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SEXTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2017

REGISTRAR PARENTE DE 1º GRAU
Empresa de sociedade individual pode registrar algum parente 
sendo ele de 1º grau? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO CALCULAR AS HORAS EXTRAS DO INSTRUTOR DE AUTOES-
COLA, QUE FOI CONTRATADO PARA PERCEBER POR HORA AULA?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que um instrutor 
não poderá ser contratado por hora-aula, sendo este tipo de 
contratação específica de professor.

SALÁRIO MATERNIDADE EM DOBRO
Quanto o beneficio do salário maternidade é efetuado pelo teto 
do INSS e a funcionária possui dois empregos, possui o direito 
de receber dois benefícios? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA ESTENDIDA
Funcionário que trabalha em 12x36 pode ter a jornada diária 
estendida em 01:30? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO TEM DIREITO AOS 03 DIAS DE LICENÇA CASAMENTO?  
Informamos que ao estagiário não se aplica as regras da CLT pois ele 
não é empregado. Desta forma, a concessão de licença casamento 
dependerá do acordo entre empresa e instituição de ensino.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Na rescisão de empregada doméstica, com aviso prévio indenizado, 
há incidência do desconto do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Funcionário que se licencia para tratamento químico terá direito 
ao auxílio doença do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores em R$ Mil)
Ativo 31/12/16 31/12/15
Circulante     7.119     3.548
Disponibilidades 1.883 632
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     1.556        951
Aplicações no mercado aberto 1.556 951

Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumento Financeiro Derivativos          40        411
Carteira própria 40 411

Outros Créditos     3.635     1.554
Carteira de câmbio 1.701 1.135
Rendas a receber 196 118
Diversos 1.738 301

Outros Valores e Bens           5            -
Despesas antecipadas 5 -

Não Circulante     5.003     4.351
Realizável a Longo Prazo     4.892     4.293
Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumento Financeiro Derivativos     4.735     4.162
Carteira própria 4.735 4.162

Outros Créditos        157        131
Diversos 157 131

Investimentos          10          10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso          87          45
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 236 181
(Depreciações acumuladas) (180) (167)

Intangível          14           3
Ativos Intangíveis 16 3
(Amortização acumulada)          (2)            -

Total do Ativo    12.122     7.899

Passivo 31/12/16 31/12/15
Circulante     5.121     3.123
Relações Interdependências          11            -
Recursos em transito de terceiros 11 -

Outras Obrigações     5.110     3.123
Carteira de câmbio 2.222 2.346
Sociais e estatutárias 293 211
Fiscais e previdenciárias 1.465 176
Diversas 1.130 390

Não Circulante        660        660
Exigível a Longo Prazo        660        660
Outras Obrigações        660        660
Diversas 660 660

Patrimônio Líquido     6.341     4.116
Capital:     2.038     1.921
De Domiciliados no país 2.038 1.921
Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 4.258 2.111
Ajustes de avaliação patrimonial           3          42

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    12.122     7.899

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre           Exercícios
          2.016 31/12/16 31/12/15

Receitas de Intermediação Financeira           8.324    12.851     3.610
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 461 837 1.206
Resultado de operações de câmbio 7.863 12.014 2.404

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 8.324 12.851 3.610
Outras Receitas/Despesas Operacionais          (5.554)    (8.652)   (3.382)
Receitas de prestação de serviços 1.147 1.955 1.118
Despesas de pessoal (789) (1.500) (901)
Outras despesas administrativas (4.902) (7.782) (3.228)
Despesas tributárias (535) (953) (386)
Outras receitas operacionais 44 204 32
Outras despesas operacionais (519) (576) (17)

Resultado Operacional 2.770 4.199 228
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 2.770 4.199 228
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.242) (1.707) (83)
Provisão para imposto de renda (684) (937) (39)
Provisão para contribuição Social            (558)       (770)       (44)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período           1.528     2.492        145
Juros de Capital Próprio (345) (345) (248)
Nº de ações ..................................: 185.275 185.275 180.136
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 8,25 13,45 0,80

AlbatrAlbatrAlbatrAlbatrAlbatross Coross Coross Coross Coross Corrrrrretora de Câetora de Câetora de Câetora de Câetora de Câmbio mbio mbio mbio mbio eeeee V V V V Valoraloraloraloralores S/Aes S/Aes S/Aes S/Aes S/A
CNPJ-MF n.º 05.452.073/0001-38

Relatório da Administração

Demonstração dos Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
(Valores em R$ Mil)

Fluxos de caixa das 2º Semestre           Exercícios
  atividades operacionais           2.016 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 1.528 2.492 145
Depreciações e amortizações 9 16 7
Provisão de impostos no resultado 1.242 1.707 83
Ajustes de períodos anteriores                 -            -          (1)

          2.779      4.215        234
Variação de Ativos e Obrigações          (2.892)    (2.062)    1.895
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  instrumentos financeiros derivativos (305) (241) 62
(Aumento) redução de outros créditos (716) (2.107) (1.107)
(Aumento) redução de outros valores e bens (4) (5) -
Aumento (redução) em relações interdependências 11 11
Aumento (redução) em outras obrigações          (1.878)        280     2.940
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais (113) 2.153 2.129
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - 2
Inversões em: Imobilizado de uso (11) (55) (30)
Inversões líquidas no intangível/diferido (2) (14) (3)
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (13) (69) (31)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 117 321
Pagamento de juros de capital próprio (345) (345) (248)
Dividendos/Lucros pagos/propostos - - (592)
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento (345) (228) (519)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa            (471)     1.856     1.579
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do período 3.910 1.583 4
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do período 3.439 3.439 1.583

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Valores em R$ Mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Valores em R$ mil)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reservas Reserva Especiais Avaliação Prejuizos

Eventos Realizado de Capital     Legal de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos no Início do Período em 01/07/16 2.038 42 437 1.674 6 964 5.161
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (3) - (3)
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.528 1.528
Destinações:              -              -            -       2.147                 -         (2.492)     (345)
Juros capital próprio - - - - - (345) (345)
Reserva especial de lucros              -              -            -       2.147                 -         (2.147)          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/16        2.038            42        437       3.821                3                 -    6.341
Mutações do Período:              -              -            -       2.147               (3)            (964)    1.180
Período de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no Início do Período em 01/01/16 1.921 42 437 1.674 42 - 4.116
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (39) - (39)
Aumento de capital 117 - - - - - 117
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 2.492 2.492
Destinações:              -              -            -       2.147                 -         (2.492)     (345)
Juros capital próprio - - - - - (345) (345)
Reserva especial de lucros              -              -            -       2.147                 -         (2.147)          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/16        2.038            42        437       3.821                3                 -    6.341
Mutações do Período:          117              -            -       2.147              (39)                 -    2.225
Período de 01/01/15 a 31/12/15
Saldos no Início do Período em 01/01/15 1.600 42 437 2.370 42 - 4.491
Ajustes de períodos anteriores - - - (1) - - (1)
Reversão de reservas - - - (592) - 592 -
Dividendos intermediários - - - - - (592) (592)
Aumento de capital 321 - - - - - 321
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 145 145
Destinações:              -              -            -         (103)                 -            (145)     (248)
Juros capital próprio - - - - - (248) (248)
Reserva especial de lucros              -              -            -         (103)                 -             103          -

Saldos no Fim do Período em 31/12/15        1.921            42        437       1.674               42                 -    4.116
Mutações do Período:          321              -            -         (696)                 -                 -     (375)

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimen-
to às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referen-
tes ao exercício findo em 31/12/2016, acompanhadas das respectivas
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores, elaboradas em consonân-
cia com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, as quais abrangem as nor-
mas instituídas pelo Banco e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC quando referendados pelo Banco Cen-
tral. Os aspectos referentes ao Contexto Operacional, Gerenciamento de
Risco e Ouvidoria encontram-se nas Notas Explicativas. Com a finalidade
de preservar e otimizar o valor a longo prazo, a Albatross possui uma ade-
quada estrutura de governança, pautada nos princípios de equidade e
transparência na prestação de contas, buscando, continuamente, a efici-
ência dos modelos de gestão, contribuindo para o bom nível dos proces-

sos, estruturas e mecanismos de monitoramento e de controles. Nesse
sentido, a Diretoria avalia e aperfeiçoa constantemente os instrumentos
que integram o Sistema de Controles Internos, visando à condução ade-
quada dos negócios e o alcance dos objetivos estabelecidos, em confor-
midade com políticas, normas e procedimentos internos, bem como leis e
regulamentações externas. A Diretoria, com o compromisso constante de
prevenir, inibir e combater a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento ao
Terrorismo, a Corrupção e ocorrências que possam caracterizar indícios de
cometimento de fraudes de qualquer natureza, atua continuamente, em
suas operações, atividades e relacionamentos, para assegurar a conformi-
dade às regulamentações editadas pelos Órgãos competentes e, principal-
mente, cooperando, com os esforços das autoridades governamentais de
controle para o enfrentamento dessas práticas. A Administração declara
que não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em

processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas ope-
rações. Nesse sentido, as demonstrações contábeis foram elaboradas
tendo como premissa que a instituição está em atividade e irá manter-se
em operação por um futuro previsível. A Albatross, no 2º semestre de
2016, informa que não contratou e nem teve serviços prestados pela JPS
Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa de suas de-
monstrações financeiras. A política adotada atende aos princípios que pre-
servam a independência do Auditor, quais sejam: o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no âmbito
de seu cliente ou mesmo promover os interesses deste. Nesta oportunida-
de a Diretoria agradece aos clientes e parceiros pela confiança depositada
e aos colaboradores pelo comprometimento na obtenção dos resultados
apresentados.

São Paulo, 30/03/2017. A Diretoria.

Demonstração do Resultado Abrangente - (Valores em R$ Mil)

2º Semestre           Exercícios
          2.016 31/12/16 31/12/15

Resultado do Período           1.528     2.492        145
Resultado Abrangente                (3)         (39)            -
Ajustes que poderão ser
  reclassicados a resultado                (3)         (39)            -
Ajustes de avaliação patrimonial                (3)         (39)            -
Outros ajustes (detalhar)

Resultado Abrangente Total           1.525     2.453        145

1. Contexto Operacional: A Albatross Corretora de Cambio e Valores S/A
é uma Instituição Financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, e tem por objetivo social, comprar e vender títulos e valores mobiliá-
rios por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de
carteiras e da custodia de títulos e valores mobiliários; intermediar opera-
ções no mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas de negociação
de ativos; praticar operações no mercado de câmbio; prestar serviços de
intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e ativi-
dades nos mercados financeiros e de capitais, e todas as atividades permi-
tidas às Sociedades Corretoras de câmbio e Valores, conforme disposições
legais e regulamentares emanadas principalmente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e do Banco Central do Brasil (BACEN). 2 Apresentação
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e
apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pro-
nunciamentos e orientações visando adequação às normas internacionais
de contabilidade. No entanto, tais pronunciamentos e orientações são aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
somente quando aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Cen-
tral. Os pronunciamentos já referendados foram: CPC 01 - R1 - Redução ao
Valor Recuperável dos Ativos - Resolução nº 3.566/08; CPC 03 - R2 - De-
monstração dos Fluxos de Caixa - Resolução nº 3.604/08; CPC 05 - R1 -
Divulgação sobre Partes Relacionadas - Resolução nº 3.750/09; CPC 10 - R1
- Pagamento Baseado em Ações - Resolução nº 3.989/11; CPC 23 - Políticas
Contábeis - Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - Resolução nº
4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução nº 3.973/11; CPC 25 -
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Resolução nº
3.823/09; R1 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução nº 4.144/12.
Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronuncia-
mentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e BACEN e se a apli-
cação dos mesmos serão de maneira retrospectiva ou prospectiva. Moeda
funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis e todas as infor-
mações estão expressas em Reais (mil), que é a moeda funcional e de apre-
sentação e corresponde ao ambiente econômico da atuação da Corretora.
Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em
31/01/2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de
resultado: Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de com-
petência. b) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deri-
vativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria
“para negociação” são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado, os classificados na categoria “disponíveis para venda”
são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria “manti-
dos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido
dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos
classificados na categoria “para negociação” são contabilizados em contra-
partida à conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de
mercado dos títulos classificados na categoria “disponíveis para venda” são
contabilizados em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido,
deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajus-
tes são transferidos para as respectivas contas de resultado do período. c)
Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a deprecia-
ção foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em con-
sideração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema
de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as demais contas. d) Pro-
visão para Imposto de renda e Contribuição social: A provisão para o im-
posto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a
provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%,

após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. e) Contingên-
cias: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reco-
nhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não
cabem mais recursos. f) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalen-
tes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança
de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus
compromissos de curto prazo. 31/12/16 31/12/15
Disponibilidades     1.883        632
Caixa 306 71
Depósitos Bancários 78 4
Disponibilidades em moedas estrangeiras 1.499 557
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     1.556        951
Notas do Tesouro Nacional 1.556 951
Total Caixa e equivalentes de caixa 3.439 1.583
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2016 e 2015, os títulos e valores
mobiliários classificados como disponíveis para venda, estão comparados
entre o valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimen-
tos estava assim representado:

                                                     31/12/16
Vinculados à prestação Sem Até Acima
  Garantias vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 4.735 4.735 4.730
Letras do Tesouro Nacional - 38 - 38 38
Títulos de Capitalização                2        -          -           2       2
Total 2 38 4.735 4.775 4.770

                                                     31/12/15
Vinculados à prestação Sem Até Acima
  Garantias vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras do Tesouro - - 4.162. 4.162 4.161
Fundos de Investimento 330 - - 330 330
Ações de Companhias
  Abertas              81        -          -          81       4
Total 411 - 4.162 4.573 4.495
Em 31/12/2016 e 2015, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/16 31/12/15
Outros Créditos
Carteira de câmbio     1.701     1.135
Câmbio comprado a liquidar 786 1.135
Direito sobre vendas de câmbio 1.443 1.163
(-) Adiantamentos em moeda nacional (528) (1.163)

Rendas a receber        196        118
Corretagem de câmbio a receber 196 118

Diversos     1.738        301
Adiantamentos e antecipações - 8
Impostos e contribuições a compensar e recuiperar 7 74
Devedores diversos - País 1.731 219

Ativo Não Circulante
Diversos        157        131
Devedores por depósitos em garantia 157 131

Passivo Circulante
Outras obrigações
Carteira de câmbio     2.222     2.346
Câmbio vendido a liquidar 1.438 1.135
Obrigação por compras de câmbio 784 1.161
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes - 50

Sociais e estatutárias        293        211
Juros sobre capital próprio 293 211

Fiscais e previdenciárias     1.465        176

31/12/16 31/12/15
Provisão Impostos e Contribuições sobre o Lucro 974 -
Impostos e contribuições a recolher 489 141
Impostos e contribuições diferidos 2 35

Diversas     1.130        390
Provisão para pagamentos a efetuar 705 305
Credores diversos - país 425 85

Passivo Não Circulante
Outras obrigações
Diversas        660        660
Provisões para passivos contingentes 660 660

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 2.038 (R$
1.921 em 2015) está representado por 185.275 ações (180.136 em 2015),
sendo 102.139 ordinárias e 83.136 preferenciais (97.000 ordinárias e 83.136
preferenciais em 2015), todas nominativas e sem valor nominal. Em 29/01/
2016, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 1.921 para R$ 2.038,
mediante a emissão de 5.139 novas ações ordinárias, ao preço unitário de
R$22,85 no montante de R$ 117. Este processo foi homologado pelo Banco
Central do Brasil em 29/03/2016. b) Reservas de Lucros: No exercício encer-
rado em 31/12/2016 foram destinados saldos de lucros acumulados para
reservas especiais de lucros o montante de R$ 2.147. E, no exercício encer-
rado em 31/12/2015 foram revertidas das reservas especiais de lucros no
montante de R$ 695, para distribuição aos acionistas. c) Dividendos: No
exercício encerrado em 31/12/2016 não houve distribuição de lucros aos
acionistas (R$ 592 em 2015). 7. Despesas de Juros ao Capital: No exercício
encerrado em 31/12/2016 foram pagos juros sobre capital próprio no montan-
te de R$ 345 (R$ 248 em 2015), conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A ALBATROSS C.C.V. S.A. ques-
tiona administrativamente o auto de infração emitido pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo nº 16327-720.271/2013-
65 e MPF nº 0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avalia-
dos sobre o ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da
Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualiza-
ção, classificado com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade
de perda possível(incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor
originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido
contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme
disposto no Cosif. b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios en-
cerrados em 31/12/2016 e 2015 haviam processos provisionados na conta-
bilidade, conforme demonstrado abaixo: 31/12/16 31/12/15
Processos Trabalhistas 195 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins 465 465
Total 660 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Reso-
lução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou
uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de prin-
cípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capi-
tal da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os ris-
cos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos
produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10. Risco Operacional:
Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de geren-
ciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN
3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e polí-
tica de risco operacional, os procedimentos de documentação e armazena-
mento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional
e o processo de divulgação das informações. 11. Risco de Mercado: O ge-
renciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área
administrativa que mantêm independência com relação à mesa de opera-
ções. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências da resolução
CMN 3.464 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado,
nos prazos estabelecidos. 12. Ouvidoria - (0800-2829900).: O componente
organizacional encontra-se em funcionamento, desde 18/02/2011, e a sua
estrutura atende às disposições estabelecidas nas normas concernentes.
Em consonância com a Resolução nº 4.433/2015, vem revisando as diretri-
zes operacionais de Ouvidoria. 13. Eventos Subsequentes: A Administração
informa que não houve fatos relevantes favoráveis ou desfavoráveis entre a
data de aprovação das demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores
Independentes que pudessem modificar a situação patrimonial e/ou financei-
ra da instituição.

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330-O-6

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, inclu-
indo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A em 31/12/2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Sem modificar
nossa opinião, chamamos a atenção para os fatos consignados na Nota
Explicativa 7, do exercício encerrado em 31/12/2016 que foram pagos juros
sobre capital próprio no montante de R$Mil 345 (R$Mil 248 em 2015), confor-
me faculta o artigo 9º da Lei 9249/95; Conforme Nota Explicativa “8a”, a
Corretora questiona administrativamente o auto de infração emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo n.º
16327-720.271/2013-65 e MPF nº 0846600.2012.00301, quanto à incidência
dos impostos avaliados sobre o ganho de capital, por ocasião da incorpora-
ção de ações da Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo
de desmutualização, classificado com base na opinião de seu Jurídico como
probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Consequente-
mente, o valor originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reco-
nhecido contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, con-
forme disposto no Cosif; e Conforme Nota Explicativa “8b”, a Corretora cons-
tituiu provisões referentes à processos trabalhista e à Pis/COFINS, relacio-
nados à intermediação de seus agentes, na captação de recursos. O proces-
so administrativo fiscal acha-se impugnado pela área jurídica, que, conforme
parecer, concluiu pela possibilidade de haver chance de êxito. De acordo
com as práticas contábeis e com o Cosif(Plano Contábil), a Instituição pro-

videnciou o registro do Passivo Contingencial em questão, impactando o
Patrimônio Líquido no valor de R$ 660.294,20. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A ad-
ministração da Corretora é responsável por essas outras informações que
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade
é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse re-
latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a
companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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 econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-

leiras, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da instituição. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da instituição. Se concluirmos que existe incerteza significativa
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a instituição
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Outros Assuntos: Auditoria dos Valores
Correspondentes ao Período Anterior: Os Valores correspondentes ao se-
mestre findo em, 31/12/2015, apresentados para fins de comparação, foram
anteriormente auditados por outros auditores, de acordo com as normas de
auditoria vigente por ocasião da emissão do relatório em 23/03/2016, que
não conteve qualquer modificação. Rio de Janeiro, 06 de março de 2017.

JPS - Auditores & Consultores S/C - CRC-RJ 3503
José Luiz Pereira Alves - Contador -  CRC-RJ 075.091-0

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Individuais

Concorrência nº 002/CELOG/2017
Nº Processo: 67101000122201612. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
06. Edital: 31/03/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 31/03/2017. Abertura das Propostas: 02/05/2017 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar FREDERICO JOSE MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros/ 
Prejuizos Total

Saldo em 31/12/2013 64.898.765 341.996 387.701 65.628.462
Resultado do Exercicio 14.863
Saldo em 31/12/2014 64.898.765 341.996 402.564 65.643.325
Resultado do Exercicio 905.488
Saldo em 31/12/2015 64.898.765 341.996 1.308.052 66.548.813
Resultado do Exercicio 10.477.952
Distribuição de Dividendos (589.300)
Constituição Reserva Legal 589.300 (589.300)
Saldo em 31/12/2016 64.898.765 931.296 10.607.403 76.437.464

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ/MF 08.450.409/0001-11

Relatório da Diretoria

Ativo 2016 2015
Circulante 10.498.649 9.031.433
Caixa 6.785 11.329
Bancos 727 1.393
Aplicações Financeiras 10.126.615 8.656.883
Impostos a Recuperar 364.522 361.828
Não Circulante 66.772.717 59.271.813
Realizavel Longo Pazo 19.682.605 12.080.000
Sócios/Coligadas 19.682.605 12.080.000
Permanente
Imobilizado 47.090.112 47.191.813
Terrenos 150.000 150.000
Terra Nua 34.990.002 33.720.228
Benfeitorias 7.264.440 10.484.215
Culturas Permanentes 4.066.628 2.116.628
Máquinas Ferramentas Equipamentos 1.017.000 1.017.000
Veiculos 353.246 552.040
Equipamentos de Processamento Dados 11.560 11.560
(-)Depreciações (762.764) (859.858)
Ativo Total 77.271.366 68.303.246

Margem Operacional 2016 2015
(-)Despesas Operacionais Administrativas (416.528) (218.620)
(+/-)Resiltado Financeiro 16.360.299 1.622.213
Resultado Operacional 15.943.771 1.403.593
(-)Imposto de Renda (4.013.171) (362.018)
(-)Contribuição Social Sobre Lucro Liquido (1.452.648) (136.087)
Resultado do Exercicio 10.477.952 905.488

Passivo 2016 2015
Circulante 591.902 1.356.949
Obrigações Tributárias 2.602 1.791
Dividendos A Pagar 589.300 1.355.158
Não Circulante 242.000 397.484
Exigivel Longo Prazo 242.000 397.484
Financiamentos 242.000 397.484
Patrimônio Líquido 76.437.464 66.548.813
Capital 64.898.765 64.898.765
Reserva Legal 931.296 341.996
Resultado Acumulado 129.451 402.564
Resultado do Exercicio 10.477.952 905.488
Passivo Total 77.271.366 68.303.246

Fluxos de Caixas das 
 Atividades Operacionais

2016 2015

(+) Lucro líquido do exercício  10.477.952  905.488 
(+) Depreciação  101.700  101.700 
(+) Dividendos Distribuidos  (589.300)
 Aumento/Redução nas Contas do Ativo
 Impostos a Recuperar  (2.694)  2.000 
 Conta Corrente (7.458.983)
 Aumento/Redução nas Contas do Passivo
 Pagamento de Dividendos (1.355.158)
 Dividendos a Pagar  589.300 
 Coligadas/Acionistas  (397.484)  261.109 
 Impostos/Tributos a Recolher  (811)  (1.743)
 Caixa Líquido Proveniente  
das Atividades Operacionais 1.364.522

Fluxos de Caixa Atividades de Investimento
(+) Venda de bem do Ativo Imobilizado  100.000 
Caixa Líquido usado nas  
Atividades de Investimento

Aumento Líquido ao Caixa  
e Equivalentes de Caixa  1.464.522  (4.400.422)

Caixa e equivalentes de caixa  
no ínicio do período  8.669.605  13.070.027 

Caixa e equivalentes de  
���������	
����������  10.134.127  8.669.605 

 Variação da Conta 
  Caixa/Bancos/Equivalentes  1.464.522  (4.400.422)

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2.016
Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016. São Paulo, 31 de Dezembro de 2.016.

Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Luiz Aparecido de Andrade – Diretor Presidente
Antonio Franco Varrichio – CRC 1SP 103.307/O-8

Demonstração de Fluxos de Caixa / Método Indireto

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0012388-43.2011.8.26.0100 - 263/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wilson Capellari, Cecilia Leite Capellari, Protazio Veiga, 
Maria Froes Veiga, Maria Odete Rossi, Claudio Antonio da Silva, Kelli Cristina Betto, Alberto Savoy, Maria 
Dandini, Cláudio Armando Savoy, Odette Julia Perroud Savoy, Alda Mathilde Savoy de Campos, Sylvio 
Luciano de Campos, Carlos Virgílio Savoy, Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, 
Rubens Vuono de Brito, Carolina Costa, Manoelina de Souza, Lenira Maria Gali, Adriana Rossi Valente, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Lino Landeira Rivas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado à Rua Angelina Cassaro Palma, 14, Lauzane Paulista, CEP 02435-060, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Brasília - O Ministério 
da Agricultura informou 
ontem (30), que a União 
Europeia decidiu fazer au-
ditorias no sistema de fisca-
lização e controle da carne 
do Brasil. A decisão foi 
discutida entre o secretário 
de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, 
Luis Eduardo Rangel, e o 
diretor da DG Santé, órgão 
de controle sanitário da 
UE, Koen Van Dyck, em 
reunião que contou com 
a presença de técnicos do 
Brasil e UE.

Em nota, a pasta infor-
mou que as auditorias, que 
serão feitas por técnicos do 
bloco econômico, “servirão 
para reafi rmar a solidez e a 
segurança do nosso sistema 
fi scalização e controle”. O 
ministério ainda informou 
que os esclarecimentos fei-

tos pelo governo brasileiro 
em relação à Operação Carne 
Fraca foram bem recebidos 
pelos representantes euro-
peus. 

“Ficou claro que os proble-
mas dizem respeito a falhas 
de conduta de servidores do 
ministério e que o controle 
sanitário e a qualidade dos 
produtos produzidos no 
Brasil estão mantidos”, cita 
a nota.

Ficou acertado na reunião 
que, nas próximas horas, o 
Ministério da Agricultura 
encaminhará à União Euro-
peia documento detalhado 
com todos os esclarecimen-
tos solicitados. Na ocasião, 
os técnicos da UE também 
apresentaram uma agenda 
comercial, que inclui a visita 
de técnicos brasileiros a em-
presas que desejam exportar 
para o Brasil (AE).

As auditorias servirão para reafi rmar

a segurança do sistema fi scalização.

Eraldo Peres/AP

UE: auditorias no 
sistema brasileiro de 

controle da carne


