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Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento 
Mercantil S.A., relativas aos semestres fi ndos em 30 de junho de 2017 e 2016, 
acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Mercado 
de Atuação: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado de 
arrendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
Banco Central do Brasil (BACEN), sendo suas operações voltadas, principalmente, para o 

PASSIVO Nota Explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Circulante  124.978 135.875
Obrigações Por Empréstimos 13 83.983 101.410
Empréstimos no País  38.758 30.507
Empréstimos no Exterior  45.225 70.903

Instrumentos Financeiros Derivativos 6 7.159 6.219
Instrumentos Financeiros Derivativos  7.159 6.219

Outras Obrigações  33.836 28.246
Fiscais e Previdenciárias 16 707 3.667
Diversas 14 28.742 20.461
Dividas Subordinadas 22 4.387 3.368
Provisões para Passivos Contingentes 15 - 750

Não Circulante  79.941 83.942
Obrigações por Empréstimos 13 55.836 50.924
Empréstimos no País  29.108 16.680
Empréstimos no Exterior  26.728 34.244
Instrumentos Financeiros Derivativos  4.789 6.977
Instrumentos Financeiros Derivativos  4.789 6.977

Outras Obrigações  19.316 26.041
Fiscais e Previdenciárias 16 13.984 13.511
Diversas 14 5.193 8.231
Dívidas Subordinadas 22 - 4.211
Provisões para Passivos Contingentes 15 139 88

Resultado de Exercícios Futuros  9.605 3.102
Resultado de Exercícios Futuros 19 9.605 3.102

Patrimônio Líquido  36.642 32.251
Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20 17.257 15.779
Reserva de Lucros  19.385 16.472

Total do Passivo  251.166 255.170

ATIVO Nota Explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Circulante  21.904 36.965
Disponibilidades 5 4.385 9.486
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 938 5.663
Instrumentos Financeiros Derivativos  938 5.663

Operações de Arrendamento Mercantil 7 10.078 11.372
Arrendamentos e Subarrendamentos 
 a Receber - Setor Privado 7 99.696 100.868
Adiantamento à Fornecedores por conta de arrendatário 7 8.850 9.630
(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 7 (97.033) (98.307)
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.435) (819)

Outros Créditos  5.458 9.936
Rendas a Receber  716 579
Diversos 9 4.742 9.357

Outros Valores e Bens 10 1.045 508
Bens não de Uso Próprio  806 291
Despesas Antecipadas  239 217

Não Circulante - Realizável a Longo Prazo  229.262 218.205
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 50 1.245
Instrumentos Financeiros Derivativos  50 1.245

Operações de Arrendamento Mercantil 7 (2.542) (1.119)
Arrendamentos e Subarrendamentos 
a Receber - Setor Privado 7 91.367 77.262

(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil 8 (91.367) (77.262)
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (2.542) (1.119)

Outros Créditos 9 11.696 10.131
Diversos  11.696 10.131

Permanente  220.058 207.948
Investimentos - Outros Investimentos
Imobilizado de Uso 12 264 237
Outras Imobilizações de Uso  1.687 1.557
(-) Depreciação Acumulada  (1.423) (1.320)

Imobilizado de Arrendamento 11 219.265 207.094
Bens Arrendados  428.535 425.913
(-) Depreciação Acumulada  (229.994) (260.518)
Superveniencia de Depreciação  20.724 41.699

Intangível 12 529 617
Ativos Intangíveis  753 753
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (224) (136)

Total do Ativo  251.166 255.170
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para o Semestre Findo em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10 de junho de 2003, com sede a Alameda Rio Negro, 585 – 13º andar – 
Bloco A – Alphaville - Barueri, e tem por objeto social a prática das operações de 
arrendamento mercantil de bens, em sua maioria de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, 
operacional e internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma 
sociedade por ações de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, sendo equiparada às instituições fi nanceiras e estando, portanto, sujeita às 
normas e aos controles do Banco Central do Brasil - BACEN.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da 
Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e apresentado em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 
A fi m de adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) emitiu pronunciamentos contábeis, e suas respectivas interpretações. Os 
pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN estão relacionados abaixo e foram 
considerados na preparação das informações contábeis inseridas nessas demonstrações 
fi nanceiras: • Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de 
ativos; • Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; 
• Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relacionadas; 
• Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações; • Resolução 
CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retifi cação de erro; 
• Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – Eventos subsequentes; • Resolução CMN nº 
3.823/09 – CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; • Resolução 
CMN nº 4.144/12 (R1) – Pronunciamento conceitual básico; • Resolução CMN nº 4.424/15 – 
CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados; • Resolução CMN nº 4.455/16 – CPC 02 (R2) – 
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações fi nanceiras. Na 
presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC 
serão aprovados pelo CMN. A administração da Companhia concluiu que, na presente data, 
não são esperados efeitos decorrentes da entrada em vigor desses novos pronunciamentos. 
Estas demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem 
divulgadas em 29 de agosto de 2017.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: 
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. As 
receitas e despesas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método exponencial, 
exceto aquelas relacionadas a operações com o exterior, as quais são calculadas com base 
no método linear. As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e 
as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora 
dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou indexadas a 
moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. b) Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moedas 
nacional e estrangeira de acordo com a Resolução CMN nº 3.604/08, que incluem: saldos em 
bancos, caixa e aplicações fi nanceiras cujo prazo de vencimento na data de aplicação for 
inferior a 90 dias e não estão sujeitos a risco de mercado signifi cante. c) Instrumentos 
fi nanceiros derivativos: Os instrumentos fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” 
são avaliados ao valor justo e estão classifi cados como “hedge” de risco de mercado tendo 
a valorização ou desvalorização reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita 
ou despesa no resultado. d) Instrumentos fi nanceiros derivativos embutidos em 
contratos de compra de bens objeto de arrendamento mercantil e 
empréstimos no exterior – troca de índices de atualização: A instituição reconhece 
segregadamente do contrato principal como um instrumento fi nanceiro derivativo embutido 
as seguintes operações: i. Garantia contratual de revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor garantido 
que consta no contrato de aquisição dos bens objeto de arrendamento. ii. Os empréstimos 
no exterior realizados com a Matriz possuem cláusula que limita sua correção à variação do 
CDI. A Administração entende que tais garantias têm o comportamento de uma Opção 
devendo ser contabilizada como derivativo embutido nos termos do que preconiza as 
Circulares BACEN nº 3.068 e nº 3.082. e) Operações de arrendamento mercantil e 
provisão para créditos de liquidação duvidosa: i. Operações de arrendamento 
mercantil fi nanceiro - estão registradas pelo valor atualizado, quando aplicável, pelas rendas 
incorridas até a data do balanço, segundo o critério “pro rata” dia quando aplicável, 
deduzidas das rendas a apropriar que são mensalmente apropriadas ao resultado pelo 
regime de competência. ii. Operações de arrendamento mercantil operacional - estão 
registradas pelo valor de aquisição dos bens líquido das depreciações acrescido do valor das 
contraprestações em atraso na data do balanço. iii. As operações de arrendamento mercantil 
fi nanceiro e operacional são compostas por operações de arrendamento de equipamentos 
de informática, comunicação e outros para pessoas jurídicas. iv. Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa - foi constituída nos termos das Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 
2.697/00, em montante julgado sufi ciente para cobrir eventuais perdas na realização de 
créditos a receber, levando-se em consideração a análise das operações em atraso e dos 
riscos específi cos apresentados por cliente. O critério de arrasto da classifi cação de risco de 
um mesmo cliente ou grupo econômico é efetuado para a carteira de arrendamento, exceto 
para as operações que apresentem vinculação de crédito com outra instituição fi nanceira, 
nos termos da Resolução CMN 2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Resolução 
2.682/99. Para essas operações é considerada a posição de atraso da operação na data base. 
Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência 
passada e os riscos específi cos em relação à operação, aos devedores e garantidores, 
períodos de atraso e grupo econômico observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, 
que requer a análise da carteira e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) 
e H (risco máximo). O resultado das operações de arrendamento mercantil vencidas há mais 
de 60 (sessenta) dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas 
como receita quando efetivamente recebidas. v. As operações classifi cadas como nível H 
permanecem nessa classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são baixadas 
contra a provisão existente e controladas em contas de compensação. As operações 
renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, 
conforme as regras da Resolução nº 2.682/99 do CMN, exceto quando houver amortização 
signifi cativa das operações ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do 
nível de risco. As renegociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas 
contra a provisão e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas 
como nível H, os eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como 
receita quando efetivamente recebidos. vi. A carteira de arrendamento mercantil é 
constituída por contratos celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da 
Fazenda, contabilizados de acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme 
descrito a seguir: I - Arrendamentos a receber: Refl etem o saldo das contraprestações a 
receber, atualizadas de acordo com índices e critérios estabelecidos contratualmente. II - 
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil: Representam a contrapartida do valor das 
contraprestações a receber e são atualizadas na forma dos arrendamentos a receber, sendo 
apropriadas ao resultado quando dos vencimentos das parcelas contratuais. III - Imobilizado 
de arrendamento: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações 
acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, com os benefícios de redução de 
30% na vida útil normal do bem para as operações de arrendamento realizadas com pessoas 
jurídicas, previstos na legislação vigente. IV - Perdas em arrendamentos: Os prejuízos 
apurados na venda de bens arrendados quando efetuadas aos próprios arrendatários são 
diferidos e amortizados pelo prazo de vida útil remanescente dos bens e sendo demonstrados 
juntamente com o imobilizado de arrendamento. Os prejuízos apurados na venda de bens a 
terceiros (não arrendatários) são reconhecidos no resultado não operacional. V - 
Superveniência (insufi ciência) de depreciação: Os registros contábeis da Companhia são 
mantidos conforme exigências legais, específi cas para sociedades de arrendamento 
mercantil. Os procedimentos adotados e sumariados nos itens “II” a “IV” acima diferem das 
práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no que concerne ao regime de 
apropriação das receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrendamento mercantil 
fi nanceiro. Em consequência, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, é calculado o 
valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a taxa interna de retorno de cada 
contrato, registrando-se o valor do ajuste apurado em receita ou despesa de arrendamento 
mercantil, em contrapartida às rubricas de superveniência ou insufi ciência de depreciação, 
respectivamente, no imobilizado de arrendamento, com o objetivo de adequar a apropriação 
das receitas e despesas das operações de arrendamento mercantil fi nanceiro às práticas 
contábeis adotadas no Brasil. f) Bens Não de Uso Próprio: São registrados quando há o 
retorno do equipamento por ocasião do fi m do contrato de arrendamento sem que o 
arrendatário tenha exercido a opção de compra prevista no contrato. São registrados pelo 
valor de aquisição deduzido das depreciações acumuladas. Anualmente é realizado 
inventário físico e apuração de seu valor de mercado. g) Redução do valor recuperável 
de ativos não fi nanceiros (“impairment”): É reconhecida uma perda por 
“impairment” se o valor de contabilização de um ativo ou de uma unidade geradora de 
caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo 
identifi cável de ativos que gera fl uxos de caixa substancialmente independentes de outros 
ativos e grupos. Perdas por “impairment” são reconhecidas no resultado. Os valores dos 
ativos não fi nanceiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma 
indicação de perda por “impairment”. h) Obrigações por empréstimos: São 
demonstradas pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço reconhecidos em base “pro rata” dia. i) Atualização monetária de direitos 
e obrigações: Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos a índices de 
atualização, são atualizados até as datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações 
são refl etidas no resultado. j) Provisões, ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais, fi scais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo 
com as determinações estabelecidas no pronunciamento técnico CPC 25. • Ativos 
contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não 
cabem mais recursos. • Provisões - são reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras 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, seja com a indenização da ação ou com comissão aos 
assessores jurídicos, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente 
segurança. • Os passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis pelos assessores 
jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classifi cados como 
perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fi scais e 
previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes 
discutidos são integralmente registrados nas demonstrações fi nanceiras e atualizados de 
acordo com a legislação fi scal. k) Imposto de renda e contribuição social: A provisão 
para imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$120 no semestre. A provisão 
para contribuição social é constituída à alíquota de 20%, conforme Lei nº 13.169/15, 
permanecendo até 31 de dezembro de 2018. Os impostos diferidos foram constituídos, sobre 
as diferenças temporárias, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a 
contribuição social de 20%. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado 

arrendamento de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e 
internacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Patrimônio 
Líquido e Resultado: O patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 36,6 milhões em 
30 de junho de 2017 (R$ 32,5 milhões, em 30 de junho de 2016). O lucro líquido 
apresentado no acumulado do período foi de R$ 2,1 milhões (R$ 727 mil, em 30 de junho 
de 2016). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2017, os ativos totais atingiram 
R$ 251,2 milhões (R$ 255,2 milhões em 30 de junho de 2016). Desse montante, R$ 4,4 

milhões (R$ 9,5 milhões em 30 de junho de 2016) são representados por caixa e 
equivalentes de caixa, R$ 988 mil (R$ 6,9 milhões em 30 de junho de 2016) por derivativos 
e R$ 226,8 milhões pela carteira de arrendamento (R$ 217,3 milhões em 30 de junho de 
2016). Os passivos circulante e não-circulante somavam R$ 204,9 milhões (R$ 219,8 
milhões em 30 de junho de 2016) e são representados por empréstimos R$ 139,8 milhões 
(R$ 152,3 milhões em 30 de junho de 2016), instrumentos fi nanceiros derivativos R$ 11,9 
milhões (R$ 13,2 milhões em 30 de junho de 2016) e outras obrigações R$ 53,2 milhões 

(R$ 54,3 milhões em 30 de junho de 2016). A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., 
não contratou e nem teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes não relacionados à auditoria externa, que pudessem caracterizar na perda 
de independência do Auditor. Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança e aos 
nossos funcionários e colaboradores a dedicação ao trabalho.

Barueri - SP, 29 de agosto de 2017.
A Diretoria

sobre o resultado tributável do período às taxas dos impostos em vigor na data de 
apresentação das demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido sobre prejuízos fi scais, 
bases negativas de contribuição social e sobre as diferenças temporárias entre os saldos 
contábeis de ativos, passivos e resultados e os correspondentes valores reconhecidos para 
fi ns de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas vigentes na data de 
apresentação das demonstrações fi nanceiras. l) Partes relacionadas: A divulgação de 
informações sobre as partes relacionadas é efetuada em consonância a Resolução CMN nº 
3.750/09, que determinou a adoção do pronunciamento técnico CPC 05, referente à 
divulgação de informações sobre as partes relacionadas. m) Mensuração a valor de 
mercado: A metodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de 
realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos é baseada 
no cenário econômico e nos modelos de precifi cação desenvolvidos pela Administração, que 
incluem a captura de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a data-base das 
demonstrações fi nanceiras. Assim, quando da efetiva liquidação fi nanceira destes itens, os 
resultados poderão eventualmente vir a ser diferentes dos estimados. n) Uso de 
estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nanceiras exige que a 
Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, 
que afetam os montantes de certos ativos e passivos, fi nanceiros ou não, receitas e despesas 
e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de determinados ativos e passivos 
fi nanceiros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de 
ativos intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes de 
operações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes; 
(v) ajuste de superveniência de depreciação e valor justo de revenda dos bens objeto de 
arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil; e (vi) 
derivativos embutidos - opção de revenda de bens arrendados em contratos de aquisição de 
bens. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem 
vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.
4. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em 
conformidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposições 
da regulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os 
parâmetros de risco que julga compatível com o modelo de negócio da CSILATINA. A 
exposição a tais riscos é sistematicamente monitorada por equipes especializadas e 
independentes das unidades de negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à 
apreciação da Diretoria Executiva, que desempenha suas atribuições relacionadas à 
formulação e adoção de diretrizes, estratégias, políticas e medidas voltadas à identifi cação, 
avaliação, monitoramento e mitigação de riscos em conformidade com as leis, normas e 
regulamentos aplicáveis à CSILATINA. A tomada de decisão na Companhia sempre leva 
em conta os possíveis impactos de tais decisões no tocante aos riscos controlados. • Risco 
de Crédito: decorre do risco da contraparte de não honrar compromisso contratado, da 
degradação de garantias e da concentração de cliente ou setor. A decisão de crédito 
baseia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos arrendatários e demais 
contrapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de crédito da casa 
matriz participa de todas as escolhas feitas pela Companhia, garantindo independência e 
isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas taxas de 
juros, taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do tipo 
de produto, do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade 
subjacente. Colaboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos 
de mercado a que se expõe a sociedade incluindo risco cambial, são os responsáveis por 
manter a Diretoria Executiva informada para que medidas de proteção adicional possam 
ser tomadas quando for o caso. São observados tanto os aspectos recomendados pelo 
órgão regulador como as próprias políticas internas da Companhia que limitam a 
exposição ao mínimo necessário para a condução dos seus negócios. • Risco de Liquidez: 
este tipo de risco assume duas formas: (i) o risco de liquidez de mercado e (ii) risco de 
liquidez de fl uxo de caixa (funding). O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da 
incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda signifi cativa de 
valor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os 
compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos. O 
gerenciamento dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações 
é parte das atividades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao 
assunto. Relatórios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais 
descasamentos, bem como sugere medidas de contingência para os cenários de 
estresse. • Risco Operacional: é defi nido como o risco de perda resultante de falha, 
defi ciência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas. Os princípios 
básicos observados pela Companhia na gestão e controle do risco operacional estão em 
conformidade com a Resolução nº 3.380 do CMN. A Companhia possui ferramenta e 
metodologia de monitoramento dos riscos operacionais e com base em um modelo de 
Matriz de Riscos é possível à Diretoria Executiva identifi car e corrigir falhas priorizando 
os aspectos de maior relevância econômica e regulatória. O quadro abaixo apresenta os 
saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Mercado, Exposição a Risco 
Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos semestres já ponderados para cálculo 
do Índice de Basiléia:
 30/06/2017 30/06/2016
Risco de Crédito (RWACPAD) 4.271 8.907
Risco Operacional (RWAOPAD) 5.341 6.054
Risco de Mercado (RWAJUR1+ RWAJUR2) 3.032 3.249
Risco Cambial (RWACAM) 1.874 505
Total 14.518 18.715
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os 
equivalentes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de 
curto prazo, e não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades 
de caixa exclusivamente depositadas em conta corrente com bancos de primeira linha.
A posição de caixa e equivalentes de caixa, abaixo relacionada é:
 30/06/2017 30/06/2016
Caixa e equivalentes de caixa 4.385 9.486
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: A 
Companhia não possuía em 2017 e em 2016 nenhuma posição em títulos e valores 
mobiliários no seu ativo. Os instrumentos fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a 
“hedge” e são avaliados ao valor de mercado através de ajustes diários das posições ativas 
e passivas. A seguir, demonstramos a relação dos derivativos, por indexador, em 30 de junho 
2017 e 2016. Composição dos instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A – Notional
 Fator de risco Moeda 30/06/2017 30/06/2016
   Ativo Ativo
NDF (a) Dólar e Juros R$ 70.602 98.154
Derivativo embutido -  Preço venda
 residual (b)  do equipamento R$ 12 192
Quadro B – Saldos
 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2016
 Posição Ativa Posição Ativa Posição Passiva Posição Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF (a) 926 50 5.471 1.245 7.159 4.789 6.219 6.977
Derivativos embutidos - 
 residual (b) 12 - 192 - - - - -
Total 938 50 5.663 1.245 7.159 4.789 6.219 6.977
(a) As operações de NDF são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das operações de 
empréstimos e são avaliados ao valor justo, tendo a valorização ou desvalorização 
reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. (b) 
Refere-se à garantia contratual de preço mínimo para revenda do equipamento objeto de 
arrendamento mercantil existente em algumas operações de arrendamento. Tal garantia 
pode ser exercida sempre que o valor de mercado dos bens for inferior ao valor da garantia 
tendo, portanto, comportamento semelhante ao de uma opção de venda; As posições de 
curto prazo são aquelas com vencimento em até 1 ano e as de longo prazo apresentam data 
de vencimento entre 1 e 5 anos, após 30 de junho de 2017 e 2016.
Quadro C – Resultado
 30/06/2017 30/06/2016
NDF (a) (4.170) (29.381)
Derivativos embutidos - (3.478)
Total (4.170) (32.859)
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 51 (61 em 2016) contratos com o 
objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e empréstimos 
fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: a) Ajustes nas operações de 
arrendamento mercantil: Os registros contábeis da Companhia são mantidos conforme 
exigências legais. Os procedimentos adotados diferem das práticas contábeis adotadas no 
Brasil, principalmente pela não reclassifi cação do imobilizado e dos ajustes de superveniência 
para o ativo circulante e não circulante nas operações de arrendamento fi nanceiro e não 
apurar o resultado com base na taxa de retorno do arrendamento fi nanceiro. No sentido de 
considerar esses efeitos, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429, foi calculado o valor atual 
das contraprestações em aberto utilizando-se a taxa interna de retorno de cada contrato, 
registrando um ajuste contábil no resultado e o consequente aumento ou redução no ativo 
permanente (superveniência ou insufi ciência de depreciação). Em decorrência do registro 
contábil desse ajuste, o resultado e o patrimônio líquido estão apresentados de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, porém as rubricas que abrigam os valores das 
operações de arrendamento mercantil permanecem com os seus saldos apurados por 
procedimentos não uniformes com as referidas práticas contábeis, mas de acordo com as 
normas do BACEN. b) Saldo das operações de arrendamento mercantil: Os 
contratos de arrendamento mercantil fi nanceiros são representados pelos seus respectivos 
valores presentes, apurados com base na taxa interna de retorno de cada contrato. Os 
contratos de arrendamento mercantil operacionais são representados pelo valor de 
aquisição dos bens líquidos das depreciações e valor das contraprestações em atraso. Esses 
valores são apresentados em diversas rubricas patrimoniais, atendendo desta forma, às 
normas do BACEN, as quais são resumidas a seguir:
 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
 2017 2016 2017 2016
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - curto prazo 56.125 57.348 43.571 43.520
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - curto prazo (54.712) (55.823) (42.321) (42.484)
Operações de arrendamento 
 mercantil no ativo - longo prazo 61.937 53.094 29.430 24.168
Rendas a apropriar de arrendamento 
 mercantil - longo prazo (61.937) (53.094) (29.430) (24.168)
Valor residual garantido a realizar 21.044 26.860 - -
Valor residual garantido a balancear (21.044) (26.860) - -

 Arrendamento Arrendamento
 mercantil mercantil
 fi nanceiro operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
...continuação 2017 2016 2017 2016
Bens arrendados - ativo permanente (i) 223.091 218.737 188.310 194.885
Depreciações acumuladas (i) (113.792) (133.507) (110.894) (119.818)
Superveniência de depreciação (ii) 3.809 30.038 - -
Perdas de arrendamento a diferir no ativo 3.197 1.367 - -
Amortização acumulada de perdas a diferir (1.667) (1.034) - -
Valor total da carteira 116.051 117.126 78.666 76.103
Credores por antecipação 
 de valores residuais (Nota 14) (iii) (5.346) (15.736) - -
Valor presente do arrendamento fi nanceiro/
 Contratos arrendamento operacional 
  registrado no balanço 110.705 101.390 78.666 76.103
(i) Não inclui o montante de imobilizado de bens arrendados, cujo fl uxo de vencimento das 
operações de arrendamento foi cedido a terceiros R$ 13.937 (R$ 10.924 em 2016).
(ii) Não inclui o valor de R$ 17.033 (R$ 11.661 em 2016), contabilizado como ajuste de 
superveniência de depreciação que corresponde ao valor justo de revenda dos bens objeto 
de arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil e inclui o 
valor de R$ 118 (R$ 0 em 2016) referente a bens devolvidos de contrato em andamento.
(iii) Não inclui o valor de R$ 70 (R$ 0 em 2016) de valor residual recebido de clientes com 
contratos cedidos.
c) Segregação do saldo por tipo de atividade econômica
 Arrendamento Arrendamento 
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Atividade econômica 2017 2016 2017 2016
Setor privado – indústria 43.165 35.728 57.332 27.257
Setor privado – comércio 14.551 8.176 4.208 5.525
Setor privado - intermediários fi nanceiros 6.498 161 776 728
Setor privado – Serviços 46.491 57.325 16.350 42.593
Total 110.705 101.390 78.666 76.103
d) Distribuição do saldo por faixa de vencimento
 Arrendamento  Arrendamento
 Financeiro Operacional
 30/06/ 30/06/ 30/06/ 30/06/
Faixa de Vencimento 2017 2016 2017 2016
Vencidos 433 830 328 220
A vencer até 90 dias 17.192 16.350 14.662 13.605
A vencer de 91 a 360 dias 39.704 38.883 38.588 27.125
A vencer acima de 360 dias 53.376 45.327 25.088 35.153
Total 110.705 101.390 78.666 76.103
e) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2017 30/06/2016
Rendas de arrendamento fi nanceiro 36.070 38.631
Rendas de arrendamento operacional 30.613 36.085
Lucro na alienação de bens arrendados 1.942 14.243
Total 68.625 88.959
Despesas de operações de arrendamento mercantil
 30/06/2017 30/06/2016
(-) Despesa de arrendamento fi nanceiro (29.044) (39.623)
(-) Despesa de arrendamento operacional (15.928) (21.338)
(-) Prejuízo na alienação de bens arrendados (794) (942)
Total (45.766) (61.903)
8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Em 30 de junho de 2017 o saldo de 
provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa é de R$ 3.977 (R$ 
1.938 em junho de 2016), sendo R$ 1.311 para Arrendamento Financeiro e R$ 2.666 para 
Arrendamento Operacional (R$ 1.109 Arrendamento Financeiro e R$ 829 para Arrendamento 
Operacional em 30 de junho de 2016). O risco da carteira de arrendamento mercantil a valor 
presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são 
calculados conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99, estavam assim distribuídos:
Arrendamento fi nanceiro
 30/06/2017 30/06/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% 1 12.832 12.833 - 2 23.279 23.281 -
A 0,50% - 62.162 62.162 311 35 60.098 60.133 300
B 1% 21 33.874 33.895 339 12 8.293 8.305 83
C 3% 116 429 545 16 226 6.093 6.319 190
D 10% - - - - 297 2.729 3.026 303
E 30% 204 680 884 265 - - - -
F 50% 6 6 12 6 - - - -
G 70% - - - - 246 64 310 217
H 100% 85 289 374 374 12 4 16 16
  433 110.272 110.705 1.311 830 100.560 101.390 1.109
Arrendamento Operacional
 30/06/2017 30/06/2016
 Provisão
Níveis de mínima Ven- A  Pro- Ven- A  Pro-
 Risco requerida cido vencer Saldo visão cido vencer Saldo visão
AA 0% 1 21.039 21.040 - 1 30.238 30.239 -
A 0,50% 1 48.111 48.112 241 2 30.956 30.958 155
B 1% - 3.924 3.924 39 - 12.397 12.397 124
C 3% 2 751 753 23 20 1.125 1.145 34
D 10% 28 14 42 4 103 619 722 72
E 30% 30 3.441 3.471 1.041 - - - -
F 50% 13 - 13 7 5 24 29 15
G 70% - - - - 89 524 613 429
H 100% 253 1.058 1.311 1.311 - - - -
  328 78.338 78.666 2.666 220 75.883 76.103 829
Movimentação da Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos no Semestre de 30/06/2016 1.109 829
(Reversões)/Constituições 25 33
Saldos no Semestre de 31/12/2016 1.134 862
(Reversões)/Constituições 177 1.804
Saldos no Semestre de 30/06/2017 1.311 2.666
No referido semestre não há valores em renegociação a serem divulgados.
9. Outros Créditos: Rendas a receber
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Rendas a receber (a) 716 579
Total 716 579
(a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso pelos 
clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O 
recebimento destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação 
Parcial, assinado entre as partes.
Diversos
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Curto prazo 4.742 9.357
Adiantamentos e Antecipações salariais 177 187
Devedores diversos (a) 1.670 2.132
Impostos e contribuições a compensar (b) 885 3.808
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 416 2.173
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) - 61
Crédito tributário sobre Adições Temporárias(e) 1.574 996
Devedores por depósito em garantia 20 -
Longo prazo 11.696 10.131
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) 8.941 8.668
Crédito tributário sobre base negativa CSLL (d) 819 578
Crédito tributário sobre Adições Temporárias(e) 1.936 885
Total 16.438 19.488

(a) Devedores Diversos refere-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos bens. 
(b) Impostos e contribuições referem-se aos recolhimentos de IRPJ e CSLL. (c) O prejuízo 
fi scal é originado pela Superveniência de Depreciação, conforme nota explicativa nº 17(a). 
(d) A base negativa de CSLL é calculada levando-se em conta as adições temporárias de 
variação cambial, provisões, ajustes a mercado de títulos e instrumentos fi nanceiros 
derivativos e derivativo embutido, tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 
17(a). (e) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre Variação 
Cambial, Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa, 
Marcação a Mercado de Derivativos e Garantia de Valor Residual (Derivativo Embutido), 
tendo sua movimentação detalhada na nota explicativa nº 17(a).
10. Outros Valores e Bens
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Bens não de uso próprio (BNDU) (a) 1.542 670
Provisão desvalorização de outros valores e bens (b) (736) (379)
Prêmio de Seguros Antecipados 63 66
Outras (c) 176 151
Total 1.045 508
(a) A rubrica “Bens Não de Uso Próprio (BNDU)” refere-se basicamente a valores registrados 
como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das operações de arrendamento 
mercantil. Os bens recebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição líquido de 
depreciação. Anualmente é realizado inventário físico e apuração de seu valor de mercado. 
(b) A legislação em vigor, em cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a 
realização de Teste de “Impairment” (ou Teste de Recuperabilidade de Ativos) a cada 
exercício social. A essência do teste de recuperabilidade é evitar que um ativo esteja 
registrado por um valor maior que seu valor recuperável. A Companhia realizou teste 
detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o resultado da avaliação dos ativos em 
relatório específi co. Foram submetidos ao teste de recuperabilidade 100% do estoque de 
equipamentos retornados das operações de arrendamento mercantil, contabilizados como 
bens não de uso próprio (BNDU). Foi registrada provisão para perda por “impairment” no 
valor de R$ 736 (R$ 379 em 2016), valor que representa na estimativa da Administração a 
diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos e valor contábil 
dos bens. (c) O saldo refere-se à despesa com garantia sobre equipamentos de uso.
11. Imobilizado de Arrendamento
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Bens arrendados (a) 428.535 425.913
Financeiro 234.987 223.391
Máquinas e equipamentos 144.140 141.801
Móveis 3.867 4.493
Veículos e Afi ns 29.152 16.553
Outros arrendamentos 57.828 60.544

Operacional 190.351 201.155
Máquinas e equipamentos 154.255 157.309
Veículos e Afi ns 15.541 82
Outros arrendamentos 20.555 43.764

(+) Perdas de arrendamento 3.197 1.367
(-) Depreciação acumulada(a) (229.994) (260.518)
Financeiro (116.237) (135.544)
Máquinas e equipamentos (82.444) (98.028)
Móveis (556) (1.797)
Veículos e Afi ns (8.664) (2.436)
Outros arrendamentos (24.573) (33.283)

Operacional (112.090) (123.940)
Máquinas e equipamentos (95.236) (92.484)
Veículos e Afi ns (862) (29)
Outros arrendamentos (15.992) (31.427)

(-) Amortização de perdas a diferir (1.667) (1.034)
(+) Superveniência de depreciação 20.724 41.699
Total 219.265 207.094
(a) Inclui o montante de R$ 13.937 (R$ 10.924 em 2016), referente ao imobilizado de 
arrendamento e R$ 3.641 (R$ 6.159 em 2016) de depreciação acumulada de operações 
cedidas, cuja propriedade dos bens continua com CSILATINA.
Taxa média de depreciação
Máquinas e equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Móveis 0,83% a 1,19% ao mês
Outros bens 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 42 meses, é considerada a taxa de 
depreciação 2,38% ao mês e para bens arrendados com vida útil média estimada em 60 
meses, é considerada a taxa de depreciação de 1,66% ao mês.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 30/06/2017 30/06/2016
Imobilizado de Uso 264 237
Intangível (a) 529 617
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP 
que entrou em produção durante o exercício de 2014 e que será amortizado pelo prazo de 
10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos e Repasses
 30/06/2017 30/06/2016
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País 
 Resolução nº 2.921/02 (a) R$ 33.592 29.108 26.444 16.680
Capital de Giro no País (c) R$ 5.166 - 4.064 -
Empréstimos no Exterior 
 Resolução nº 2.921/02 (a) US$ 38.603 26.728 56.058 34.244
“Intercompany” (b) US$ - - 6.737 -
Capital de Giro no exterior (c) US$ 6.622 - 8.107 -
Total  83.983 55.836 101.410 50.924
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e exterior na 
modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através da vinculação de 
recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segundo determina a Resolução 
n° 2.921/02 do BACEN a preços de mercado para a modalidade, que inclui R$ 13.772 com partes 
relacionadas (vide nota 21). (b) A Companhia possui empréstimos denominados em moeda 
estrangeira e moeda nacional, captados junto a bancos de primeira linha e à matriz do grupo 
(“Intercompany Loans”). (c) O capital de giro necessário para atender a necessidades 
momentâneas de caixa é contratado a taxas de mercado através da modalidade Conta Garantida 
e Capital de Giro de curto prazo com instituições de primeira linha no Brasil e no exterior.
Resultado de obrigações de empréstimos e repasses
 30/06/2017 30/06/2016
Operações de Empréstimos e Repasses (7.038) (7.682)
Outras Rendas Operacionais (Variação Cambial) 9.516 48.884
Outras Despesas Operacionais (Variação Cambial) (9.843) (25.498)
Total (7.365) 15.704
A variação de obrigações de empréstimos e repasses foi em função da variação cambial 
(receita) no montante de R$ 9.516 (R$ 48.884 em 2016) e variação cambial (despesa) no 
montante de R$ 9.843 (R$ 25.498 em 2016).
14. Outras Obrigações – Diversas: 
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Curto prazo:
Credores por antecipação residual (a) 324 7.505
Despesas de pessoal (b) 1.287 1.049
Outras despesas administrativas 135 6
Outros pagamentos (c) 25.683 9.775
Credores diversos - País (d) 1.313 2.126
Total curto prazo 28.742 20.461
Credores por antecipação residual (a) 5.092 8.231
Despesas de pessoal (b) 101 - 
Total longo prazo 5.193 8.231
Total 33.935 28.692
A rubrica “Outras Obrigações- Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-se a 
valores de VRG pagos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base nos 
mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão 
vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de férias no valor de R$ 659 (R$ 548 em 
2016), R$ 210 (R$ 150 em 2016) para pagamento de comissão de vendas e R$ 183 a serem 
pagos a administração a título de remuneração. (c) Outros pagamentos referem-se 
substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e serviços relacionados com 

 Nota 
 explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício  2.128 727
Ajustes que Não Afetam o Fluxo de Caixa  46.638 62.489
Depreciações e Amortizações  41.901 38.388
Insufi ciência (Superveniência) de Depreciação  1.190 14.959
Imposto de Renda Diferido  1.736 (2.418)
Variação Cambial/MTM de Derivativos  162 27.927
Variação Cambial de Empréstimos  540 (20.291)
Imposto de Renda e CSLL Corrente  59 3.036
Provisão para Contingências 27 139 139
Provisão para Obrigações Diversas   915 983
Apropriação de Resultado de Exercícios Futuros  (1.642) (1.605)
Provisão não operacional  268 379
Provisão de Juros - Divida Subordinada  56 91
Provisão de Juros - Conta Garantida  49 64
Receitas com VPC Stub a Receber  (716) (579)
Provisão para Operações de Arrendamento 
 Mercantil de Liquidação Duvidosa 8 1.981 1.416

Lucro (Prejuízo) Líquido do Semestre/Exercício Ajustado  48.766 63.216
Impostos Pagos  (2.541) (3.433)
Variação de Ativos e Obrigações  24.757 (26.894)
Redução Instrumentos Financeiros Derivativos  985 13.076
(Aumento)/Redução em Operação 
 de Arrendamento Mercantil  8.142 6.826
(Aumento) de Outros Créditos  (2.767) (2.953)
(Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens  (1.045) 2.242
(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses  (2.695) (31.862)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações - 
 Fiscais e Previdenciárias  5.268 1.183
Aumento em Outras Obrigações - Diversas  7.904 (16.344)
Aumento (Redução) em Resultado de Exercícios Futuros  8.965 938

Caixa Líquido Oriundo das Atividades Operacionais  70.982 32.889
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Alienação (Aquisição) de Imobilizado de Arrendamento  (75.690) (39.402)
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Financeiro  (40.556) (30.603)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Financeiro  853 2.888
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Operacional  (36.953) (12.313)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional  966 626

Aquisição (Alienação) de Imobilizado de Uso  (70) (8)
Instalações  - -
Móveis e Equipamentos de Uso  (70) (8)

Aplicação do Intangível  - (54)
Sistema de Processamento de Dados  - (54)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento  (75.760) (39.464)
Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (4.778) (6.575)
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Semestre/Exercício  9.163 16.061
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Fim do Semestre/Exercício  4.385 9.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Nota 
 explicativa 30/06/2017 30/06/2016
Receitas da Intermediação Financeira  64.455 56.103
Operações de Arrendamento Mercantil 7 68.625 88.959
Resultado com Instrumentos 
 Financeiros Derivativos (+/-) 6 (4.170) (32.859)
Resultado com Renda de Títulos Renda Fixa (+/-)  - 2

Despesas da Intermediação Financeira  (55.112) (47.615)
Operações de Empréstimos e Repasses 13 (7.365) 15.704
Operações de Arrendamento Mercantil 7 (45.766) (61.903)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8 (1.981) (1.416)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira  9.343 8.488

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (5.185) (7.135)
Despesas de Pessoal  (5.301) (6.383)
Outras Despesas Administrativas 24 (2.451) (2.909)
Despesas Tributárias  (836) (968)
Outras Receitas Operacionais 25 3.575 3.287
Outras Despesas Operacionais 26 (173) (163)

Resultado Operacional  4.158 1.353

Resultado não Operacional 27 (235) (8)

Resultado Antes da Tributação sobre Lucro  3.923 1.345
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Corrente 17 (59) (3.036)
Provisão de IR e CSLL sobre Lucro Diferido 17 (1.736) 2.418

Lucro do Semestre  2.128 727
Lucro por Ação (Em R$ 1,00)  0,15 0,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Capital Social                             Reservas de Lucros  Lucros (Prejuízos)
  Realizado Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 14.648 1.098 15.778 - 31.524
Aumento de Capital 1.131 - (1.131) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 727 727
 Destinação de lucros:
  Constituição de reservas de lucros - 36 691 (727) -
Saldos em 30 de Junho de 2016 15.779 1.134 15.338 - 32.251
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 15.779 1.247 17.488 - 34.514
Aumento de Capital 1.478 - (1.478) - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 2.128 2.128
 Destinação de Lucros:
  Constituição de Reserva de Lucros - 106 2.022 (2.128) -
Saldos em 30 de Junho de 2017 17.257 1.353 18.032 - 36.642

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.


