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Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança, 
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 (em reais)
Passivo 2016 2015
Circulante  9.451  38.268
 Contas a Pagar –  29.000
 Obrigações Tributárias  9.451  9.268
Obrigações Societárias – –
 Outras Obrigações – –
Não Circulante  8.000  8.000
 Garantias Recebidas  8.000  8.000
Patrimônio Liquido  1.495.314  1.520.578
 Capital Social  1.078.900  1.078.900
 Reserva de Capital  140.000  140.000
 Lucros Acumulados  276.414  301.678
 Total Passivo+Patrimônio Líquido  1.512.765  1.566.846
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CNPJ: 10.704.346/0001-24

Demonstrações Financeiras

Ativo 2016 2015
Circulante  34.204  47.632
 Disponibilidades  28.914  42.342
 Despesas Antecipada  5.290  5.290
Não Circulante  1.478.561  1.519.214
Imobilizado de uso  1.478.561  1.519.214
 Imóveis  1.290.801  1.288.021
 Reformas  125.812  94.745
 Veiculos  85.000  159.500
 (-) Depreciação Acumulados  (23.052)  (23.052)
 Total Ativo  1.512.765  1.566.846

Demonstração do Resultado (em reais)
Receita Operacional Bruta         2016       2015
Locação de Imoveis  403.769  382.047
(-) Imposto sobre Vendas e Servicos  (14.763)  (13.979)
Receitas Operacionais Liquidas  389.006  368.068
Despesas Operacionais  (121.082)  (128.118)
Despesas Administrativas  (61.710)  (80.842)
Despesas de Serviços  (55.501)  (39.747)
Outras Despesas Administrativas  (3.871)  (7.530)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros

     Social Reservas Acumulados         Total
Saldos em 31/12/2014  1.078.900  140.000  237.381  1.456.281
Mutações do exercício – –  (64.217)  (64.217)
Resultado líquido no exercício  – –  219.625  219.625
Distribuiçãode dividendos – –  (155.328)  (155.328)
Saldos em 31/12/2015  1.078.900  140.000  301.678  1.520.578
Mutações do exercício – –  (64.297)  (64.297)
Resultado líquido no exercício – –  171.693  171.693
Distribuição de dividendos – –  (196.956)  (196.956)
Saldos em 31/12/2016  1.078.900  140.000  276.416  1.495.316
Mutações do exercício – –  25.262  25.262

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (em reais)
Das atividades operacionais        2016        2015
Lucro(Prejuizo) líquido do exercício  171.692  219.624
Decréscimo (acréscimo) em ativos  40.653  (44.714)
(Decréscimo) acréscimo em passivos  (28.817)  21.234
Disponibilidades líquidas geradas pelas
  atividades operacionais  183.528  196.143
Das atividades de financiamento com acionistas – –
(-) Dividendos pagos  (196.956)  (155.328)
Aumento (Redução) das disponibilidades  (13.428)  40.816
No inicio do exercicio  42.342  1.526
Caixa e equivalente a caixa em 31 de dezembro  28.914  42.342

Resultado Financeiro  (665)  9.086
Despesas (Receitas) Financeiras  (665)  9.086
Despesas Não Operacionais  (64.500) –
Perda com Venda de Imobilizado  (64.500) –
Resultado antes do IR e CS  202.760  249.037
Impostos de Renda e Contrib.Social  (31.067)  (29.413)
Lucro (Prejuizo) do Exercicio  171.692  219.624
Quantidade Ações  1.078.900  1.078.900
PU p/ação  0,19  0,23

Diretor: Victor Brandão Teixeira -  Contador: Efforts Profissionais Contábeis: Fábio Comitre - CRC 1SP308888
As Notas Explicativas encontram-se em Poder da Diretoria.

Bob Dylan 
receberá Nobel 
neste fi m de 
semana

Após muita polêmica, o cantor 
e compositor norte-americano 
Bob Dylan fi nalmente receberá 
seu prêmio Nobel de Literatura 
na Suécia. Em Estocolmo para 
realizar dois shows, o músico 
será ofi cialmente homenageado 
pela Academia Sueca neste fi m 
de semana (1 e 2 de abril). O 
anúncio foi feito pela secretária 
permanente da organização 
responsável todos os anos pela 
escolha e entrega do Nobel, 
Sarah Danius. 

“A boa notícia é que a Aca-
demia Sueca e Bob Dylan 
decidiram se encontrar neste 
fi m de semana. A Academia 
presenteará [o compositor] 
com o diploma do Nobel e com 
a medalha e ele será parabeni-
zado com o prêmio Nobel de 
Literatura. Será uma reunião 
íntima e nenhum jornalista es-
tará presente, tudo de acordo 
com os seus desejos”, escreveu 
Danius em seu blog. Dylan 
estará na Suécia neste fim 
de semana para realizar duas 
apresentações em Estocolmo 
nos dias 1 e 2 de abril e uma 
terceira em Lund, no dia 9 do 
mesmo mês. 

Segundo a assessoria do 
cantor, os shows já estavam 
agendados muito antes do 
norte-americano ter sido in-
dicado ao prêmio. Além disso, 
o músico ainda não confi rmou 
se receberá a homenagem 
presencialmente. A vitória do 
Nobel por Dylan tem sido cheia 
de polêmicas desde o início. 
Quando foi anunciado que o 
compositor seria o homena-
geado do ano na categoria de 
Literatura, este demorou cerca 
de duas semanas para falar 
sobre o prêmio e aceitá-lo, o 
que aconteceu durante uma 
entrevista a uma revista. 

A Academia Sueca tentou 
contatá-lo para comentar sobre 
a homenagem ofi cialmente, mas 
o norte-americano não aten-
deu nenhum dos telefonemas. 
Além disso, o músico decidiu 
não comparecer à cerimônia 
de premiação, que aconteceu 
no dia 10 de dezembro do ano 
passado, dizendo que estava 
“honrado”, mas que tinha “ou-
tros compromissos” (ANSA/
COM ANSA).

Adriana 
Ancelmo sai 
de Bangu para 
cumprir prisão 
domiciliar

Rio - A ex-primeira dama do 
Rio Adriana Ancelmo deixou na 
tarde de ontem (29), o Comple-
xo Penitenciário de Gericino 
(Bangu), na zona oeste do Rio, 
para cumprir prisão domiciliar. 
A mulher do ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral será le-
vada para seu apartamento no 
Leblon, zona sul. Ela estava 
presa preventivamente desde 
dezembro.

A rua Arístides Espinola, 
onde fi ca o apartamento, tem 
uma grande concentração de 
jornalistas, além de alguns 
curiosos que passam pelo 
local.

O juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal do 
Rio, emitiu mais cedo o alvará 
de soltura de Adriana. Bretas 
concedeu a mudança no regime 
prisional em 17 de março, mas 
a decisão foi suspensa pelo 
desembargador Abel Gomes, 
do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. Posteriormente, 
a defesa de Adriana conseguiu 
a manutenção da decisão de 
Bretas no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 

O magistrado encaminhou 
também hoje um comunicado 
ao desembargador Abel Gomes, 
do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. “Reitero os termos 
da decisão (de 17 de março) 
esperando que a mesma, 
caso mantida, possa servir de 
exemplo a ser aplicado a mui-
tas outras acusadas grávidas 
ou mãe de crianças que delas 
dependem e que respondem, 
encarceradas, a ações penais 
em todo território nacional”, 
disse no documento (AE).

Passivo 31.12.2016 31.12.2015
Circulante      244.691      252.494
Outras Obrigações      244.691      252.494
Fiscais e previdenciárias 94.037 101.416
Diversas 150.654 151.078
Não Circulante      257.393      219.123
Diversas 257.393 219.123
Patrimônio Líquido      981.939      768.599
Capital Social
De domiciliados no país 450.000 450.000
Reserva Legal 66.939 56.022
Reserva de Lucros      465.000      262.577

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.484.023 1.240.216

Ativo 31.12.2016 31.12.2015
Circulante   1.166.553      928.173
Disponibilidades 2.023 125.776
Títulos e Valores Mobiliários      902.653      536.994
Carteira Própria 902.653 536.994
Outros Créditos      235.483      242.767
Rendas a Receber 233.967 226.549
Diversos 1.516 16.218
Outros Valores e Bens        26.394        22.636
Não Circulante      317.470      312.043
Diversos 169.605 167.860
Imobilizado de Uso      134.634      144.183
Intangível        13.231                  -
Total do Ativo 1.484.023 1.240.216
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Relatório da Administração
Aos sócios, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da NGO Associados Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações financeiras, bem como as notas explicativas, referentes aos semestres
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, em cumprimento à legislação vigente. A instituição apresentou um resultado de R$ 134.857 no encerramento do segundo semestre de 2016,
face ao resultado de R$ 8799 no segundo semestre de 2015. A Auditoria Independente verifica o sistema de controles internos de acordo com a Resolução 2.554/98 e atualizações posteriores, e o componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento, atendendo
as determinações da Resolução  4.433/15. São Paulo, 17 de março de 2017. A Administração

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015
 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda. (“NGO” ou
“Corretora”), com mais de 20 anos de atuação no mercado, é reconhecida pela credibilidade
e eficiência na assessoria cambial e consultoria empresarial das transações oriundas de
comércio e de natureza financeira. Desde sua constituição, e regida pela atividade que foi
autorizada, a Corretora oferece serviços de terceirização documental de importação e expor-
tação, tratando do registro de todas as operações desde as suas origens nas empresas, eviden-
ciando toda a dinâmica de fluxos financeiros e emitindo relatórios gerenciais. Desta forma, a
NGO também contribui com documentos para a gestão das empresas. A Missão da NGO é
oferecer soluções nas negociações, que garantam o melhor custo benefício para o cliente. Com
uma filosofia moderna de atuação baseada no sentido de parceria. Destaca-se pela prestação
de serviço personalizado, apresentando soluções completas para seus clientes, por isso, é
referência no mercado de câmbio e comércio exterior, sendo detentora de prêmios de reconhe-
cimento público como a “TOP OF MIND”. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central
do Brasil (Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (COSIF). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis “CPC” emitiu
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados
pela CVM, porém, nem todos foram homologados pelo BACEN. As Demonstrações Contábeis
estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da NGO e foram aprovadas,
pela Administração, em 23 de março de 2016. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As principais práticas contábeis são as seguintes: a. Apuração do resultado: O resul-
tado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas nas apurações dos resultados dos períodos/exercícios em que
ocorrerem, simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento
ou pagamento. As receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. b. Caixa e equivalentes de caixa: Para fins
de Demonstração dos Fluxos de Caixa, incluem depósitos bancários a vista em moeda cor-
rente, aplicações em depósitos interfinanceiros (quando aplicável), sem restrições de uso pela
Administração e/ou redução de valor pelo resgate, para o gerenciamento de compromissos de
curto prazo. c. Títulos e Valores Mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
Registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, são classificados, quando aplicável, conforme a Circular 3.068, de 08/11/2011, do
BACEN, sendo: i) Títulos para negociação: Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do exercício e/ou período. ii) Títulos disponíveis para venda:
Títulos e Valores Mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados, em contrapartida à conta destacada no
patrimônio líquido. iii) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e Valores Mobiliários para
os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade financeira da Corretora para sua ma-
nutenção em carteira até o seu vencimento, registrados pelo custo de aquisição ou pelo valor
de mercado quando da transferência de outra categoria. Os títulos são atualizados até a data de
vencimento, não sendo avaliados pelo valor de mercado. Os ganhos e perdas de títulos dispo-
níveis para a venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demons-
tração do resultado, em contrapartida a conta específica no patrimônio líquido. As reduções no
valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários disponíveis para a venda e dos mantidos
até o vencimento (quando aplicável), abaixo dos respectivos custos atualizados, quando não
impactados por eventos temporários, serão considerados no resultado como perdas realiza-
das. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Corretora não possuía operações com instrumentos
financeiros derivativos. d. Rendas a receber: Os valores a receber de prestação de serviços
são registrados pelo valor contratado. A Administração avalia, constantemente, a necessidade
de provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação à perspectiva de realização de
seus recebíveis. e. Outros Valores e bens e diversos: Demonstrado pelo valor de custo ou
de realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. f.
Imobilizado e intangível: O Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzindo-se
a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, que conside-
ram o tempo de vida útil-econômica dos bens, sendo conforme demonstrado na Nota Explicativa
n° 7. O Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto, bens incorpóreos
destinados à manutenção da Corretora. Quando aplicável, são amortizados no prazo de cinco
anos (20% ao ano). A Administração da Corretora avalia ao menos uma vez no exercício social,
a necessidade de provisão ao valor recuperável de seus ativos, sendo que para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, não foram apuradas perdas substanciais que
necessitassem a apresentação de ajustes em suas Demonstrações Contábeis. g. Redução
ao valor recuperável de ativos (Impairment): Os ativos financeiros e não financeiros são
avaliados para averiguar se há evidência significativa de que tenha ocorrido uma perda no seu
valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável de ativo financeiro e não financeiro
é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa
exceder o seu valor recuperável. h. Outros ativos e passivos: Demonstrado por valores
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço, quando
aplicáveis. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acres-
cidos dos encargos e das variações monetárias incorridos, quando aplicável. i. Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): Em
conformidade com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de recei-
tas, custos e despesas na apuração do lucro líquido do período, introduzidas pela Lei nº 11.638/
07 e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941/09, não produziram efeitos na apuração do Lucro Real.
A provisão para o imposto de renda é calculada à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a
contribuição social é calculada à alíquota de 15%, sendo que a partir de 1º de setembro de 2015
passou a ser calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legis-
lação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divul-
gação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são realizados de acordo com
os critérios definidos na Resolução 3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), obedecendo os seguintes critérios: Ativos
contingentes – São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis somente quando da exis-
tência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Passivos contingentes -
São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis quando, baseado na opinião de assessores
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente,

sendo divulgados nas Notas Explicativas, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 8.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins de Demonstração dos Fluxos de Caixa, e con-
forme Resolução CMN 3.604/08, o valor de Caixa e Equivalentes de Caixa da NGO, em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015, estavam compostos conforme segue:

        2016         2015
Depósitos bancários 2.023 125.776
Caderneta de poupança    902.653    536.994

904.676 662.770
Os depósitos bancários e caderneta de poupança são realizados em Instituições Financeiras
de primeira linha, considerados pela Administração da Corretora, como suficientes para o
cumprimento de obrigações de curto prazo. A aplicação financeira é prontamente conversível
em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. Rendas a receber         2016         2015
Títulos a vencer
0 a 30 dias 225.696 192.222
Títulos vencidos
0 a 30 dias 8.318 34.175
31 a 90 dias - -
91 dias em diante               -           152

234.014 226.549
Provisão para Devedores Duvidosos (47) -
Total de Rendas a Receber    233.967    226.549
O valor da provisão para devedores duvidosos, quando aplicável, leva em consideração o
histórico de perdas e análises dos vencimentos dos títulos, garantias envolvidas, renegociações
e atual análise da situação financeira da contraparte. A Administração vem realizando análises
constantes em suas contas a receber, baixando-os quando considerados de difícil realização.
6. Créditos e Obrigações Diversos                          2016                         2015

    Ativo Passivo     Ativo Passivo
Salários e encargos trabalhistas - 102.779 - 91.384
Adiantamentos 1.516 - 16.218 -
Contas a Pagar             -    47.875              -    59.694
Total circulante 1.516 150.654 16.218 151.078
Impostos a recuperar (i) 126.871 - 125.127 -
Depósitos judiciais (nota 8) 42.733 - 42.733 -
Provisão para obrigações previdenciárias (ii) - 214.660 - 176.390
Provisão para demandas judiciais (Nota 8)             -    42.733             -    42.733
Total não circulante  169.605  257.393  167.860  219.123
(i) Os impostos a recuperar, referem-se substancialmente às retenções nas notas de corre-
tagem de câmbio, durante o exercício. (ii) A partir de 2015, a Administração da NGO optou por
realizar a provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
da totalidade dos funcionários ativos, considerando como política conservadora de prevenção
de riscos e controle de passivos.
7. Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2016 31/12/2015
    Anual (%)    Custo  Depreciação  Líquido     Líquido

1) Instalações 10 4.800 3.000 1.800 2.427
2) Móveis e Utensílios 10 102.927 40.423 62.504 55.932
3) Máquinas/equipamentos 10 107.329 68.647 38.682 44.696
4) Equip. de informática 20   132.305           100.657     31.648        41.128
Total 347.361 212.727 134.634 144.183
b. Movimentação do custo

31/12/2015                                                          31/12/2016
      Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

1) Instalações 33.166 - 28.366 - 4.800
2) Móveis e Utensílios 120.426 15.178 32.677 - 102.927
3) Máquinas e equipamentos 129.455 - 18.596 (3.530) 107.329
4) Equipamentos de informática      240.018     15.803  123.516             -   132.305
Total 523.065 30.981 203.155 (3.530) 347.361
7.1. Intangível: c. Composição dos saldos

Taxa de
Depreciação                31/12/2016 31/12/2015
    Anual (%)    Custo Amortização  Líquido     Líquido

Intangível 20    35.003             21.772     13.231                  -
Total 35.003 21.772 13.231 -
d. Movimentação do custo

31/12/2015                                                            31/12/2016
       Custo Adições   Baixas   Transf.    Custo

Intangível        19.337     12.135              -      3.531    35.003
Total 19.337 12.135 - 3.531 35.003
8. Ativos e passivos contingentes: A Corretora depositou judicialmente o tributo relativo à
Contribuição Social em conta judicial, vinculada a ação que objetiva a declaração de ilegalidade
de sua exigência. Como contrapartida foi registrada a obrigação no Passivo Circulante. A
Administração da Corretora entende que as provisões constituídas são suficientes para atender
as eventuais perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os critérios descri-
tos na Resolução n° 3823/09 do BACEN. Não existem, em curso em 31 de dezembro de 2016
e de 2015, processos administrativos por descumprimento das normas do Sistema Financeiro
Nacional ou de pagamento de multas, que pudessem impactar representativamente nas De-
monstrações Contábeis e operações da Corretora. 9. Patrimônio líquido: a) Capital social:
O Capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 450.000 (quatro-
centos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Os resultados distribuíveis,
apurados anualmente ou em períodos inferiores, serão divididos ou suportados pelos sócios,
que farão deliberações específicas e em documento formal. b) Reservas: Conforme disposi-
ções estatutárias e determinação da Lei n° 6.404/76, a Corretora destina 5% do lucro líquido do
exercício social para Reserva Legal, atendendo aos limites estipulados na legislação vigente.
c) Dividendos: Conforme disposições estatutárias estão estipulados aos quotistas, dividen-
dos que, correspondam, no mínimo, a 25% do Lucro Líquido do exercício.
10. Receitas de prestação de serviços         2016         2015
Corretagem de câmbio 1.858.935 2.243.405
Intermediação de negócios    922.516    512.909
Total 2.781.450 2.756.314

11. Despesas de pessoal         2016         2015
Benefícios 329.558 332.400
Encargos sociais 308.492 258.327
Proventos 827.383 777.923
Outros        6.481        3.125
Total 1.471.914 1.371.775
12. Outras despesas administrativas         2016         2015
Aluguéis 132.064 126.031
Comunicações 60.126 93.215
Manutenção e conservação 34.600 24.207
Processamento de dados 97.204 84.965
Serviços técnicos especiais 79.881 89.671
Transportes 72.663 74.121
Depreciações e amortizações 31.504 45.597
Despesas com materiais 27.198 17.395
Serviços sistema financeiro 23.107 14.815
Outros    106.463      91.896
Total 664.810 661.913
13. Despesas tributárias         2016         2015
ISS 139.073 137.816
COFINS 113.096 112.040
PIS 18.378 18.207
Outros        1.674        2.394
Total 272.221 270.457
14. Outras receitas e despesas operacionais         2016         2015
Provisões (i) 38.270 176.390
Outros      (3.032)         (311)
Total (35.238) 176.079
(i) Conforme descrito na Nota explicativa 6, a Administração da NGO optou por realizar a
provisão da multa de 50% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da tota-
lidade dos funcionários ativos, no montante de R$ 176.390 em 2015 e R$. 38.270 em 2016. Esta
provisão foi considerada indedutível para fins de apuração do Lucro Real e correspondente
Imposto de Renda e Contribuição social. 15. Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Operacionais e de Mercado: A Diretoria da NGO, em cumprimento aos normativos reque-
ridos pelo Banco Central do Brasil, designou a Diretoria Administrativa e de Controladoria
como responsável pela estrutura de gerenciamento de risco operacional, que elaborou o Ma-
nual de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume I, que contém todas as
definições da estrutura organizacional e dos componentes do gerenciamento de riscos
operacionais, política de gerenciamento de riscos operacionais e de plano de contingências,
além de capítulo específico sobre a prevenção de lavagem de dinheiro. O Manual de Compliance
e Gerenciamento de Risco Operacional - Volume II, que contém matérias específicas técnicas
de apoio ao Volume I e, mais, os Manuais de Controles Internos - Rotinas Departamento de
Pessoal (DP) e Rotinas Departamentos Contabilidade e Fiscal, todos devidamente
registrados, no 1º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob número
3256716, e no 6º. Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, sob nos. 1494208
e 1494209, respectivamente. O gerenciamento de riscos de mercado está alinhado às diretri-
zes do Banco Central do Brasil e aos conceitos do Comitê da Basiléia, apresentando nos
exercícios de 2016 e 2015, situação normal de exposição aos riscos dessa natureza. 16.
Ouvidoria: A NGO possui formalizada e operacional a área de Ouvidoria em atendimento
às disposições da Resolução nº 4.433/15, do CMN, que consiste em atuar como canal de
comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar eventuais pendências e
prestar esclarecimentos sobre seu produto. 17. Limites operacionais: Através de seus
Instrumentos Normativos e em busca da Convergência com os aspectos prudenciais tra-
zidos pelo Acordo de Basiléia, o BACEN alterou e vem modernizando sua metodologia de
cálculo do Patrimônio, bem como as ponderações por graus de risco. A Corretora tem seus
limites operacionais de acordo com as normas e critérios estabelecidos pela Resolução
CMN 2.723/00. 18. Instrução CVM 381/2003: No exercício de 2016, não foram contratados
junto aos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados
à auditoria externa, de acordo com as disposições estabelecidas nessa Instrução.
19. Cobertura de seguros: Em 31.12.2016 a Corretora possuía cobertura de seguros para
incêndio, responsabilidade civil, roubo/furto qualificado e lucros cessantes no montante total
e máximo de R$ 4.300.000 (em 31 de dezembro de 2015 perfazia R$ 4.300.000). O valor
segurado é determinado pela Administração, em base técnica que se estima suficiente para
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos, bem eventual
interrupção de atividade. Os valores de cobertura de seguro não foram auditados. 20. Infor-
mações complementares: Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n° 11.638,
com o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Em decor-
rência deste processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade,
algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, as quais serão aplicáveis às Instituições Financeiras somente quando
aprovadas pelo CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados são: • Resolução n°
3566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01); • Resolução n° 3604/08 -
Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03); • Resolução n° 3750/09 - Divulgação sobre
Partes Relacionadas (CPC 05 R1); • Resolução n° 3823/09 - Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes (CPC 25); • Resolução n° 3973/11 - Eventos Subsequentes
(CPC 24); • Resolução n° 3989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 R1); • Reso-
lução n° 4007/11 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC
23); • Resolução n° 4144/12 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Rela-
tório Contábil Financeiro. Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os
demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos
será de forma prospectiva ou retrospectiva para as demonstrações contábeis da Corretora.

2º Sem. 2016     31.12.16     31.12.15
Resultado da Intermediação Financeira             31.292       52.893       44.385
Resultado de operações financeiras 31.292 52.893 44.385
Outras Receitas/Despesas Operacionais          207.129      337.268      276.090
Receitas de prestação de serviços 1.445.440 2.781.451 2.756.314
Despesas de pessoal (743.673) (1.471.914) (1.371.775)
Outras despesas administrativas (341.870) (664.810) (661.913)
Despesas tributárias (141.946) (272.221) (270.457)
Outras (despesas) receitas operacionais (10.822) (35.238) (176.079)
Resultado Operacional 238.421 390.161 320.475
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 238.421 390.161 320.475
Contribuição Social (51.639) (87.601) (85.458)
Imposto de Renda           (51.925)      (84.220)      (99.498)
Lucro Líquido do Período / Exercício 134.857 218.340 135.519
Número de cotas 450.000 450.000 450.000
Lucro Líquido por Cota 0,30 0,49 0,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31/12/2016 e 215 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2º Sem. 2016     31.12.16     31.12.15
Resultado do semestre / exercício 134.857 218.340 135.519
Baixa residual do imobilizado 7.928 7.928 595
Depreciação e amortização 16.438 31.504 45.596
Variação em Ativos Operacionais:
Outros Créditos 72.073 5.539 68.676
Outras Operações de Valores e Bens 5.226 (3.758) -
Variação em Passivos Operacionais:
Obrigações Fiscais e Previdenciárias 15.281 7.315 -
Obrigações Diversas (11.466) 23.152 206.407
Caixa líquido gerado
  pelas atividades operacionais 240.337 290.020 456.793
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de Imobilizado (30.416) (27.448) (17.047)
Aquisição de Intangível (4.612) (15.666) -
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimento (35.028) (43.114) (17.047)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (5.000) (5.000) (305.000)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de financiamento (5.000) (5.000) (305.000)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa          200.309      241.906      134.746
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre / exercício 704.367 662.770 528.024
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do semestre / exercício 904.676 904.676 662.770

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015 e Semestre Findo em 31/12/2016 - (Em reais)
       Reserva de lucros Lucros

    Capital  Social     Legal      Lucros   Acumulados        Total
Saldos em 01.07.16 450.000 60.196 341.886 - 852.082
Lucro Líquido do Semestre - - - 134.857 134.857
Reserva Legal - 6.743 - (6.743) -
Distribuição de Lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 123.114 (123.114) -
Saldos em 31.12.16                  450.000    66.939      465.000                         -   981.939
Mutações do Período - 6.743 123.114 - 129.857
Saldos em 01.01.16 450.000 56.022 262.577 - 768.599
Lucro Líquido do Exercício - - - 218.340 218.340
Reserva Legal - 10.917 - (10.917) -
Distribuição de Lucros - - - (5.000) (5.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 202.423 (202.423) -
Saldos em 31.12.16                  450.000    66.939      465.000                         -   981.939
Mutações do Período - 10.917 202.423 - 213.340
Saldos em 01.01.15 450.000 49.247 438.833 - 938.080
Lucro Líquido do Exercício - - - 135.519 135.519
Reserva Legal - 6.775 - (6.775) -
Distribuição de Lucros - - (305.000) - (305.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - 128.744 (128.744) -
Saldos em 31.12.15 450.000 56.022 262.577 - 768.599
Mutações do Período - 6.775 (176.256) - (169.481)

Aos Srs. Administradores e Cotistas da NGO - Associados Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da NGO – Associados
Corretora de Câmbio Ltda., 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 semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NGO – Associados Corretora de
Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Revisão e auditoria dos valores correspondentes comparativos: As demons-
trações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram auditadas por outros
auditores independentes que emitiram relatório, em 28 de março de 2016, com opinião sem
modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de

distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •  Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora
a não mais se manter em continuidade operacional.  • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de março de 2017
Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP009. 597/O-8
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