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Luizacred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS DE 01/01 A 31/12 DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais) (Continuação)
NOTA 10 - PARTES RELACIONADAS
a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Entre essas operações destacam-se:
Ativos (Passivos)
Receitas (Despesas)
01/01 a
01/01 a
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
- Magazine Luiza S.A. (3) ...................................................................................................
Depósitos Interfinanceiros - Itaú Unibanco S.A. (1)...........................................
Ligada
(2.393.350)
(1.800.481)
(183.564)
(234.107)
- Redecard S.A. .....................................................................................................................
Operações com Cartão de Crédito .............................................................................
18.674
7.376
75.596
133.311
Receita de Prestação de Serviços ...............................................................................
- Magazine Luiza S.A. ........................................................................................................
Controladora
18.674
7.376
75.596
133.311
- Itaú Seguros S.A. ..............................................................................................................
Títulos e Valores Mobiliários ........................................................................................
12.501
12.039
1.193
1.474
- Itaú Unibanco S.A. ...........................................................................................................
- Fundos de Investimentos Exclusivos .........................................................................
Ligada
12.501
12.039
1.193
1.474
Despesas com Serviços do Sistema Financeiro ...................................................
Valores a Receber (Pagar) de (a) Sociedades Ligadas ......................................
(826.459)
(689.595)
(105.081)
(188.427)
- Itaú Unibanco S.A. ...........................................................................................................
- Itaú Unibanco S.A. (2) ......................................................................................................
–.–
3.253
6
23.059
Despesas de Aluguéis ......................................................................................................
- Itaú Seguros S.A. ..............................................................................................................
Ligada
(2.174)
(1.809)
–.–
1.502
- Itaú Seguros S.A. ..............................................................................................................
- Banco Itaucard S.A. .........................................................................................................
Controladora
1.476
12.059
–.–
–.–
- Itaú Rent Administração e Participação Ltda. ........................................................

Ativos (Passivos)

Ligada
Ligada
Ligada
Ligada
Ligada
Ligada

31/12/2017
(31.504)
(794.257)
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–

Receitas (Despesas)
01/01 a
01/01 a
31/12/2017
31/12/2016
(105.087)
(212.988)
–.–
–.–
19.266
23.940
1.384
1.502
17.882
22.438
(18.604)
(18.984)
(18.604)
(18.984)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

31/12/2016
33.609
(736.707)
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–

(1) A carteira é composta por Depósitos Interfinanceiros, com taxa anual de 100,50% do CDI e vencimentos de 31 a 180 dias.
(2) Resultado composto por Comissionamento de Operações de Crédito Pessoal.
(3) Refere-se principalmente a reembolso de despesas administrativas (folha de pagamentos e aluguel) e despesas com correspondentes bancários.
Além das operações acima discriminadas, a LUIZACRED, como parte integrante do Convênio de Rateio de Custos Comuns de seus controladores, registrou R$ (115.506) ((R$94.686) de 01/01 a 31/12/2016) em Outras Despesas Administrativas, em função da utilização da estrutura comum.
b) Remuneração do Pessoal-Chave da Administração - Os honorários atribuídos aos Administradores da LUIZACRED são pagos pelo controlador Itaú Unibanco Holding S.A.
NOTA 11 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Gerenciamento de Riscos - A LUIZACRED, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A., aderiu à estrutura de gerenciamento de riscos em atendimento às Resoluções do CMN: nº 3.380/06 - Risco Operacional; nº 3.464/07 - Risco de Mercado; nº 3.721/09 - Risco de Crédito e nº 4.090/12 - Risco de Liquidez. As descrições
dessas estruturas de gerenciamento de riscos, e dos demais riscos inerentes ao negócio, estão disponibilizadas no site de Relacionamento com Investidores da instituição líder (www.itau.com.br/ri) na rota: Governança Corporativa/Gerenciamento de Riscos, que não faz parte das Demonstrações Contábeis.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (“Instituição”), 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 nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Instituição continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a 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 contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia

de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte 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:
t *EFOUJGJDBNPT F BWBMJBNPT PT SJTDPT EF EJTUPSÎÍP SFMFWBOUF OBT EFNPOTUSBÎÜFT DPOUÈCFJT  JOEFQFOEFOUFNFOUF TF DBVTBEB QPS GSBVEF PV FSSP  QMBOFKBNPT
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.
t 0CUFNPT FOUFOEJNFOUP EPT DPOUSPMFT JOUFSOPT SFMFWBOUFT QBSB B BVEJUPSJB QBSB QMBOFKBSNPT QSPDFEJNFOUPT EF BVEJUPSJB BQSPQSJBEPT ËT DJSDVOTUÉODJBT  NBT OÍP
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
t "WBMJBNPTBBEFRVBÎÍPEBTQPMÓUJDBTDPOUÈCFJTVUJMJ[BEBTFBSB[PBCJMJEBEFEBTFTUJNBUJWBTDPOUÈCFJTFSFTQFDUJWBTEJWVMHBÎÜFTGFJUBTQFMBBENJOJTUSBÎÍP
t $PODMVÓNPT TPCSF B BEFRVBÎÍP EP VTP  QFMB BENJOJTUSBÎÍP  EB CBTF DPOUÈCJM EF DPOUJOVJEBEF PQFSBDJPOBM F  DPN CBTF OBT FWJEÐODJBT EF BVEJUPSJB PCUJEBT 
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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.
t "WBMJBNPT B BQSFTFOUBÎÍP HFSBM  B FTUSVUVSB F P DPOUFÞEP EBT EFNPOTUSBÎÜFT DPOUÈCFJT  JODMVTJWF BT EJWVMHBÎÜFT F TF BT EFNPOTUSBÎÜFT DPOUÈCFJT SFQSFTFOUBN
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, 16 de fevereiro de 2018.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Caio Fernandes Arantes
Contador CRC 1SP222767/O-3

GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Instituição” autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a “Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 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 contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
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SUBSTITUIR APRENDIZES POR ESTAGIÁRIOS
Empresa que é obrigada a contratar menor aprendiz, poderá contratar
estagiários no seu lugar. Os estagiários estrariam na cota de menor
aprendiz? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA QUE OPTAR POR PAGAR O AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SEUS
FUNCIONÁRIOS EM ESPÉCIE, HÁ ALGUMA VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO?
Esclarecemos que o empregador que fornece o benefício em dinheiro,
mesmo que por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, não
pode se inscrever no PAT, pois no Programa não se permite esse modo
de concessão. Por isso, a concessão em dinheiro não dá direito à dedução fiscal, e tem repercussão no FGTS e na contribuição previdenciária.
Base Legal: art. 4º, do Decreto nº 5/91; art. 458 da CLT.
PAGAMENTO OBRIGATÓRIO DO PRÓ-LABORE
O pagamento do Pró-Labore é obrigatório ou facultativo à todos os
sócios, bem como aos administradores, existe valor mínimo para pagamento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONCESSÃO DO AUXÍLIO CRECHE
Quais empresas são obrigadas a fornecer o auxílio creche e até quantos
anos terão direito ao benefício? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
NA RESCISÃO DE CONTRATO O PAGAMENTO DEVERÁ SER
EFETUADO NO DIA SEGUINTE OU SE ENQUADRA NA REFORMA
TRABALHISTA, EM 10 DIAS?
Com a reforma trabalhista o prazo para pagamento das verbas rescisórias será em 10 dias corridos após o termino do contrato. Apenas nos
casos de aviso prévio indenizado, recomenda-se fazer o pagamento em
dez dias contados da data da comunicação do aviso. CLT, artigo 477 § 6º.
DEMITIDA APÓS AS FÉRIAS
Domestica pode ser demitida logo após gozar férias? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Fundador: José SERAFIM Abrantes
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia
Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 12 de abril de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 18:30h(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às
19:30h(dezenove horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte
horas e trinta minutos), para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social,
deliberar em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem
do dia: (a) prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, (iii) análise das demonstrações financeiras,
(iv) análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes,
(v) planos de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro
líquido do exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de
interesse da sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos
administrativos da sociedade; (f) alteração do quadro societário; (g) discussão do estatuto social; (h) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a
Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 (sessenta) sócios. São Paulo, 21 de março de 2018.
Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.
(24, 27 e 28)

Goldentree Insite Partners Participações Brasil Ltda. - CNPJ/MF nº 08.859.783/0001-75 - NIRE 35.221.390.986
Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 23/3/2018
Data, Hora e Local: 23/3/2018, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Dispensadas. Mesa: Presidente e Secretário: João Rodrigues
Teixeira Júnior. Deliberação Unânime: (i) aprovar a redução do capital social em R$1.246.714,20, por ser excessivo em relação às atividades
constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 124.671.420 quotas sociais, no valor nominal de R$0,01 cada uma,
bem como com a restituição desses valores à sócia majoritária GTIS I QUALITY LP; (ii) consignar que a redução de capital social ora deliberada
só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para manifestação dos credores, contados das publicações exigidas por lei, sendo que a
Alteração de Contrato Social pertinente será arquivada, concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP; (iii) consignar,
ainda, que após efetivada a redução ora deliberada, o capital social passará para o valor total de R$5.000,00, totalmente integralizado em moeda
corrente nacional, dividido em 500.000 quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: (a) 499.991
quotas, no valor de R$4.999,91, para a sócia GTIS I QUALITY LP; e (b) 9 quotas, no valor de R$0,09, para a sócia GTIS I QUALITY LLC; e (iv) por ﬁm,
autorizar o Gerente Geral a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 23/3/2018. João Rodrigues Teixeira Junior - Presidente e Secretário da Mesa.

S/A Agro Industrial Eldorado

Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperativa.
netjen@netjen.com.br
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CNPJ: 62.466.537/0001-07
Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados para a Assembléia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 10 (dez) de Abril de 2.018, na Rua Cubatão, 1.190, às dezoito horas e
trinta minutos em primeira convocação, às dezenove horas e trinta minutos em segunda
e às vinte horas e trinta minutos em terceira convocação para discutir a seguinte ordem
do dia:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão
e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício de 2.017 e deliberação quanto
ao Resultado do Exercício de 2.017; 2) Renovação da Diretoria; 3) Renovação do
Conselho Fiscal; 4) Assuntos Gerais. Na data em que é feita esta convocação a
Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperativa, conta com 25 associados.
São Paulo, 23 de março de 2.018.
Dr. João Soares de Almeida Junior - Dir. Presidente

CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178
Convocação - Assembléia Geral Ordinária 25/04/18
Convocamos no dia 25/04/18, 9h na sede social, SP/SP, 1.Ordinária: a) Leitura, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/17; b) fixação das remunerações dos
membros da diretoria; c) destinação dos lucros e distribuição de dividendos. Encontram-se à disposição dos
Acionistas, na sede social, os documentos previstos no art.133 da lei n.6.404/76, exercício social encerrado
em 31/12/17. SP, 22/03/2018. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DO OMBRO E COTOVELO - SBCOC, inscrita
no CNPJ sob o nº 03.631.062/0001-90, com sede na Alameda Lorena, 427, 14º andar,
conj. 02, informa, para os devidos fins, o extravio dos Livros Diário nº 01 a 07 e nº 11,
referentes, respectivamente, aos exercícios de 2000 a 2006 e 2010.
São Paulo, 26 de março de 2018
Dr. Benno Ejnisman - Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9B39-2980-CD3B-143F

Relatório do Auditor Independente
São Paulo, 13 de março de 2018.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Get Money Corretora
de Câmbio S.A. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em
31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Get Money
Corretora de Câmbio S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício e semestre findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação 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 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 contábeis 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 contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

Demonstração dos Resultados
2ºSemestre/17 31/12/17 31/12/16
8.327
15.516
14.811
Receitas de Intermediação Financeira
Resultado de operações com TVM
18
42
96
Resultado de operações de câmbio
8.309
15.474
14.715
18
16
Despesas da Intermediação Financeira
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
18
16
Resultado Bruto Intermediação Financeira
8.345
15.516
14.827
Outras Receitas/ Despesas Operacionais (6.388) (12.024) (11.335)
Receitas de prestação de serviços
142
273
645
Despesas de pessoal
(2.412)
(4.637)
(4.067)
Outras despesas administrativas
(3.729)
(6.934)
(7.264)
Despesas tributárias
(426)
(778)
(809)
Outras receitas operacionais
40
58
233
Outras despesas operacionais
(3)
(6)
(73)
Resultado Operacional
1.957
3.492
3.492
Resultado Não Operacional
5
5
Resultado Antes da Tributação
sobre o Lucro e Participações
1.962
3.497
3.492
Imposto de Renda e Contribuição Social
(907)
(1.608)
(1.616)
Provisão para imposto de renda
(486)
(869)
(885)
Provisão para contribuição Social
(421)
(739)
(731)
Lucro Líquido(Prejuízo)Exercício/Semestre 1.055
1.889
1.876
Nº de ações ..................................:
2.300.000 2.300.000 2.300.000
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$
0,46
0,82
0,82
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício
1.055
1.889
1.876
Resultado Abrangente Total
1.055
1.889
1.876
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
2ºSeFluxos de caixa atividades operacionais mestre/17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido(prejuízo) do semestre/exercício
1.055
1.889
1.876
Depreciações e amortizações
106
215
115
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1
3
(19)
907
1.608
1.616
Provisão de impostos no resultado
2.069
3.715
3.588
Variação de Ativos e Obrigações
(796) (1.810)
(735)
(Aumento) redução de outros créditos
17
(10)
14
(Aumento) redução de outros valores e bens
15
(9)
(18)
Aumento(redução)relações interdependencias
(76)
26
59
(752) (1.817)
(790)
Aumento (redução) em outras obrigações
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
1.273
1.905
2.853
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso
(7)
(16)
(41)
Inversões líquidas no intangível
(4)
19
Caixa líquido usado atividades de investimento
(7)
(20)
(22)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos/Lucros pagos e propostos
(750)
(924)
(600)
Caixa líquido usado nas
atividades de financiamento
(750)
(924)
(600)
Aumento líquido de caixa
516
961
2.231
e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do semestre/exercício
7.667
7.222
4.991
Caixa e equivalentes de caixa no
fim do semestre/exercício
8.183
8.183
7.222
Reservas de Lucros. No exercício encerrado em 31/12/2017: • foram revertidas das reservas de lucros o montante de R$ 1.174, sendo R$ 174 para
distribuição de lucros aos acionistas e R$ 1.000 para aumento de capital
social. • foram destinados o saldo de lucros acumulados no montante de
R$ 1.889: R$ 750 para distribuição de lucros aos acionistas; R$ 94 para
reserva legal; e, R$1.045 para reservas especiais de lucros. No exercício
encerrado em 31/12/2016: • foram revertidas as reservas especiais de lucros
no montante de R$ 700: sendo R$600 para distribuição de lucros aos acionistas; e o montante de R$ 100 foi destinado para reserva legal. • foram destinados o saldo de lucros acumulados no montante de R$ 1.876: R$ 94 para
reserva legal, e R$1.782 para reservas especiais de lucros. c) Dividendos:
No exercício encerrado em 31/12/2017 foram distribuídos lucros no montante de R$ 924 (R$ 600 em 2016). 7. Juros de Capital Próprio: Nos exercícios
encerrados em 31/12/2017 e 2016 não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências: No
exercício encerrado em 31/12/2017, a Corretora possui processos com probabilidade de perda provável no montante de R$ 43 (R$ 62 em 2016), que
foram provisionados na rubrica “Outras Obrigações - Diversas”, conforme
abaixo demonstrado:
31/12/2017 31/12/2016
43
62
Processos
Trabalhista
17
30
Fiscal
26
20
Cível
12
Os passivos contingentes referentes a processos judiciais e administrativos
de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião
dos assessores jurídicos, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. No exercício encerrado em 31/12/2017, havia processos
trabalhistas com probabilidade de perda possível no montante de R$ 20 com
valor depositado judicialmente no montante de R$ 9; e no exercício findo em
31/12/2016 havia processos trabalhistas no montante de R$ 144. 9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução
3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma
política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da
instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10. Risco Operacional e Risco
de Mercado: Conforme determinado pelas Resoluções 3.380/06 (Risco Operacional) e 3464/07 (Risco de Mercado), editadas pelo CMN/BACEN, as estruturas de risco operacional e risco de mercado foram implantadas no 1º
Semestre de 2010, de forma compatível com a natureza das operações,
complexidade dos produtos e serviços oferecidos e de acordo com os níveis
de exposição a risco. 11. Ouvidoria: O componente organizacional de
ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 4.433, de 23/07/2015.
A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6
mos 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 atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9
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CNPJ (MF) 10.853.017/0001-45
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
B A L A N Ç O S PAT R I M O N I A IS ENCERRADOS E M (Valores em R$ mil)
AT IV O
.
N E 31/12/17 31/12/16 P A S S I V O
.
N E 31/12/17 31/12/16
8.477
7.487 CIRCULANTE
2.020
2.184
CIRCULANTE
85
59
Disponibilidades
3.i
7.211
6.029 Relações Interdependencias
Recursos em transito de terceiros
85
59
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
972
1.193 Outras Obrigações
1.935
2.125
5
Financeiros Derivativos (90 dias)
4
Carteira própria
972
1.193
Carteira de câmbio
53
31
201
181
Outros Créditos
5
Fiscais e previdenciárias
1.066
1.145
Carteira de câmbio
14
Diversas
816
949
43
62
Rendas a receber
6
13 NÃO CIRCULANTE
43
62
Diversos
181
171 Exigível a Longo Prazo
43
62
5
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)
(3) Outras Obrigações
93
84
Diversas
43
62
Outros Valores e Bens
6.939
5.974
Despesas antecipadas
93
84 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
525
733
3.300
2.300
Capital:
6.a
NÃO CIRCULANTE
17
30
Realizável a Longo Prazo
De Domiciliados no país
3.300
2.300
17
30
3.639
3.674
Outros Créditos
5
Reservas de lucros
6.b
9.002
8.220
Diversos
17
30 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
183
215 pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida
Imobilizado de Uso
3.e
Outras imobilizações de uso
421
411 útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação
(Depreciações acumuladas)
(238)
(196) tributária à taxa de 20% a.a. f) Passivos circulantes e exigíveis a longo pra325
488 zo: Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo. São demonstraIntangível
3.e
Ativos Intangíveis
1.191
1.187 das pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
(866)
(699) dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorri(Amortização acumulada)
9.002
8.220 das até a data dos balanços; Provisões. Uma provisão é reconhecida no
TOTAL DO ATIVO
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como
Reservas
Lucros ou
resultado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico
Capital Reserva Especiais
Prejuízos
seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem
Eventos
. Realizado Legal de Lucros Acumulados
Total mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo
Saldos em 01/07/17
3.300
94
2.406
834 6.634 como base as melhores estimativas do risco envolvido. g) Provisão para IR
Lucro líquido/(prejuízo)
e CSLL: A provisão para o IR é constituída à alíquota de 15% do lucro
do semestre
1.055 1.055 tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$
94
1.045
(1.889) (750) 240 no ano. E, a provisão para CSLL está sendo calculada à alíquota de
Destinações:
Dividendos
(750) (750) 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. h) ConReserva legal
94
(94)
- tingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado
Reserva especial de lucros
1.045
(1.045)
- na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perSaldos em 31/12/17
3.300
188
3.451
- 6.939 da de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de
Mutações do Semestre:
94
1.045
(834)
305 recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolviSaldos em 01/01/17
2.300
349
3.325
- 5.974 dos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes
Reversão de reservas
(174)
174
- são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação
Dividendos intermediários
(174) (174) ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as
Aumento de capital
1.000
(255)
(745)
- quais não cabem mais recursos. i) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e
Lucro líquido/(prejuízo)
equivalente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nado exercício
1.889 1.889 cional e estrangeira; e, por aplicações em cotas de fundos de investimento,
94
1.045
(1.889) (750) cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou
Destinações:
Dividendos
(750) (750) inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor jusReserva legal
94
(94)
- to, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus comproReserva especial de lucros
1.045
(1.045)
- missos de curto prazo.
31/12/2017 31/12/2016
Saldos em 31/12/17
3.300
188
3.451
- 6.939 Disponibilidades
7.211
6.029
Mutações do Exercício: 1.000
(161)
126
965 Caixa
3.514
2.571
Saldos em 01/01/16
2.300
155
2.243
- 4.698 Depósitos Bancários
426
1.847
Reversão de reservas
100
(700)
600
- Reservas Livres
1.415
Dividendos intermediários
(600) (600) Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
1.856
1.611
Lucro líquido/(prejuízo)
972
1.193
Títulos e Valores Mobiliários
do exercício
1.876 1.876 Cotas de Fundos de Investimento
972
1.193
94
1.782
(1.876)
- Total de caixa e equivalente de caixa
Destinações:
8.183
7.222
Reserva legal
94
(94)
- 4. Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clasReserva especial de lucros
1.782
(1.782)
- sificados em disponíveis para venda, os valores atualizados da carteira
Saldos em 31/12/16
2.300
349
3.325
- 5.974 estão assim demonstrados:
Mutações do Exercício:
194
1.082
- 1.276 Carteira Própria
31/12/2017 31/12/2016
972
1.193
Cotas de Fundos de Investimentos
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
Cotas de Fundos de Investimentos
972
1.193
1. Contexto Operacional: A Get Money Corretora de Câmbio S.A., constituída em 19/03/2009, foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 5. Composição de Saldos Relevantes
31/12/2017 31/12/2016
em 28/04/2009. Tem por objeto social a intermediação em operações de câm- Ativo Circulante
14
bio e a prática de operações do mercado de câmbio, tendo iniciado suas Outros Créditos: Carteira de Câmbio
14
operações no mercado de câmbio em 17/08/2009. 2. Apresentação das De- Câmbio comprado a liquidar
14
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis são de responsabili- Direitos sobre venda de câmbio
(14)
dade da Administração e foram elaboradas a partir das práticas contábeis (-) Adiantamentos em moeda nacional
6
13
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas Rendas a Receber
6
13
às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Corretagem de Câmbio a Receber
181
171
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Proce- Diversos
3
6
dimentos Contábeis (CPC), quando aplicável. Estas informações contábeis Adiantamentos e antecipações
17
4
foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo das Adiantamentos para pagamento nossa conta
5
Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: Os resultados Devedores Compra valores e bens
156
161
das operações de compra e venda de moedas estrangeiras são apurados por Devedores diversos - País
ocasião da concretização das operações. As demais receitas e despesas Ativo Não Circulante
17
30
são reconhecidas pelo regime de competência. b) Estimativas contábeis: Na Outros Créditos: Diversos
17
30
preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contábeis que Devedores para depósitos em garantia
se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o Passivo Circulante
53
31
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser re- Outras Obrigações: Carteira de Câmbio
14
gistrado nas demonstrações. A liquidação das transações envolvendo essas Câmbio vendido a liquidar
14
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjetividade Obrigações por compras de câmbio
(14)
inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa as estimati- Adiantamento sobre contratos de cambio
39
31
vas e premissas pelo menos semestralmente. c) Títulos e Valores Mobiliários Obrigações sobre vendas de câmbio realizadas
1.066
1.145
e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Corretora adotou como estratégia Fiscais e previdenciárias
706
699
de atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê-los Impostos e contribuições sobre lucros a pagar
360
446
em “Disponíveis para venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos Impostos e contribuições a recolher
816
949
classificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em Diversas
50
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos Obrigação para aquisição de bens e direitos
728
776
tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos Provisão para pagamentos a efetuar
88
123
para as respectivas contas de resultado do período. d) Demais ativos Credores diversos - País
circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresentados pelo valor de re- Passivo Não Circulante
43
62
alização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias, bem como os Outras Obrigações: Diversas
43
62
rendimentos auferidos até a data do balanço. e) Imobilizado de Uso e Intan- Provisão para passivos contingentes
gível: • Imobilizado de uso: São registrados pelo custo de aquisição e a de- 6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social. O capital social de R$ 3.300 (R$
preciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em 2.300 em 2016), está representado por 2.300.000 ações ordinárias nominaconsideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas tivas, sem valor nominal, totalmente integralizadas na data do balanço, por
estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema de acionistas domiciliados no país. Em 31/03/2017 foi aprovado o aumento de
Processamento de Dados e Transportes” e de 10% a.a. para as demais con- capital social no montante de R$1.000, mantendo-se a mesma quantidade de
tas. • Intangível: São registrados os direitos adquiridos que tenham por ob- ações, mediante a incorporação das reservas: (i) reserva legal com o valor
jeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos de R$ 255; (ii) reservas especiais de lucros com o valor de R$ 745. Este
com essa finalidade. São representados por pontos comerciais, registrados processo está em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil; b)

