vantagens conVALDEMIR SOPRANI
cedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Em atendimento
Contador CRC - 1SP 88.327/O-0
CPF nº 538.074.058-87
a Resolução nº 3.721/2009 do CMN, a Corretora instituiu a estrutura de
gerenciamento do risco de crédito capaz de permitir a identificação, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; ii. Obtemos
mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planeinstituição individualmente. 16. Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Em jarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
é possível". Responsabilidades da administração e da governança pelas internos da Corretora; iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
demonstrações financeiras. A Administração da "J. Alves" é responsável utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgapela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, ções feitas pela Administração; iv. Concluímos sobre a adequação do uso,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a relação a eventos ou circunstâncias que possam levantar dúvida significaelaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da "J. Alves". Se
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção
demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas deda capacidade da "J. Alves" continuar operando, divulgando, quando aplicá- monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
ser que a Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da "J. Alves" e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora- as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
ção das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adeauditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter quada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeisegurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau- constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traopinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma balhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração
garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requie internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções sitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relarelevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou cionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun- independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor- significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cormas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis- rente. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
sional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de um
i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons- assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, que o assunto não deveria ser comunicado em nosso relatório, porque as
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais consequências adversas de tal comunicação poderiam, dentro de uma persriscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção público. São Paulo, SP. 06 de março de 2018.
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
FINAUD - AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP 021076/O -1
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
Rafael Pereira da Silva - Contador CRC 1 SP 097.390/O-2

J. ALVES C O R R E T O R A D E C Â M B I O LT D A .

