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GRAUNA INCORPORADORA S.A.
CNPJ nº 09.094.298/0001-10

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais - R$)

  Preju Adiantamento
  ízos- para futuro
 Capital acumu- aumento
      social    lados     de capital      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.406.500 (653.854) 54.500 3.807.146
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 73.000 73.000
Aumento de capital com AFAC 127.500 - (127.500) -
Prejuízo líquido do exercício        -  (77.519)             -     (77.519)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.534.000 (731.373)             - 3.802.627

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Prejuízo líquido do exercício (77.519) (68.082)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social (19) (5)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (7.588) (2.667)
 Outros créditos 8 1
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (964) (28)
 Outros passivos      9.756     3.603
Caixa líquido gerado pelas operações (76.326) (67.178)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais      (76.326)      (67.178)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
 Aporte de acionistas     73.000     69.500
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades de fi nanciamento     73.000     69.500
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa (3.326) 2.322
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício     3.326     1.004
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício               -     3.326

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa      (3.326)     2.322

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

(Despesas) receitas operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Despesas gerais e administrativas (42.243) (51.273)
Despesas tributárias      (51.602)      (16.810)
Prejuízo antes das receitas e despesas fi nanceiras (93.845) (68.083)
Receitas fi nanceiras 16.387 35
Despesas fi nanceiras         (42)                  (29)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (77.500) (68.077)
Imposto de renda e contribuição social correntes         (19)                (5)
Prejuízo líquido do exercício      (77.519)      (68.082)

Prejuízo básico por ação - R$       (0,02)       (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2017 31/12/2016
Prejuízo líquido do exercício (77.519) (68.082)
Outros componentes do resultado abrangente         -          -
Resultado abrangente total do exercício      (77.519)      (68.082)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Graúna Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito específi co 
que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado no município de Poá, 
Estado de São Paulo, na Avenida Vital Brasil, Vila Monteiro. A Administração decidiu transformar o 
tipo jurídico da Sociedade em 2017, passando de Sociedade Limitada Empresária para Sociedade 
por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de melhor atender os interesses sociais da Companhia. 
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
fi nanceiras são apresentadas em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações 
fi nanceiras é o Real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 29 de março de 2018

A T I V O 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa - 3.326
 Outros créditos         -        8
Total do ativo circulante         -     3.334
Não circulante
 Imóveis a comercializar 3.818.146 3.810.558
 Depósitos judiciais - -
Total do ativo não circulante  3.818.146  3.810.558
Total do ativo  3.818.146  3.813.892
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 992 28
 Obrigações trabalhistas 5.888 5.435
 Obrigações fi scais 1.296 1.272
 Contas a pagar 7.343 -
Total do passivo circulante     15.519     6.735
Não circulante
 Outras contas a pagar         -        11
Total do passivo não circulante         -        11
Patrimônio líquido
 Capital social 4.534.000 4.406.500
 Prejuízos acumulados (731.373) (653.854)
 Adiantamento para futuro aumento de capital          -     54.500
Total do patrimônio líquido 3.802.627 3.807.146
Total do passivo e patrimônio líquido  3.818.146  3.813.892

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

pelo custo histórico. 2.2. Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A 
Companhia revisa o valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda do valor recuperável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à 
avaliação de recuperação são os imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2017, não foram 
identifi cados indicadores de perda. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nancei-
ros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a 
partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumen-
tos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa e contas a pagar. 2.4. 
Imóveis a comercializar: Representados pelo custo de aquisição dos terrenos, acrescidos de 
outros gastos relacionados ao processo de incorporação imobiliária. 2.5. Provisão para riscos 
e demandas judiciais: A provisão para demandas judiciais é reconhecida quando a Companhia 
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa 
ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza da avaliação até a última instância judicial 
para determinar a necessidade de reconhecer provisão, considerando o histórico e perspectivas 
futuras de conclusão dos processos. 3. Imóveis a comercializar: Os imóveis a comercializar são 
compostos por custos com aquisição do terreno, localizado na Cidade de Poá - São Paulo, custas 
iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação imobiliária, atreladas 
ao imóvel. A Administração da Companhia avalia anualmente seus estoques de terrenos, a preço 

de mercado, e com base no resultado dessas avaliações verifi ca a necessidade de ajuste, por
redução do valor recuperável. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 
2017, o capital social é de R$4.534.000 (R$4.406.000 em 31 de dezembro de 2016), dividido em
4.534.000 (4.406.000 em 31 de dezembro de 2016) ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. O Montante de R$127.500 de aumento de Capital Social da Companhia, foi efetuado me-
diante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. 5. Aprovação das 
demonstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas para divulgação
pela Diretoria em 29 de março de 2018.
A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2017 e de 2016 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo Nota           2017           2016
Circulante      283.973      244.691
Outras obrigações      283.973      244.691
Fiscais e Previdenciárias 53.854 94.037
Diversas 6 230.119 150.654
Não Circulante      244.026      257.393
Diversas 6 244.026 257.393
Patrimônio Líquido      974.254      981.939
Capital Social  
De Domiciliados No País 9 450.000 450.000
Reserva Legal 68.713 66.939
Reservas de Lucros      455.541      465.000
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.502.253 1.484.023

Ativo Nota           2017           2016
Circulante 1.154.436 1.166.553
Disponibilidades 4 71.820 2.023
Títulos e Valores Mobiliários 768.331 902.653
Carteira Própria 4 768.331 902.653
Outros Creditos 291.693 235.483
Rendas a Receber 5 263.543 233.967
Diversos 6 28.150 1.516
Outros valores e bens 22.592 26.394
Não Circulante 347.817 317.470
Diversos 6 230.812 169.605
Imobilizado de uso 7 107.576 134.634
Intangível 7.1          9.429        13.231
Total do Ativo 1.502.253 1.484.023

    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO L    NGO - ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
  CNPJ/MF nº 65.635.377/0001-62

Relatório da Administração
Aos sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos
semestres findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A auditoria independente verifica o sistema de controles internos de acordo com
a Resolução 2.554/98 e atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo as determinações da Resolução 4.433/15”.

São Paulo, 22 de março de 2018. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016
 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central
do Brasil (BACEN) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados
pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis
estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas,
pela Administração, em 20 de março de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos/exercícios em que
ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento
ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: Para fins
de Demonstração dos Fluxos de Caixa, incluem depósitos bancários a vista em moeda cor-
rente, aplicações em depósitos interfinanceiros (quando aplicável), sem restrições de uso pela
Administração e/ou redução de valor pelo resgate, para o gerenciamento de compromissos de
curto prazo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: Re-
gistrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço
são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do BACEN,
sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o propósito de
serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida
ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda: Títulos e Valores
Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem
ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no patrimônio líquido.
iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja intenção
ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua manutenção em carteira até
o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado quando da
transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de vencimento, não sendo
avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para a venda,
quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do resultado,
em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no valor de mercado dos
Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos até o vencimento (quando
aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não impactados por eventos
temporários, serão considerados no resultado como perdas realizadas. Em 31 de dezembro
de 2017 e 2016, a Corretora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos.
d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços são registrados pelo valor
contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade de provisão para créditos
de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de seus recebíveis. e. Outros
valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou de realização, incluindo os
rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f. Imobilizado e intangível: O
Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se a depreciação acumulada. As
depreciações são calculadas pelo método linear, que consideram o tempo de vida útil-econô-
mica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 7. O Intangível corresponde
aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos destinados à manutenção da
Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco anos (20% ao ano). A Admi-
nistração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social, a necessidade de provisão
ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e de 2016, não foram apuradas perdas substanciais que necessitassem a apresentação
de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução ao valor recuperável de ativos
(Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para averiguar se há
evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu valor contábil. Uma perda por
redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro é reconhecida no resultado do
período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recupe-
rável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores conhecidos e calculáveis,
acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando aplicáveis. Os passivos
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das
variações monetárias incorridas, quando aplicável. i. Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): A provisão para o Imposto
de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
conforme previsto na legislação em vigor. A Contribuição Social é calculada à alíquota de
20%, como determina legislação para Empresas do segmento financeiro. Em conformidade
com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de receitas, custos
e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e
pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apuração do Lucro Real.
A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e
a contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de
2015 passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e
a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de
acordo com os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnicos CPC
25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo aos seguintes
critérios: Ativos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente
quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passi-
vos contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na
opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis
não são reconhecidos contabilmente, sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme

demonstrado na Nota Explicativa nº 8. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de
Demonstração dos Fluxos de Caixa, e conforme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa
e Equivalentes de Caixa da NGO, em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, estavam compos-
tos conforme segue:
Item         2017         2016
Caixa 468 440 
Depósitos bancários 71.352 1.583
Caderneta de poupança    768.331    902.653

840.151 904.676
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber         2017         2016
Títulos a Vencer
0 a 30 dias 123.644 225.696
31 a 90 dias 21.782 - 
Títulos Vencidos 
0 a 30 dias 82.669 8.318
31 a 90 dias 31.317 -
91 dias em diante 9.936 -
Total 269.348 234.014
Provisão Para Devedores Duvidosos (5.805) (47)
Total de Rendas a Receber 263.543 233.967
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Outros créditos e Obrigações Diversos                          2017                         2016

    Ativo Passivo     Ativo Passivo
Salários e encargos trabalhistas - 195.658 - 102.779
Adiantamentos salariais 28.150 - 1.516 -
Contas a Pagar - 30.911 - 47.875
Outros Pagamentos              -      3.550              -              -
Total Circulante 28.150 230.119 1.516 150.654
Impostos a recuperar e compensar (i) 188.079 - 126.871 -
Depósitos judiciais (nota 8) 42.733 - 42.733 -
Provisão para obrigações previdenciárias (ii) - 201.293 - 214.660
Provisão para demandas judiciais (Nota 8)              -    42.733              -    42.733
Total não circulante 230.812 244.026 169.605 257.393
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 2015, a Administração da NGO optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2017 31/12/2016
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

1) Instalações 10 4.800 3.480 1.320 1.800
2) Móveis e Utensílios 10 116.532 60.558 55.974 62.504
3) Máquinas/equipamentos 10 105.111 71.316 33.795 38.682
4) Equip. de informática 20   124.057            107.570      16.487        31.648
Total 350.500 242.924 107.576 134.634
b. Movimentação do custo

31/12/2016                                                          31/12/2017
      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

1) Instalações 4.800 - - - 4.800
2) Móveis e Utensílios 116.531 - - - 116.531
3) Máquinas e equipamentos 104.089 1.022 - - 105.111
4) Equipamentos de informática      121.941       2.906         790             -   124.057
Total 347.361 3.928 790 - 350.499
7.1. Intangível: c. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2017 31/12/2016
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Intangível 20     35.003              25.574        9.429        13.231
Total 35.003 25.574 9.429 13.231
d. Movimentação do custo

31/12/2016                                                            31/12/2017
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Intangível        35.003               -             -              -     35.003
Total 35.003 - - - 35.003
8. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo
à Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de
ilegalidade de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo
Circulante. A Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são sufi-
cientes para atender as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, conside-
rando os critérios descritos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, processos administrativos por descumprimento
das normas do Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem
impactar representativamente nas Demonstrações Contábeis e operações da Corretora.
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital social, totalmente subscrito e integra-
lizado, está representado por 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nomi-
nal de R$ 1,00 cada. Os resultados distribuíveis, apurados anualmente ou em períodos
inferiores, serão divididos ou suportados pelos sócios, que farão deliberações específicas
e em documento formal. b) Reservas: Conforme disposições estatutárias e determinação
da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do lucro líquido do exercício social para Reserva
Legal, atendendo aos limites estipulados na legislação vigente. c) Dividendos: Conforme
disposições estatutárias estão estipuladas aos quotistas, dividendos que, correspondam no
mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
10. Receitas de prestação de serviços         2017         2016
Corretagem de câmbio 1.571.167 1.858.935
Intermediação de negócios    953.624      922.51
Total 2.524.791 2.781.450

11. Despesas de pessoal         2017         2016
Benefícios 377.016 329.558
Encargos sociais 281.884 308.492
Proventos 818.997 827.383
Outros        9.910        6.481
Total 1.487.807 1.471.914
12. Outras despesas administrativas         2017         2016
Aluguéis 134.564 132.064
Comunicações 58.329 60.126
Manutenção e conservação 24.990 34.600
Despesas com materiais 17.590 27.198
Processamento de dados 120.047 97.204
Serviços sistema financeiro 35.254 23.107
Serviços técnicos especiais 87.046 79.881
Transportes 59.817 72.663
Depreciações e amortizações 34.486 31.504
Outros      81.219    106.463
Total 653.342 664.810
13. Despesas tributárias         2017         2016
ISS 126.240 139.073
COFINS 100.992 113.096
PIS 16.411 18.378
Outros    167.992        1.674
Total 411.635 272.221
14. Outras receitas e despesas operacionais         2017         2016
Provisões (i) 13.367 (38.270)
Outros          (753)        3.032
Total 12.613 (35.238)
(i) Conforme descrito na Nota explicativa 6, a Administração da NGO optou por realizar a
provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da tota-
lidade dos funcionários ativos, no montante de R$ 38.270 em 2016 e R$. 13.367 em 2017. Esta
provisão foi considerada indedutível para fins de apuração do Lucro Real e correspondente
Imposto de Renda e Contribuição social. 15. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Ope-
racionais e de Mercado: A Diretoria da NGO, em cumprimento aos normativos requeridos
pelo Banco Central do Brasil, designou a Diretoria Administrativa e de Controladoria como
responsável pela estrutura de gerenciamento de risco operacional, que elaborou o Manual de
Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume I, que contém todas as definições
da estrutura organizacional e dos componentes do gerenciamento de riscos operacionais,
política de gerenciamento de riscos operacionais e de plano de contingências, além de capítulo
específico sobre a prevenção de lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance e Gerencia-
mento de Risco Operacional - Volume II, que contém matérias específicas técnicas de apoio
ao Volume I e, mais, os Manuais de Controles Internos - Rotinas Departamento de Pessoal
(DP) e Rotinas Departamentos Contabilidade e Fiscal, todos devidamente registrados, no 1º.
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob número 3256716, e no 6º. Oficial
de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nos 1494208 e 1494209, respectivamen-
te. O gerenciamento de riscos de mercado está alinhado às diretrizes do Banco Central do
Brasil e aos conceitos do Comitê da Basiléia, apresentando nos exercícios de 2015 e 2014,
situação normal de exposição aos riscos dessa natureza. 16. Ouvidoria: A NGO possui for-
malizada e operacional a área de Ouvidoria em atendimento às disposições da Resolução nº
3849/10, do CMN e Circular nº 3.370/07, do BACEN, que consiste em atuar como canal de
comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar eventuais pendências e prestar
esclarecimentos sobre seu produto. 17. Limites operacionais: Através de seus Instrumentos
Normativos e em busca da Convergência com os aspectos prudenciais trazidos pelo Acordo
de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando sua metodologia de cálculo do Patrimônio,
bem como as ponderações por graus de risco. A Corretora tem seus limites operacionais de
acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Resolução CMN 2.723/00. 18. Instrução
CVM 381/2003: No exercício de 2017, não foram contratados junto aos auditores independentes
e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados à auditoria externa, de acordo com as
disposições estabelecidas nessa Instrução. 19. Cobertura de seguros: Em 31.12.2017 a
Corretora possuía cobertura de seguros para incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qua-
lificado e lucros cessantes no montante total e máximo de R$. 4.300.000 (em 31 de dezembro
de 2016 perfazia R$ 4.300.000). O valor segurado é determinado pela Administração, em base
técnica que se estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros
com bens e direitos, bem eventual interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro
não foram auditados. 20. Informações complementares: Em 28 de dezembro de 2007, foi
promulgada a Lei n° 11.638, com o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB). Em decorrência deste processo de convergência com as normas internacionais de
contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, as quais serão aplicáveis às Instituições Financeiras somente
quando aprovadas pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados são: • Resolução
n° 3566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01); • Resolução n° 3604/08 -
Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03); • Resolução n° 3750/09 - Divulgação sobre Partes
Relacionadas (CPC 05 R1); • Resolução n° 3823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes (CPC 25); • Resolução n° 3973/11 - Eventos Subsequentes (CPC 24); •
Resolução n° 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 R1); • Resolução n° 4007/11
- Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23); • Resolução
n° 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Finan-
ceiro. Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamen-
tos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva
ou retrospectiva para as demonstrações contábeis da Corretora.

2º Semestre                        Exercício
Nota                2017           2017           2016

Resultado da Intermediação Financeira             28.151        54.118        52.893
Resultado com operações financeiras 28.151 54.118 52.893
Outras Receitas/Despesas Operacionais           (98.540) (21.137)     337.268
Receitas de Prestações de Serviços 10 1.122.987 2.524.791 2.781.451
Despesas de Pessoal 11 (619.820) (1.487.807) (1.471.914)
Outras Despesas Administrativas 12 (322.275) (653.342) (664.810)
Despesas Tributárias 13 (274.057) (411.635) (272.221)
Outras (Despesas) Receitas Operacionais 14 (4.619) 12.613 (35.238)
Provisão para Créditos em Liquidação (756) (5.757) -
Resultado Operacional           (70.389)        32.981     390.161
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e das Participações (70.389) 32.981 390.161
Contribuição Social 12.112 (23.643) (87.601)
Imposto de Renda 15.120 (17.023) (84.220)
Resultado do Período / Exercício (43.157) (7.685) 218.340
Quantidade de Quotas sociais: 450.000 450.000 450.000
Resultado líquido por quota do capital social (0,10) (0,02) 0,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2º Sem. 2017           2017           2016
Resultado do semestre/exercício           (43.157)        (7.685)      218.340
Baixa Residual do Imobilizado                 302             302          7.928
Depreciação e amortização            17.100        34.486       31.504
Variação em Ativos Operacionais  
Outros créditos         (134.807)    (117.417)          5.539
Outras operações de valores e bens               1.822          3.802        (3.758)
Variação em Passivos Operacionais  
Obrigações Fiscais e Previdenciárias               2.753      (40.183)          7.315
Obrigações Diversas           (14.222)       66.098       23.152
Caixa e equivalentes de caixa (aplicados nas)
  gerados pelas atividades operacionais         (170.209)      (60.597)     290.020
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado             (2.906)        (3.928)      (27.448)
Aquisição de Intangível                      -                 -      (15.666)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de investimentos             (2.906)        (3.928)      (43.114)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de lucros                      -                 -        (5.000)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados
  nas atividades de financiamentos                      -                 -        (5.000)
Aumento / (Redução) líquido (a) de caixa
  e equivalentes de caixa         (173.115)      (64.525)     241.906
Aumento (Redução) nas disponibilidades:         (173.115)      (64.525)     241.906
No inicio do semestre/exercício 1.013.266 904.676 662.770
No final do semestre/exercício           840.151     840.151     904.676

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre Findo em 31/12/2017 - (Em reais)
                       Reservas Lucros

    Capital  Social     Legal      Lucros   Acumulados        Total
Saldos em 01 de julho de 2017                  450.000    68.713      498.698                         - 1.017.411
Prejuízo do Semestre - - - (43.157) (43.157)
Saldos em 31 de dezembro de 2017                  450.000    68.713      498.698              (43.157)    974.254
Mutações                             -             -                 -              (43.157)    (43.157)
Saldos em 01 de janeiro de 2017                  450.000    66.939      465.000                         -    981.939
Prejuízo do Exercício - - - (7.685) (7.685)
Reserva Legal - 1.774 - (1.774) -
Transferência para reserva de lucros - - 33.698 (33.698) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017                  450.000    68.713      498.698              (43.157)    974.254
Mutações                             -      1.774        33.698              (43.157)      (7.685)
Saldos em 01 de janeiro de 2016                  450.000    56.022      262.577                         -    768.599
Lucro Líquido do Exercício - - - 218.340 218.340
Reserva Legal - 10.917 - (10.917) -
Distribuição de lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para reserva de lucros - - 202.423 (202.423) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016                  450.000    66.939      465.000                         -    981.939
Mutações                             -    10.917      202.423                         -    213.340

Aos Srs. Administradores e Cotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo - SP. Abstenção de Opinião: Fomos contratados para examinar as demons-
trações contábeis da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações, do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da
NGO – Associados Corretora de Câmbio Ltda. pois, devido à relevância do assunto descrito
na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria
sobre essas demonstrações contábeis. Base para abstenção de opinião: Não pudemos
concluir a revisão do sistema de controles internos em razão da administração da Corretora
entender que o escopo da nossa auditoria não compreendia a realização desse trabalho. Em
decorrência dessa limitação, não foi possível determinar se as demonstrações contábeis,

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente se causada por
fraude ou erro e se há necessidade de efetuar ajustes contábeis adicionais. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração 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 – Bacen 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 elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados 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 Corretora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com
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responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstra-
ções contábeis da Corretora de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na
seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas
demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Corretora, 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.
São Paulo, 22 de março de 2018
Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP009. 597/O-8

Nota de Esclarecimento da Diretoria

A Diretoria da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda se reserva o direito de não
pactuar com a “abstenção de opinião” e os motivos apostos pela Binah SP Auditores
Independentes em seu relatório, por não terem sido adequadamente fundamentadas e
esclarecidas resultando obscuras e sem mérito, tendo em vista que todo o material que

envolve Auditoria Contábil foi disponibilizado pela NGO a Auditora. Contudo, não pode
aquiescer as demandas feitas pela mesma com características de Auditoria Interna Técnica
que envolve o “modus operandi” da instituição na sua atividade fim por ter outra Auditoria,
altamente especializada e com conhecimento amplo de seu Compliance, KYC, PLD, e

dinâmica de controles, com performance dinâmica e sistêmica ao longo do ano e que emite
relatórios contínuos a respeito. Ressalta ainda que a Resolução 4.588, em seu § 1º do
Art. 3º, veta a realização de Auditoria Contábil e Auditoria Interna pela mesma Auditoria.
Os fatos estão sob análise do Banco Central.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

Não existe 
nada que 
muitos 

políticos não 
consigam 
destruir

José Antonio Puppio (*)
 

O governo federal 

tem proporcionado 

algumas ações que 

costumam gerar 

indignação na 

população. Muitos 

ajustes e mudanças 

de alíquotas causam 

revolta entre muitos 

brasileiros

O número de desem-
pregados acima dos 
dois dígitos ainda 

persiste e não dá mostra 
que irá baixar tão breve, 
mesmo com a aproximação 
das eleições. Se houvesse 
essa queda já seria um bom 
argumento para conquis-
tar os eleitores, mas tudo 
indica que não será esse o 
cenário até o fi m do ano.

Os números são desani-
madores e desestimulan-
tes. O Palácio do Planalto 
que está desmoralizado, 
na visão de muitos cida-
dãos, oferecia para 86% 
da população um salário 
mínimo de R$ 952,00/ mês, 
e após um ano, informou 
que infl ação foi de apenas 
3%, oferecendo R$ 28,00 
de aumento para o mínimo 
chegar a R$ 980,00/mês. 
Mas na outra ponta, as 
alíquotas de responsabili-
dade dos governos federal 
ou estadual receberam 
outro tratamento. 

O combustível subiu 
36%, a energia 41%, a 
água 38%, o gás 32%, 
e os pedágios elevaram 
seus preços em 26%, em 
média.  Se passarmos para 
os automóveis a tendência 
persiste porque estes 
bens duráveis subiram 
29% nos últimos 3 anos 
em razão dos sucessivos 
aumentos de impostos. O 
que fi camos horrorizados 
em constatar é que o 
governo consegue empo-
brecer uma população de 
aproximadamente de 80 
milhões de cidadãos que 
se aposenta pelo INSS 
com pensões de R$ 4 mil/
mês e após 6 a 8 anos não 
recebem mais que R$1,6 
mil/mês. 

Este enorme grupo so-
cial da classe média não 
consegue mais educar 
seus filhos adequada-
mente, não se alimenta 
mais normalmente e tem 
grandes chances de fi car 
doente antes da velhice. 
Nosso País que não sofre 
com vulcões, tsunamis, 
nevascas, e oferece ain-
da 90% de terras férteis 
e agricultáveis em seu 
território, e mais 300 dias 
de sol por ano de cultivo. 
Mas muitos dos nossos 
políticos conseguem des-
truir todo esse panorama 
potencial com políticas 
‘propineiras monstruo-
sas’, que achatam boa 
parte do povo para abaixo 
da linha da pobreza.

Do outro lado há tam-
bém problemas na classe 
empresarial. Desafi amos 
que alguém nos aponte um 
grande ou megaempresá-
rio que tenha dado certo 
no Brasil, sem ter recor-
rido em algum momento 
a pequenas ou grandes 
ações ilícitas de ‘propinei-
ras’. O país, ao que tudo 
indica, não tem futuro se 
continuar seguindo esse 
caminho. 

Se contarmos apenas 
com a maioria dos políticos 
atuais não vemos a pos-
sibilidade de se chegar a 
lugar algum em um futuro 
próximo e talvez soframos 
uma inadimplência total 
em breve, quem sabe.

(*) - É empresário, diretor 
presidente da Air Safety e autor

do livro “Impossível é o que não
se tentou”.
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