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CSA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS
CNPJ nº 05.889.284/0001-32
Relatório de Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Ativo  Notas 2017 2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  - 3.690 578
Adiantamento a funcionários  - 3.267 -
Créditos diversos  - 14.170 484
Total do ativo circulante   21.127 1.062
Ativo não circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  4 - 18.115.206
Acordo - CCI BCSA A001  6 2.250.000 -
Depósitos judiciais  - - 40.790
Totan do ativo não circulante   2.250.000 18.155.996
Total do ativo   2.271.127 18.157.058

Passivo e patrimônio líquido  Notas 2017 2016
  (passivo a descoberto)
Passivo circulante
Cédulas de Crédito Imobiliária (CCIs)  5 - 13.096.100
Contas a pagar  - 13.814 -
Obrigações trabalhistas e tributárias  - 45.958 45.772
Adiantamento de clientes  - - 419.019
Partes relacionadas  7 15.250.287 13.216.278
Dividendos a pagar  - 1.045 1.045
Total do passivo circulante   15.311.104 26.778.214
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social  9 2.270.172 2.270.172
Prejuízos acumulados  - (15.310.149) (10.891.328)
   (13.039.977) (8.621.156)
Total do passivo e patrimônio líquido
 (passivo a descoberto)   2.271.127 18.157.058

Demonstrações do Resultado para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

Receitas/(despesas) operacionais:  Notas 2017 2016
Administrativas  - (363.671) (86.586)
Comunicações  - (8.614) (7.967)
Tributárias  - (30.925) (30.294)
Pessoal  7.2 (324.104) (273.431)
Receitas financeiras  10 395.316 1.117.973
Despesas financeiras  10 (1.653.924) (2.753.781)
Outras receitas/(despesas) operacionais  11 (2.432.899) -
Prejuízo do exercício   (4.418.821) (2.034.086)
Prejuízo por ação   (1,94647) (0,89601)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (2.034.086)
Resultado abrangente do exercício  (4.418.821) (2.034.086)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (2.034.086)
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar  - 3.761
Créditos diversos  (13.686) -
Adiantamento a funcionários  (3.267) 2.742
Depósitos Judiciais  40.790 -
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias  186 3.577
Contas a pagar  13.814 -
Adiantamento de clientes  (419.019) -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais  (4.800.003) (2.024.006)
Fluxo de caixa nas atividades de investimento
Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  5.019.106 (343.209)
Acordo - CCI BCSA A001  (2.250.000) -
Caixa líquido proveniente das/ (aplicado nas) 
 atividades de investimento  2.769.106 (343.209)
Das atividades de financiamento com acionistas
Partes relacionadas  2.034.009 2.367.249
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamento  2.034.009 2.367.249
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  3.112 34
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  578 544
No final do exercício  3.690 578
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  3.112 34

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
(passivo a descoberto) para os Exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)
  Capital Reserva Prejuízos
  social de lucros acumuldos Total
Saldos em 31/12/2015  2.270.172 - (8.857.242) (6.587.070)
Prejuízo do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)
Saldos em 31/12/2016  2.270.172 - (10.891.328) (8.621.156)
Mutação do exercício  - - (2.034.086) (2.034.086)
Saldos em 31/12/2016  2.270.172 - (10.891.328) (8.621.156)
Prejuízo do exercício  - - (4.418.821) (4.418.821)
Saldos em 31/12/2017  2.270.172 - (15.310.149) (13.039.977)
Mutação do exercício  - - (4.418.821) (4.418.821)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016

(Valores expressos em Reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: A CSA - Companhia Securitizadora de Ativos 
(“Securitizadora”) é uma sociedade por ações com sede na Cidade de São 
Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466. Foi constituída em 25 de abril de 2003 
e, a partir de 1º de novembro de 2003, deixou de ser pré-operacional, tendo 
como objeto social a: a) Securitização de créditos oriundos de operações pra-
ticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, Securitizadoras hipotecárias, associações de poupança e emprésti-
mo pela Caixa Econômica Federal, bem como a securitização imobiliária, assim 
compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos imobiliá-
rios; b) Prestação de serviços relacionados às operações no mercado secundá-
rio de créditos oriundos de suas operações; c) Emissão e colocação no merca-
do financeiro de certificados de recebíveis imobiliários e de outros títulos de 
crédito; d) Realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com as 
suas atividades; e) Realização de operações de hedge em mercados de deriva-
tivos, visando a cobertura de riscos na sua carteira de créditos. A Securitizado-
ra possui controladores que atuam também em outros segmentos que não o 
de securitização, que garantem o suporte financeiro para a manutenção de 
suas atividades. A Securitizadora continua analisando oportunidades de mer-
cado e acredita que a melhora do cenário econômico do país possa fazer com 
que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido e que permita com 
que a Securitizadora consiga viabilizar novas emissões de CRI´s. 2. Base de 
apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e princi-
pais práticas contábeis: 2.1. Autorização: A autorização para a conclu-
são e apresentação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião de 
sua Administração em 26 de março de 2018. 2.2. Base de apresentação: 
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as 
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accoun-
ting Board (IASB). As demonstrações financeiras são apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional da Securitizadora. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas informações contábeis. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação 
dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presen-
te e análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores 
duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para litígios e riscos. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas informações contábeis devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Securitizadora revisa suas 
estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano. As demonstra-
ções financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de 
valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos 
financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 2.3. Apuração do re-
sultado: A receita pela prestação de serviços é reconhecida quando da exe-
cução dos mesmos, e quando os riscos significativos e os benefícios são trans-
feridos para o comprador, na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Securitizadora e quando possa ser mensura-
da de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa 
são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Securitizadora considera equi-
valentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifi-
ca como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 2.5. Recebí-
veis imobiliários - Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) e Certifica-
do de Recebíveis Imobiliários (CRIs): São registrados pelos seus valores 
de aquisição e captação, respectivamente, atualizados até a data do balanço. 
2.6. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Adminis-
tração da Securitizadora revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas 
operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recupe-
rável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido ex-
cede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.7. Outros ativos e passivos 
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patri-
monial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão ge-
rados em favor da Securitizadora e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Securitizadora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 2.8. Ativos e passivos contingentes: 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contin-
gentes são as seguintes: a) Ativos contingentes: são reconhecidos somente 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em jul-
gado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em 
nota explicativa; b) Passivos contingentes: são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados 
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os 
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisiona-
dos e/ou divulgados. 2.9. Instrumentos financeiros: Instrumentos financei-
ros não derivativos incluem os CCIs, e outros recebíveis, caixa e equivalentes 
de caixa, bem como contas a pagar e outras dívidas. Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros man-
tidos principalmente com a finalidade ativa e frequente de negociação no 
curto prazo. É designado pela Securitizadora, no reconhecimento inicial, como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado. Instrumentos financeiros 

mantidos até o vencimento: Os instrumentos financeiros mantidos até o 
vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis com vencimentos definidos e para os quais a Securitizadora tem 
intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. São avaliados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contraparti-
da ao resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis: São classificados 
como empréstimos e recebíveis os ativos financeiros não derivativos com pa-
gamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo. Os 
empréstimos e recebíveis da Securitizadora compreendem os CCIs, as demais 
contas a receber e o caixa e equivalentes de caixa. Hierarquia de valor 
justo: A Securitizadora usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o 
valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: • Nível 1: 
preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos 
idênticos; • Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham 
efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou 
indiretamente; • Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito signi-
ficativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados observá-
veis no mercado. Caixa e equivalente de caixa são classificados dentro do nível 
2 e o valor justo é estimado com base nos extratos dos bancos que fazem uso 
de preços de mercado cotados para instrumentos similares. A Securitizadora 
não possui ativos ou passivos classificados nos níveis 1 e 3, conforme acima 
mencionados. 2.10. Prejuízo por ação: O prejuízo por ação é calculado com 
base na quantidade de ações existentes na data dos balanços. 2.11. Julga-
mentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamen-
tos: A preparação das demonstrações financeiras da Securitizadora requer 
que a sua Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base das informa-
ções contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas 
poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor con-
tábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e pre-
missas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas 
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do 
balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no 
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discu-
tidas a seguir. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor 
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o 
valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em 
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços 
de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. Tributos: Existem 
diversas interpretações de regulamentos tributários complexos e ao valor e 
época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relaciona-
mentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade 
dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e 
as premissas adotadas ou futuras mudanças nessas premissas poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de tributos já registrada. A Securitizadora 
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis conse-
quências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas juris-
dições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, 
como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla 
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo do-
micílio da Securitizadora. Valor justo de instrumentos financeiros: Quan-
do o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço pa-
trimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quan-
do possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de 
julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui 
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, 
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores 
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros 3. 
Novos pronunciamentos emitidos pelo IASB: Não existem normas e in-
terpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Admi-
nistração, ter impacto significativo no resultado do exercício ou no patrimônio 
líquido divulgado pela Securitizadora.
4. Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs)  2017 2016
CCI - BCSA A001 (I)  - 18.897.479
Provisão para perdas (BCSA A001)  - (782.273)
  - 18.115.206
(I) Em 08 de agosto de 2017, foi celebrado o Instrumento de Transação e 
Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e Geren-
ciamento S/C Ltda., conforme descrito na Nota Explicativa nº 6.
Características das CCIs
CCI(b)   Data  Prazo(Meses) Taxa  Valor
   Venci-   Amor- Juros Carên- emissão
  Emissão mento Total tização (a.a.) cia (a) (milhões R$)
1ªsérie(c)  02/01/04 02/01/16 144 120 8% 24 6.000.000
(a) Carência em meses para pagamento de juros e amortização a partir da 
data de emissão; (b) As parcelas de pagamento de juros e amortização são 
atualizadas de 12 em 12 meses pelo IGP - M, acumulado no período de 12 
meses anteriores ao pagamento da parcela; (c) Este ativo passou a ser atua-
lizado monetariamente pelo IPCA a partir de 1º de janeiro de 2008, portanto, 
não sendo mais incidida a taxa de juros anual de 8%.
  2017 2016
Valor a receber - CCI  - 18.897.479
(-) Valor referente CCI (Nota Explicativa nº 5)  - (13.096.100)
(-) Provisão para perdas na realização da CCI  - (782.273)
(=) Valor líquido a receber da CCI  - 5.019.106
Valor de mercado do imóvel  - 9.716.000
  2017 2016
Curto prazo - CCI - BCSA A001  - 13.096.100
Essa rubrica refere-se às Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), adquirida pela 
Securitizadora, que serviu de lastro para a emissão da 1ª série de CRIs. Desde o 
dia 1º de janeiro de 2008, este título passou a ser atualizado monetariamente 
pelo IPCA. Em 08 de agosto de 2017, foi celebrado Instrumento de Transação 
e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e Geren-
ciamento S/C Ltda., conforme descrito na nota explicativa nº 6. 5. Acordo CCI 

- BCSA A001: Em 08 de agosto de 2017 foi celebrado Instrumento de Tran-
sação e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a Gestão - Arquitetura e 
Gerenciamento S/C Ltda. no valor de R$ 2.250.000 (dois milhões duzentos e 
cinquenta mil reais) a ser recebido em 36 meses a partir de 13 de setembro 
de 2017. O saldo devedor será corrigido pelo IGP-M (FGV) a partir de 13 de 
setembro de 2017 além de juros remuneratórios no segundo ano do acordo 
de 0,5% ao mês e 1,0% no terceiro ano do acordo até o prazo de vencimento. 
A dívida confessada é garantida pela hipoteca sobre frações ideais no Condo-
mínio Residencial Tancredo Neves na cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo. 6. Transações com partes relacionadas: 6.1. Mútuo: a) 
Indian Participações Ltda.: As transações com a Indian Participações Ltda. 
estão restritas ao contrato de mútuo. Os empréstimos foram corrigidos mone-
tariamente a partir de janeiro de 2004 até o dia 31 de dezembro de 2017. O 
valor é atualizado pelo IGP-M mais a incidência de juros de 0,8355% ao mês. 
O montante registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 
14.976.309 (R$ 12.916.044 em 31 de dezembro de 2016), a atualização mo-
netária e de juros registrada no exercício foi de R$ 1.374.445 (R$ 1.978.950); 
b) Miguel Ethel Sobrinho: o montante registrado no exercício findo em 31 
de dezembro de 2017 é de R$ 273.978 (R$ 300.234 em 31 de dezembro de 
2016). 6.2. Remuneração dos Administradores da Securitizadora: Os 
montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, refe-
rentes à remuneração dos membros da Administração e Diretores Estatutários 
são de R$ 324.104 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 273.431 em 2016). 
7. Informações acerca da recompra de certificados de recebíveis 
imobiliários - CRIs: Código Cetip BCSA A001: No dia 15 de setembro 
de 2004, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SER/GER nº 1.466/04, aprovou a 
desistência do pedido do registro definitivo da Distribuição Pública da 1ª série 
da emissão de 12 CRIs, que foram emitidos em 05 de janeiro de 2004, com 
valor unitário de R$ 500.000, perfazendo um total de R$ 6.000.000, cujo 
vencimento dar-se-ia em 05 de janeiro de 2016. O saldo dos CRI seriam corri-
gidos anualmente (provisionado mensalmente pela contabilidade), a partir da 
data de emissão, pelo Índice Geral de Preços - IGPM, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período de doze meses anteriores ao 
pagamento da parcela. O prazo de amortização era de 120 meses, e a taxa 
de juros era de 8% ao ano. No dia 21 de setembro de 2004 ficou suspensa a 
negociação com os referidos certificados, e a Securitizadora providenciou as 
condições de resgate e inutilização dos CRI´s nessa mesma data. A operação 
foi efetuada por meio de um registro provisório, junto à CVM, aguardando até 
conceder o registro definitivo da operação. Portanto, os recebimentos financei-
ros oriundos da cessão de créditos no valor de R$419.019, foram registrados 
na rubrica de “adiantamento de clientes” até a obtenção do registro definitivo 
da operação, ou, especificamente nesse caso, até a liquidação financeira após 
a desistência do pedido de registro definitivo. O saldo atualizado dos CRI´s, a 
pagar na data do encerramento da operação, era de R$ 6.961.799, todavia, 
não foi recebido e integralizado o montante de R$ 1.740.450 (valor atualizado 
até 20 de setembro de 2004), o que resulta em um montante de R$ 5.221.348 
a restituir ao investidor. Os CRI´s foram atualizados até a data de encerramen-
to da operação. A Securitizadora recomprou os CRI´s do investidor, no mon-
tante de R$ 5.221.348, atualizados pela variação mensal do IGP-M, apurados 
e publicados pela FGV com um deságio de R$ 15.430, resultando no valor de 
R$ 5.205.918. Do total recomprado, R$ 3.349.000 foram pagos em 09 de 
novembro de 2004 e o restante, R$ 1.856.918, pagos em 20 (vinte) parcelas 
de R$ 92.846, (noventa e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais), vencidas 
mensalmente a partir de 05 de abril de 2006 e assim sucessivamente no 5º dia 
dos meses subsequentes. A última parcela foi paga em novembro de 2007. 8. 
Patrimônio líquido: O capital social está representado por 2.270.172 ações 
nominativas, sem valor nominal, sendo 2.250.172 ações ordinárias e 20.000 
ações preferenciais. Cada ação ordinária terá direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. As ações preferenciais terão igual prioridade no 
reembolso do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo 
mesmo índice aplicado às informações contábeis da Securitizadora, sem prê-
mio. As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos 
ou bonificações em dinheiro, distribuídos na forma do artigo 31 do Estatuto 
Social, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital 
social. Conforme o artigo 31 do Estatuto Social da Securitizadora, firmado em 
25 de abril de 2003, dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão de-
duzidos: a) 5% antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo 
de reserva legal, até atingir 20% do capital social; b) Importância necessária 
ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de, no mínimo, 5% do 
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 02 da Lei nº 6.404/76. Os lucros 
remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de 
acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo 
conselho da Administração. Conforme parágrafo 1º, do artigo 31, do Estatuto 
Social da Securitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, a Securitizadora não 
distribuirá dividendos intermediários, declarando o dividendo mínimo obriga-
tório anual na data da Assembleia Geral Ordinária. 9. Receitas e despesas 
financeiras: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as receitas e despesas 
financeiras estão assim compostas:
Receitas financeiras: Descrição  2017 2016
Juros ativos  344.379 1.117.973
Variação monetária ativa  50.937 -
Total  395.316 1.117.973
Despesas financeiras: Descrição  2017 2016
Juros passivos  (262.381) (774.764)
Variação monetária passiva  (1.374.445) (1.978.950)
Impostos sobre Receitas Financeiras  (17.100) (67)
Total  (1.653.925) (2.753.781)
10. Outras receitas e despesas operacionais
Descrição  2017 2016
Perda Operação CCI - BCSA A001 (i)  (2.851.918) -
Recuperação de Despesas (ii)  419.019 -
Total  (2.432.899) -
(i) Resultado decorrente da perda no fechamento do acordo das operações de 
liquidação das CCIs mencionadas na Nota Explicativa nº 6, onde ocorreram as 
seguintes transações: Descrição  2017
Baixa de CCIs registradas no ativo  (19.167.228)
(-) Baixa da PCLD CCIs registradas como redutora  782.283
Baixa de CCIs registradas no passivo  13.283.038
Saldo a receber proveniente do acordo de confissão 
 de dívida da Gestão Arquitetura (Nota Explicativa nº 6)  2.250.000
Total  (2.851.918)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos 
submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de administração e o parecer dos auditores independentes. A presente 
demonstração abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa e as 
demonstrações de valor agregado. Todos relativos ao exercício do ano fiscal de 2017. Contexto Operacional: A CSA foi constituída em abril de 2003 
atendendo às exigências da Lei 9.514/97, com o objetivo de atuar no mercado de securitização de créditos imobiliários, atuando como emissora de Cer-
tificados de Recebíveis Imobiliários. Até esse momento, a CSA viabilizou a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s no valor total de R$ 

31,4 milhões. No exercício de 2017 não foi emitida nenhuma série de Certificados de Recebíveis Imobiliários. A CSA continua analisando oportunidades
de mercado e acredita que a melhora do cenário econômico do país possa fazer com que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido e que 
permita com que a CSA consiga viabilizar novas emissões de CRI´s. Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às 
suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a CSA não contratou, durante o exercício de 2017, junto à empresa Baker Tilly 4Partners
Auditores Independentes S.S., qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa.

Demonstrações do Valor Adicionado para os Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (Em Reais)

  2017 2016
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviço de terceiros 
 e outros operacionais  (372.285) (74.119)
Valor adicionado bruto  (372.285) (74.119)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia  (372.285) (74.119)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras  395.316 978.805
  395.316 978.805
  23.031 904.686
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e encargos  324.104 206.928
Impostos, taxas e contribuições
Federais  30.925 24.987
Remuneração de capitais de terceiros
Juros  1.653.924 2.255.905
Prejuízo do exercício  (4.418.821) (1.583.134)
Outras Despesas Operacionais  2.432.899 -
  23.031 904.686

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da CSA - Companhia Securitizadora de 
Ativos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e suas 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CSA - Companhia 
Securitizadora de Ativos em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas 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 financei-
ras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, 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. Principais Assuntos de Audi-
toria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audi-
toria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Não identificamos outros princi-
pais assuntos de auditoria além do mencionado em nosso parágrafo de ênfa-
se decorrente da continuidade operacional da Companhia. Ênfase: Conti-
nuidade operacional da Companhia: Em 31 de dezembro de 2017 a 

Companhia apresenta passivo a descoberto em R$ 13.039.977 e capital cir-
culante negativo de R$ 15.289.977. Uma parcela substancial de suas obriga-
ções é devida à parte relacionada, Indian Participações Ltda. no montante de 
R$ 14.976.309, com a qual possui um contrato de mútuo para a manutenção 
das operações. Assim, as demonstrações financeiras da Companhia foram 
preparadas no pressuposto de continuidade normal dos negócios, conside-
rando a geração de caixa operacional ou a manutenção do suporte financeiro 
da parte relacionada credora da Securitizadora e não incluem quaisquer ajus-
tes relativos à realização e classificação dos valores de ativos e passivos, que 
seriam requeridos no caso de descontinuidade de suas operações. Outros 
assuntos: Demonstração do Valor Adicionado (DVA): Revisamos tam-
bém as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, cuja apresenta-
ção é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, es-
tão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações financeiras e o relató-
rio do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, 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 financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Auditoria dos valores correspon-
dentes ao exercício anterior: As demonstrações financeiras relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outros 
auditores independentes, que emitiram relatório datado de 24 de março de 
2017, sem modificação. Responsabilidade da Administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras: A Administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 nor-
mas 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 fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos 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 represen-
tações falsas intencionais; • Obtivemos 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 Companhia; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluí-
mos 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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas; • Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção 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 deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. São Paulo, 26 de março de 2018. Baker Tilly 4Partners Audito-
res Independentes S.S. - CRC 2SP-031.269/O-1, Fábio Rodrigo Muralo
- Contador CRC 1SP-212.827/O-0.

(ii) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8, o montante é original-
mente proveniente de recebimentos financeiros oriundos da cessão de cré-
ditos que foram registrados na rubrica de “adiantamento de clientes” até a 
obtenção do registro definitivo da operação, ou, especificamente nesse caso,
até a liquidação financeira após a desistência do pedido de registro definitivo.
Diante do acordo efetuado entre as partes e liquidação das operações, os 
montantes registrados em adiantamento de cliente foram reconhecidos no
resultado do exercício. 11. Instrumentos financeiros e políticas para
gestão de risco financeiro: Os instrumentos financeiros ativamente uti-
lizados pela Securitizadora estão substancialmente representados por caixa, 
aplicações financeiras, CCIs e transações com partes relacionadas, todos
realizados em condições usuais de mercado, estando reconhecidos integral-
mente nas informações contábeis considerando-se os critérios descritos na
nota explicativa nº 2. Estes instrumentos são administrados por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de
riscos. Pagamento condicionado e descontinuidade: A capacidade da
Securitizadora em honrar suas obrigações decorrentes dos CRIs depende do
pagamento dos créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os CRIs são lastrea-
dos em créditos pelas devedoras dos recebíveis. Os CRIs são lastreados em 
créditos representados pelas CCIs, tendo sido vinculados aos CRIs por meio
do estabelecimento de regime fiduciário, constituindo patrimônio separado
do patrimônio da emissora. O patrimônio separado constituído em favor dos 
titulares dos CRIs não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação
da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares
dos CRIs do montante devido depende do cumprimento total, pelas devedoras,
de suas obrigações assumidas nos contratos que dão origem aos créditos,
em tempo hábil para o pagamento, pela Securitizadora, dos valores decor-
rentes dos CRIs. Considerando a não existência de instrumentos financeiros 
derivativos e pelas características dos outros instrumentos financeiros pos-
suídos (basicamente caixa e equivalentes de caixa), não houve necessidade
de apresentar demonstrativos de análise de sensibilidade. Valorização dos 
instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e
passivos em 31 de dezembro de 2017, bem como os critérios para sua valori-
zação, são descritos a seguir: • Caixa e equivalentes de caixa: os saldos 
mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez
imediata possuem valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • CCIs 
(Nota Explicativa no 5): excetuando-se as operações em discussão judicial, 
os saldos estão apresentados aos valores de aquisição e captação acrescidos
das correções negociadas contratualmente; • Partes relacionadas (Nota 
Explicativa nº 7): são adotados valores similares aos de mercado. 12. Even-
tos subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes significativos após
a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, até a 
data de emissão do Relatório dos Auditores Independentes. 13. Relação com 
auditores: A empresa de Auditoria Independente por nós contratada, não
realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da Auditoria 
das Demonstrações Financeiras.

DIRETORIA
 Dirceu Antônio Aparecido Machado Márcio Snioka
 Diretor Presidente Diretor Operações
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Ética na 
condução

dos negócios
 

Susana Falchi (*)
 

O país vivencia 
um momento sem 
precedentes, tanto 
no ambiente político, 
econômico e social quanto 
no das empresas. 

Para que tudo que veio à 
tona surta um efeito be-
néfi co e duradouro, faz-se 

necessária uma nova forma de 
fazer negócios, que transcorra 
a partir de decisões éticas e 
responsivas, tanto no segmento 
público quanto no privado.

Rever a forma de fazer negó-
cios signifi ca defi nir claramente 
qual é o propósito de uma 
empresa. Neste contexto, o 
discurso de se obter resultado 
a qualquer custo não tem mais 
espaço. É preciso agir de acordo 
com os valores fundamentais da 
sociedade e, assim, garantir a 
sustentabilidade e perenidade da 
organização a que se representa.

As boas práticas de Gover-
nança Corporativa são um 
caminho que garante respostas 
adequadas a todos os stake-
holders. Um modelo de gestão 
empresarial deve proporcionar 
transparência nos processos e 
na prestação de contas, equi-
dade no tratamento com todos 
com que têm alguma relação 
com a corporação – sejam 
colaboradores, clientes ou co-
munidade – e responsabilidade 
corporativa, o que signifi ca atu-
ar e decidir em prol do negócio 
e não priorizando o interesse 
individual.

Outro ponto fundamental é 
a criação de um conselho de 
administração, composto por 
membros independentes, de di-
versas formações, experiências 
e perfi s comportamentais, que 
avaliem quais são as melhores 
decisões no sentido de garantir 
a perenidade empresarial.

O modelo de remuneração 
executiva é um outro aspecto 
que deve ser levado em conta 
nessa mudança. Remunerar 
executivos com base nos re-
sultados do ano em exercício, 
pode trazer graves consequên-
cias, pois, na prática, muitos 
priorizam o bônus anual e não 
os resultados empresariais que 
sustentam a empresa.

A grande maioria dos casos 
de corrupção trazidos pela 
imprensa nos últimos anos 
envolve corporações, não so-
mente as públicas, mas muitas 
de capital privado. A mudança 
que se almeja passa, necessa-
riamente, por ações norteadas 
pela ética, em todos os níveis. 

Se as corporações agirem 
nesse sentido, poderá surgir, 
em breve, um novo modelo de 
gestão empresarial que possi-
bilitará resgatar a credibilidade 
do Brasil.

 
(*) - É CEO da HSD Consultoria em RH.

União arrecada 
com venda de 
imóveis em 
Brasília

O governo federal arrecadou R$ 
22,456 milhões com a venda de 
sete apartamentos e cinco terrenos 
no Distrito Federal (DF). O valor 
arrecadado é 57% do preço mínimo 
de todo o edital, que ofereceu 28 
imóveis em áreas nobres, informou 
ontem (19) a Secretaria do Patri-
mônio da União, do Ministério do 
Planejamento. O resultado da con-
corrência pública, lançada em 15 
de março, superou as expectativas 
do governo e também o montante 
arrecadado com o edital anterior, 
de 2017, quando foram obtidos R$ 
15,7 milhões.

“O resultado da licitação com-
prova que o ministério está no ca-
minho certo”, avaliou o secretário 
do Patrimônio da União, Sidrack 
Correia. “O mercado imobiliário 
está se aquecendo e isso nos dá 
tranquilidade e segurança para 
lançar novos editais ainda este ano, 
com oferta de imóveis em várias 
partes do país”, disse, em nota.

A homologação do resultado da 
concorrência pública ocorrerá no 
próximo dia 23. O valor recolhido 
para caução das propostas que não 
obtiveram êxito será devolvido aos 
participantes na próxima semana. 
A conclusão do processo de venda 
desses imóveis deverá ocorrer 
em até 45 dias, que é o prazo 
aproximado para a assinatura do 
contrato com os licitantes vence-
dores (ABr).

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Ativo      31.12.2017     31.12.2016
Ativo Circulante
Disponibilidades 367.710,29 590.240,97
Aplicações Financeiras 6.629.597,22 4.390.180,34
Contas à Receber 70.524,60 75.358,87
Devedores Diversos - 503.650,04
Depósitos Judiciais - 258.481,49
Despesas Antecipadas 4.322,00 4.147,60
Total do Ativo Circulante 7.072.154,11 5.822.059,31
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 7.975.635,85 6.907.246,01
Imóveis 7.199.219,11 6.892.960,80
Devedores Diversos 503.650,04 -
Depósitos Judiciais 258.481,49 -
Impostos à Recuperar 14.285,21 14.285,21
Investimentos 671.783,28 466.097,53
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 170.000,00
Outros Investimentos 301.783,28 296.097,53
Imobilizado 533.280,91 1.724.399,76
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 62.535,32 88.945,45
Veículos 7.249.247,28 7.021.960,08
Outras Imobilizações 268.051,80 247.472,56
( - ) Depreciações Acumuladas (7.046.553,49) (5.633.978,33)
Total do Ativo Não Circulante 9.180.700,04 9.097.743,30
Total do Ativo 16.252.854,15 14.919.802,61

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2017     31.12.2016
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 32.662,59 23.560,78
Impostos à Pagar 250.474,01 269.168,79
Dividendos à Pagar 27.304,63 27.304,63
Contas à Pagar 499.858,91 493.032,04
Provisão para Contribuição Social 66.932,68 61.245,98
Provisão para Imposto de Renda 146.786,78 158.931,70
Total do Passivo Circulante 1.024.019,60 1.033.243,92
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 176.867,69 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 176.867,69 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 9.371.297,80 8.029.021,94
Total do Patrimônio Líquido 15.051.966,86 13.709.691,00

Total do Passivo 16.252.854,15 14.919.802,61

 Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

     31.12.2017      31.12.2016
Receita Operacional Bruta 5.745.758,78 6.970.994,45
Receitas de Locação de Imóveis 5.745.758,78 6.970.994,45
Despesas (Receitas) Operacionais (3.687.275,54) (1.096.345,86)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (971.053,93) (855.379,92)
Despesas Financeiras (86,60) (312,42)
Despesas Tributárias (243.010,80) (291.457,01)
Despesas Imobiliárias (308.316,56) (158.585,57)
Outras Despesas Administrativas (1.058.181,53) (968.080,26)
Despesas Patrimoniais (1.442.233,25) (41.022,90)
Outras Despesas (2.637,90) (2.437,95)
Receitas Financeiras 299.245,03 1.220.930,17
Receitas Diversas 39.000,00 -
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 2.058.483,24 5.874.648,59
Provisão para Contribuição Social (195.937,24) (312.422,49)
Provisão para Imposto de Renda (520.270,14) (843.840,24)
Saldo à Disposição da Diretoria 1.342.275,86 4.718.385,86

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

      31.12.2017      31.12.2016
Atividades Operacionais 2.784.509,11 4.759.408,76
Lucro Líquido do Exercício 1.342.275,86 4.718.385,86
Depreciações 1.442.233,25 41.022,90
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 758.398,59 (3.878.847,29)
Contas à Receber (4.834,27) 6.180,52
Devedores Diversos - (4.302.622,88)
Despesas Antecipadas 174,40 466,18
Imóveis 306.258,31 292.343,41
Acréscimo de Investimentos 205.685,75 5.439,25
Acréscimo do Imobilizado 251.114,40 119.346,23
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.224,32 10.626.175,14
Contribuições e Encargos à Recolher (9.101,81) 4.598,05
Impostos à Pagar 18.694,78 (14.377,78)
Dividendos à Pagar - (3.736,24)
Contas à Pagar (6.826,87) 60.886,83
Contribuição Social sobre Lucro (5.686,70) 13.087,31
Imposto de Renda 12.144,92 (8.206,80)
Dividendos Pagos - 10.573.923,77
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.016.886,20 (1.987.919,09)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 4.980.421,31 6.968.340,40
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 6.997.307,51 4.980.421,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.016.886,20 (1.987.919,09)

sões para a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de renda
são devidas sobre o 4º trimestre de 2017 e serão recolhidas nos devidos
prazos. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. A contribuição social sobre o lucro, foi constituída à
alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi cons-
tituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada acrescida e do adici-
onal de 10% sobre o excedente em cada trimestre, conforme previsto na
Legislação. O regime tributário adotado pela empresa no ano calendário
de 2017, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 3.178 ações ordinárias, sem valor
nominal. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2017, fica à
disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, sal-
dos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e
equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são:
Caixa e saldos em bancos = 367.710,29; Aplicações financeiras de curto
prazo = 6.629.597,22; Caixa e equivalentes de caixa = 6.997.307,51.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imó-
veis próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As de-
monstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017, foram preparadas de acordo com as disposições conti-
das nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Prin-
cipais Práticas Contábeis - As aplicações financeiras estão representa-
das por aplicações de curto prazo, registradas ao custo de aquisição. O
contas à receber são valores devidos por terceiros, que serão recebidos
nos próximos exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não
circulante, estão lançados pelo seu custo de aquisição. Na conta deve-
dores diversos estão registrados os valores à receber de terceiros. Os
depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imó-
veis. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a deprecia-
ção foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado
do exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas com tercei-
ros, cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício. As provi-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2015 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 13.884.559,85 19.565.228,91
Dividendos Distribuídos - - - (10.573.923,77) (10.573.923,77)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.718.385,86 4.718.385,86
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 1.342.275,86 1.342.275,86
Saldo em 31.12.2017 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.371.297,80 15.051.966,86

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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