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CNPJ nº 01.788.147/0001-50
Demonstrações Contábeis
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM (Valores em R$ mil)
NE 31/12/17 31/12/16 PASSIVO
ATIVO
NE 31/12/17 31/12/16
CIRCULANTE
12.307
7.315 CIRCULANTE
12.927
12.063
12.927
12.063
Disponibilidades
4
27
12 Outras Obrigações
9
4.198
2.246 Sociais e estatutárias
Aplicações Interfin. de Liquidez
4
110
190
Aplicações no mercado aberto
4.198
2.246 Fiscais e previdenciárias
1.732
461
10.622
10.917
7.146
1.431 Negociação e intermediação de valores
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
5
Carteira própria
55
1.431 Diversas
463
495
Vinculados a prestação de garantia
7.091
- NÃO CIRCULANTE
1.354
1.372
Outros Créditos
6
805
3.587 Exigível a Longo Prazo
1.354
1.372
Rendas a receber
55
161 Outras Obrigações
14
1.354
1.372
Negociação e intermediação de valores
533
3.000 Fiscais e previdenciárias
1.372
Diversos
225
495 Diversas
1.354
(Provisão p/outros créditos liquidação duvidosa)
(8)
(69) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.393
11.931
Outros Valores e Bens
131
39 Capital:
10.a
12.279
12.279
Despesas antecipadas
131
39
De Domiciliados no país
12.279
12.279
NÃO CIRCULANTE
12.367
18.051 Ajustes de avaliação patrimonial
(4)
65
11.565
17.307 (Prejuízos acumulados)
Realizável a Longo Prazo
(1.882)
(413)
10.211
15.953 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24.674
25.366
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
5
Carteira própria
4.140
1.474 posto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida
Vinculados a prestação de garantia
6.071
14.479 de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no ano. E, a
1.354
1.354 provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%,
Outros Créditos
14
Diversos
1.354
1.354 após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 4. Caixa e
Investimentos
32
32 equivalentes de caixa: São representados por disponibilidades em moeda
Particip. coligadas/controladas: no país
2
2 nacional, aplicações em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operaOutros investimentos
30
30 ções compromissadas, cujo vencimento das operações na data de efetiva
Imobilizado de Uso
7
730
407 aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de
Outras imobilizações de uso
2.703
2.243 mudança de valor justo, que são utilizados pela Distribuidora para gerencia(Depreciações acumuladas)
(1.973)
(1.836) mento de seus compromissos de curto prazo:
2.017
2.016
40
305 Disponibilidades
Intangível
8
27
12
Ativos Intangíveis
68
519 Depósitos bancários
27
12
(Amortização acumulada)
(28)
(214) Aplicações interfinanceiras de liquidez
4.198
2.246
24.674
25.366 Letras do Tesouro Nacional (LTN)
TOTAL DO ATIVO
4.198
2.246
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
4.225
2.258
Total caixa e equivalente de caixa
Ajustes
Lucros
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: a.
Capital avaliaç. ou (Prej.)
Títulos e valores mobiliários: estão classificados como “Títulos Disponírealiz. patrim. acumul.
Total veis para Venda” e representados conforme abaixo relacionado:
Saldos em 01/07/17
12.279
42
(1.257) 11.064
2.017
2.016
Aj. ao vlr. de mercado-TVM e Deriv.
(46)
(46)
Valor do Valor de Valor do Valor de
Lucro líq./(prejuízo) do semestre
(625)
(625) Curto prazo
Custo Mercado
Custo Mercado
Saldos em 31/12/17
12.279
(4)
(1.882) 10.393 Carteira própria
56
55
1.277
1.431
Mutações do Semestre:
(46)
(625)
(671) Letras Financeiras do Tesouro
56
55
1.267
1.266
Saldos em 01/01/17
12.279
65
(413) 11.931 Ações em Companhias Abertas
10
165
Aj. ao vlr. de mercado-TVM e Deriv.
(69)
(69) Vinculados a Prest. Garantia
7.091
7.091
Lucro líq./(prejuízo) do exercício
(1.469) (1.469) FI Liquidez Camara BM&FBovespa
7.091
7.091
Saldos em 31/12/17
12.279
(4)
(1.882) 10.393 Total do curto prazo
7.147
7.146
1.277
1.431
Mutações do Exercício:
(69)
(1.469) (1.538) Longo prazo
Saldos em 01/01/16
12.279
51
(880) 11.450 Carteira própria
4.142
4.140
1.478
1.474
Aj. ao vlr. de mercado-TVM e Deriv.
14
14 Letras Financeiras do Tesouro
4.142
4.140
1.478
1.474
Lucro líq./ (prejuízo) do exercício
1.067 1.067 Vinculados a prest. de garantias
6.072
6.071
14.511 14.479
Destinações:
(600) (600) Letras Financeiras do Tesouro
6.072
6.071
14.511 14.479
Juros capital próprio
(600)
(600) Total do longo prazo
10.214 10.211
15.989 15.953
Saldos em 31/12/16
12.279
65
(413) 11.931 Total de títulos e valores mobil.
17.361 17.357
17.266 17.384
Mutações do Exercício:
14
467
481 Os valores de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos públicos e privados foram apurados, respectivamente, com base no preço de
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
fechamento na BM&FBOVESPA S.A. no último pregão antes do encerramenem 31 de dezembro de 2017 e 2016
to do semestre e no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela
(Valores em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)
1. Contexto operacional: A H. Commcor Distribuidora de Títulos e Valores ANBIMA no último dia útil antes do encerramento do semestre. As ações de
Mobiliários Ltda. (Distribuidora) tem como objetivo social a exploração da companhias abertas estão custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. Os títulos
atividade de distribuidora de títulos e valores mobiliários, conforme despa- públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
cho de 25/02/2009, publicado no Diário Oficial em 27/07/2009, e DEORF/ (SELIC). Os certificados de depósitos bancários estão custodiados na CenGTSP2-2009/01172 do Banco Central do Brasil, datada de 27/02/2009, que tral de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). O Fundo de
consiste em negociar e/ou registrar operações com valores mobiliários em investimento está custodiado na Administradora, e as cotas do fundo de
bolsa de valores, de mercadorias e futuros. 2. Apresentação das demons- investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da cota, no último dia
trações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor- útil do exercício. b. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31/12/2017 e
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis- 2016, a Distribuidora não possuía operações com instrumentos financeiros
lação societária, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emi- derivativos em aberto. 6. Outros créditos:
2.017
2.016
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e apresentadas Ativo Circulante
55
161
com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil (BACEN), por Rendas a receber:
55
161
meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional Comissões e corretagens a receber
533
3.000
(COSIF). Estas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria e Negociações e intermediações de valores:
1.328
autorizadas a sua publicação em 31/01/2018. 3. Resumo das principais prá- Compensação financeira - Bovespa
4
ticas contábeis: As principais práticas contábeis são assim resumidas: a) Clubes e Fundos
5
19
Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo re- Pessoas físicas e jurídicas não residentes - Pais
404
1.476
gime de competência. b) Estimativas contábeis: As demonstrações contá- Pessoas físicas e jurídicas
18
beis incluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Distri- Taxa de custódia a debitar
102
177
buidora, como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação Outros créditos por negociação e intermed. de valores
225
495
duvidosa, valorização de determinados instrumentos financeiros, passivos Diversos:
5
2
contingentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de Adiantamentos e antecipações salariais
1
determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas Adiantamentos p/pagamento nossa conta
215
490
estimativas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua Impostos e contribuições a compensar
2
1
determinação. c) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os depósi- Valores a Receber Sociedades Ligadas
3
1
tos bancários disponíveis e títulos e valores mobiliários, com conversibilida- Devedores diversos - País
(8)
(69)
Provisão
p/outros
créditos
de
liquidação
duvidosa:
de imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias, conforme
(8)
(69)
prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08. d) Títulos e valores mobiliários: Os (-) Provisão para devedores de conta corrente
títulos e valores mobiliários, classificados na categoria “títulos disponíveis Ativo Não Circulante
1.354
1.354
para venda”, são ajustados pelo valor de mercado, sendo a diferença entre Diversos:
1.354
1.354
os valores atualizados pela curva do papel e os valores de mercado registra- Devedores por depósitos em garantia (ver NE 14)
2.017
2.016
da em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos 7. Imobilizado de Uso:
Custo Depreciação Líquido Líquido
efeitos tributários. Na categoria títulos para negociação estão registrados os
122
(26)
96
44
títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e Instalações
587
(320)
267
198
frequentemente negociados e estão demonstrados pelo valor de aquisição Móveis e equipamentos de uso
(1.564)
121
77
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados “pro Comunic., proc. dados e segurança 1.685
309
(63)
246
88
rata” dia, ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a Veículos
2.703
(1.973)
730
407
desvalorização decorrentes de tal ajuste em contrapartida na adequada con- Total
2.017
2.016
ta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do 8. Intangível:
Custo Amortização Líquido Líquido
período. e) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: É cons253
tituída com base na expectativa de perdas na realização de rendas a receber Benfeitorias
68
(28)
40
52
por serviços prestados. Para o calculo da respectiva provisão é observado Software
68
(28)
40
305
o disposto na Resolução 2682 do CMN. f) Negociação e intermediação de Total
9.
Outras
obrigações:
valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de
2.017
2.016
títulos, realizadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), Passivo Circulante
110
190
por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamen- Sociais e estatutárias:
110
190
tares. g) Ativo Permanente: • Investimentos: estão representados por par- Participações nos Lucros
1.732
461
ticipações em coligadas e controladas avaliadas pelo método de equivalên- Fiscais e previdenciárias:
1.732
461
cia patrimonial; e, por títulos patrimoniais da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Impostos e contribuições a recolher
10.622
10.917
contabilizado pelo custo de aquisição. • Imobilizado de uso: são registrados Negociação e intermediação de valores:
184
pelo custo de aquisição a depreciação é calculada pelo método linear, com Caixa de Registro e liquidação
99
217
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens Comissões e corretagens a pagar
10.137
10.445
segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo Credores conta de liquidação pendentes (a)
202
255
de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e Sistema de Trans- Operações Ativos Fin.Merc.a Liquidar
463
495
portes” e de 10% a.a. para as demais contas; • Intangível: são registrados Diversas:
1
os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à Obrigações por aquisição de bens e direitos
456
453
manutenção da Instituição, ou exercidos com essa finalidade. São represen- Pagamentos a efetuar
34
tados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo Provisão de passivos contingentes
7
7
método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas Credores diversos – País
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. h) Valor de recu- Passivo Não Circulante
1.372
peração dos ativos (impairment): Os ativos não financeiros estão sujeitos Fiscais e previdenciárias:
1.319
à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência Provisão para riscos fiscais (ver NE 14)
Provisões
para
impostos
diferidos
53
se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos
1.354
Diversas:
seus valores. Em 31/12/2017 e de 2016, não existem indícios de redução no
34
valor recuperável de ativos não financeiros. i) Ativos e passivos contingen- Provisão passivos trabalhistas (ver NE 14)
1.320
tes, provisões e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a Outras contingências fiscais(ver NE 14)
divulgação dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são (a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com
efetuados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Pas- ações realizadas (BM&FBovespa) nos últimos dias do mês, e liquidados
sivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº nos primeiros dias do mês seguinte. 10. Patrimônio Líquido: a) Capital
3.823/09, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos Social. O capital social no montante de R$ 12.279, está representado por
nas informações financeiras, exceto quando da existência de evidências 12.279.411 cotas, totalmente integralizadas nas datas das demonstraque propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais ções contábeis, por cotistas domiciliados no País. b) Dividendos. Nos
recursos; • Passivos contingentes: são incertos e dependem de eventos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 não foram distribuídos lucros.
futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recursos; não c) Juros sobre capital próprio. No exercício encerrado em 31/12/2017 não
são, portanto, provisionados, mas divulgados se classificados como perda foi pago juros sobre capital próprio (R$ 600 em 2016), conforme faculta o
possível, e não provisionados nem divulgados se classificamos como perda artigo 9º da Lei nº 9.249/95.
2.017
2.016
remota. • Provisões: são reconhecidas nas informações financeiras quando, 11. Outras despesas administrativas:
76
86
baseadas na opinião de assessores jurídicos e da Administração, levando Despesas de água e energia
245
330
em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa, for Despesas de aluguéis
350
155
provável uma saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os Despesas com comunicações
22
47
montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança. As Despesas com manutenção
Despesas
com
processamento
de
dados
1.396
1.607
ações relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas como perdas
167
247
prováveis pelos assessores jurídicos e pela Administração são contabiliza- Despesas com promoções e relações públicas
2.006
2.969
das com base na expectativa de perda da Administração e divulgadas em Comissões e corretagens de agentes autônomos
574
722
notas explicativas. • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): refe- Despesas com serviços do sistema financeiro
739
719
rem-se a demandas judiciais que estão sendo contestadas a legalidade e a Despesas com serviços técnicos especializados
195
169
constitucionalidade de tributos e contribuições e são provisionadas. Os de- Despesas com depreciação e amortização
293
395
pósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das Outras despesas administrativas
131
91
provisões para passivos contingentes, em atendimento às normas do Outras despesas
6.194
7.537
BACEN. j) Imposto de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imelaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da H. COMMCOR Distribuidora de Tí- acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituitulos e Valores Mobiliários Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles
demonstrações contábeis da H. COMMCOR Distribuidora de Títulos e Valo- internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
res Mobiliários Ltda. (“H. COMMCOR”) que compreendem o balanço patrimo- demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
nial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, demons- se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
trações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da “H. COMMCOR”
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti- com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboracas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe- ção das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda
ridas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da Administração, liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
que as acompanham, representam adequadamente, em todos os aspectos alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsárelevantes, a posição patrimonial e financeira da H. COMMCOR Distribuido- veis pela governança da “H. COMMCOR” são aqueles com responsabilidade
ra de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“H. COMMCOR”), em 31/12/2017, pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o Semes- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeitre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstraadotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a fun- ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
cionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audiconduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguNossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri- rança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com
tas na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação a “H. COMMCOR”, eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorde acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualProfissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoFederal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilida- ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaResponsabilidades da administração e da governança pelas demonstra- mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
ções financeiras: A Administração da “H. COMMCOR” é responsável pela Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante

netjen@netjen.com.br

Demonstração dos Resultados
2º Sem/17 31/12/17 31/12/16
1.171
2.428
2.725
Receitas de Intermediação Financeira
Resultado de operações com TVM
1.123
2.396
2.730
Result. com instrum. financ. derivativos
48
32
(5)
50
35
(464)
Despesas da Intermediação Financeira
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa
50
35
(464)
Resultado Bruto da Interm. Financeira
1.221
2.463
2.261
(1.704) (3.712)
(541)
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Receitas de prestação de serviços
4.271
8.153
12.199
Despesas de pessoal
(2.154)
(4.435) (4.215)
Outras despesas administrativas
(3.129)
(6.194) (7.537)
Despesas tributárias
(501)
(973) (1.294)
Outras receitas operacionais
112
217
527
Outras despesas operacionais
(303)
(480)
(221)
Resultado Operacional
(483)
(1.249)
1.720
Result. Antes da Tribut. s/Lucro e Partic.
(483)
(1.249)
1.720
Imposto de Renda e Contribuição Social
(236)
Provisão para imposto de renda
(119)
Provisão para contribuição Social
(117)
Participações Estatutárias no Lucro
(142)
(220)
(417)
Lucro Líq. (Prej.) do Exercício/Semestre
(625)
(1.469)
1.067
Juros de Capital Próprio
(600)
Nº de cotas.....................................:
12.279.411 12.279.411 12.279.411
Lucro/(Prejuízo) por cota ..............R$
-0,05
-0,12
0,09
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício
(625)
(1.469)
1.067
Resultado Abrangente
(46)
(69)
14
(46)
(69)
14
Ajustes de avaliação patrimonial
(671) (1.538)
1.081
Resultado Abrangente Total
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
2º Sem/17 31/12/17 31/12/16
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Lucro líq./(prej.) do semestre e exercício
(625)
(1.469)
1.067
Depreciações e amortizações
105
194
169
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
15
26
585
Provisão de impostos no resultado
236
(505) (1.249)
2.057
1.280
3.468
(416)
Variação de Ativos e Obrigações
(Aum.) red. em TVM e instrum. financ. deriv.
(125)
(42) (1.271)
(Aumento) redução de outros créditos
2.584
2.756
2.304
(Aum.) redução de outros valores e bens
94
(92)
89
Aumento (redução) em outras obrigações
(1.273)
846
(1.538)
Caixa líq. proven. das ativ. operacionais
775
2.219
1.641
Fluxos de caixa das ativ. de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso
(4)
(4)
Inversões em: Imobilizado de uso
(155)
Inversões líquidas no intangível
(198)
(248)
(6)
Caixa líq. usado nas ativ. de investimento
(202)
(252)
(161)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio
(600)
Caixa líq. usado nas ativ. de financiam.
(600)
573
1.967
880
Aumento líq. de caixa e equiv. de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
no início do semestre/exercício
3.652
2.258
1.378
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do semestre/exercício
4.225
4.225
2.258
12.Transações com partes relacionadas: a. Remuneração do pessoal-chave da Administração. A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o exercício findo em 31/12/2017, por meio de pró-labores, juros
sobre o capital próprio e distribuição de lucros, no montante de R$ 1.356
(R$ 1.776 em 2016), a qual é considerada benefício de curto prazo. 13. Imposto de Renda e Contribuição Social: Demonstrativo do cálculo dos encargos com Imposto de Renda e Contribuição Social:
2017
2016
IRPJ CSLL
IRPJ CSLL
Apuração de IR/CS
Result. antes da tributação sobre o lucro (1.249) (1.249) 1.720 1.720
(-) Participações estatutárias no lucro (a)
(220)
(220)
(417) (417)
(-) Juros sobre capital próprio
(600) (600)
(1.469) (1.469)
703
703
Base de cálculo
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis
167
167
151
151
Provisão para devedores duvidosos
15
15
Provisões de Participações nos lucros
190
190
Contingencias Trabalhistas
34
34
Reversão de prov. de particip. no lucro
(190)
(190)
(169) (169)
Reversão de prov. p/devedores duvidosos
(50)
(50) (153) (153)
Lucro real
(1.527) (1.527)
756
756
(-) Compensação de prejuízos fiscais
(171) (171)
(1.527) (1.527)
585
585
Base de cálculo dos impostos
Encargos de IR 15% + Adicional de 10%
(122)
Encargos de CS 20% (15% em junho/15)
- (117)
(-) Incentivos Fiscais (PAT)
3
(119) (117)
Total
(a) No exercício encerrado em 31/12/2017 foram provisionadas participações nos lucros para os empregados no montante de R$ 220 (R$ 417 em
2016), conforme acordo coletivo de trabalho. 14. Contingências: O processo
de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com base na opinião
dos assessores jurídicos, como risco de perda provável, são provisionadas
na rubrica Outras Obrigações. Nos exercícios encerrados em 31/12/2017 e
2016 havia processos provisionados conforme demonstrado abaixo:
Saldo
Depósito
Saldo
Depósito
Contingências Judicial(Ativo) Contingências Judicial(Ativo)
2.017
2.017
2.016
2.016
Tributárias
1.320
1.320
1.320
1.320
34
34
34
34
Trabalhistas
Total
1.354
1.354
1.354
1.354
Os passivos contingentes referentes 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. Em 31/12/2017 a Distribuidora possui contingências
trabalhistas com o risco de perda possível no montante de R$1.435
(R$ 1.377 em 2016). 15. Riscos operacionais e de mercado: Na avaliação
de risco das diversas funções serão considerados os três riscos básicos: •
Risco operacional: definido como o risco de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas,ou de
eventos externos; • Risco de mercado: definido como o risco de perda resultante de flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma
instituição financeira, e inclui os riscos de operações sujeitas à variação
cambial, das taxas de juros dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities); • Risco de crédito: descreve a exposição a perdas reais
ou custos de oportunidade como resultado de “default” por uma entidade
legal ou econômica (o devedor) com a qual a Distribuidora faz negócios. O
risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro resultante da falha de um
devedor, por qualquer motivo, em honrar integralmente as suas obrigações
contratuais e financeiras para a Distribuidora. A área de Compliance, subordinada à Diretoria de Risco, é responsável pela coordenação das atividades
relacionadas aos riscos operacionais e de mercado e que têm, entre outros
fins, o cumprimento do disposto nas Resoluções nº 3.380 e 3.464 do Conselho Monetário Nacional. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos
operacionais na Distribuidora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da organização, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos,
incorporando esse conceito nas atividades da distribuidora e em novas modalidades de negócio. Este processo é coordenado e controlado pela área
de Compliance que auxilia na identificação dos riscos em cada processo
da Distribuidora e efetua os testes nos controles definidos. Além disso, a
área de Compliance define e gere a metodologia e cronograma dos trabalhos, contando com o auxílio de sistema informatizado específico para
mapeamento, documentação, registro e análise dos riscos operacionais,
provendo sólida base de dados para a tomada de ações e eventuais
melhorias nos processos da organização. 16. Limites operacionais: Nos
exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016, a Distribuidora encontrase enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível com o risco
da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas
pela Resolução nº 2.099/94 e legislação complementar. No exercício encerrado em 31/12/ 2017 o índice de Basiléia era de 26,97% (52,69% em
2016). 17. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio
da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
A Diretoria
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nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Distribuidora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. 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 circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “H. COMMCOR”. Se concluirmos que existe uma 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 Distribuidora a não mais manter-se em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
vi. 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, 14 de março de 2018
FINAUD Auditores Independentes SS
(Anteriormente PBR Auditores Independentes SS)

CRC 2 SP 032.357/O-0
Welington Vieira Araújo
Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6
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A gestão está
em xeque!
Qual o principal
propósito de
uma empresa?
Flávio Rodrigues (*)

Anteriormente escrevi
sobre as armadilhas da
busca pelo crescimento.
Agora mais uma
armadilha estrutural:
definir, entender e
disseminar o real
propósito empresarial.
estão de uma empresa
requer disciplina e
estudo acerca de inúmeros fatores. Se avaliarmos
as principais causas de todas
as situações atuais sejam
elas as político-econômicas
ou financeiras, públicas ou
privadas, têm como causa
fundamental a má gestão. É
muito comum e insistente
a resposta: “uma empresa
existe para dar lucros”.
Essa resposta ecoa equivocadamente até os dias atuais!
Isso em vários e diferentes
ambientes seja com empresários, alunos ou mesmo colegas
do dia a dia. Claro que tem um
motivo: “sempre nos ensinaram assim”, especialmente os
Baby Boomers - mais orientados aos resultados e mais
competitivos das últimas gerações, que influenciaram as
decorrentes, de certa forma!
Permita-me interromper
para contar uma breve passagem no início dos anos
90, quando fui inscrito para
assistir a uma palestra de
um renomado senhor orientado a serviços que, ao final,
exclamou: “muito obrigado
por me pagarem para eu
dizer-lhes o óbvio: o cliente
é o rei!”. Desde então, essa
frase tem habitado a minha
mente e me faz perguntar,
seja dentro das organizações
ou mesmo durante minhas
palestras: “alguma empresa
ou organização te fez sentir
rei nestes últimos tempos?”.
Poucos param para pensar
na questão temporal, mas a
maioria franze as sobrancelhas ante a palavra “rei”. A
conclusão que chego é que
as ofertas das empresas não
estão nos satisfazendo, pelo
contrário, ficam muito aquém
das nossas necessidades, seja
nas indústrias, comércios
ou serviços, com destaque
inclusive sobre os serviços
médicos, pasmem! Então fica
uma pergunta para você exercitar na sua empresa: “seu
cliente se sente um Rei?”. E
o que te faz crer que ele se
sente um Rei?.
Agora fica mais fácil eu
responder sobre o propósito de uma empresa. Uma
empresa existe para criar
ofertas ou soluções para um
determinado mercado. Existe
para gerar empregos, ativar
a economia, girar a roda das
indústrias, dos fornecedores, parceiros, associações
de classe. Em suma, uma
empresa existe para servir
a sociedade. Admiro muito
os empresários que tiram
seus dinheiros dos bancos,
supostamente mais seguros,
para investirem na geração
de empregos e produção de
riquezas para outros.
O lucro? O lucro será consequência do “quão bem você
faz tudo isso”. O mercado
sabe reconhecer, desde que
você tenha todas as suas
decisões estratégicas de
produto, preço, promoção e
praça coerentemente alinhados. Não existe empresa que
sobreviva sem lucro, mas este
não deve ser o propósito da
sua empresa.
Considerar o lucro como
propósito principal do seu
negócio poderá leva-lo a fazer
bobagem no mercado para
resultados de curto prazo o cliente não se sentirá rei.
Considere o lucro como uma
consequência do quão bem
você faz suas obrigações. O
mercado saberá reconhecê-lo!

G

(*) - ´´E professor da IBE-FGV
e conselheiro empresarial
orientado ao marketing.
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