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José Eduardo Leonel – Prismas – Crônicas 
curtas, forjando personagens Impávidos, prontos a 
qualquer sacrifício para o bem comum. Com uma 
sensibilidade exposta, o autor lança seus arquéti-
pos, como se fora impensadamente, todavia, todos 

mesclam-se à uma teia de clamor utópico, todavia, ardor 
honesto. Alguns protagonizam atuais momentos. Livro de 
pequeno calibre, que prende o leitor e o leva a uma exposição 
estonteante. Muito bom!!

Escravos da Insensatez: 
Crônicas da história dos heróis

Sérgio Praça - Évora – O doutor professor 
da FGV – RJ, explica com bastante clareza, como 
empresários, políticos e agentes públicos se locu-
pletam de um sistema eivado de permissibilidades 
, para desvios fi nanceiros, diga-se de grande mon-

ta. A corrupção, desafortunadamente, é endêmica em nosso 
maltratado pais. Ladrões infi ltrados em partidos políticos, nos 
assaltam. Empresários com caráter “duvidoso” (?),  participam 
de um nefasto tabuleiro. O autor, traça um perfi l, bastante 
documentado, da Operação Lava Jato, desde seu tímido inicio, 
até as atuais descobertas e algumas poucas, porém, salutares 
punições. Válido para todo cidadão que deseja conscientizar-se 
dos acontecimentos, e vislumbrar uma dedetização moral, ética 
e politica. Impactante!

Guerra à Corrupção:
Lições da Lava Jato

Marcos N. Eberlin – Mackenzie – O mestre 
em química, que além de uma série de atributos, 
reconhecido e laureado internacionalmente, fun-
dou o Laboratório Thomson de espectrometria de 

massas, lançou uma obra envolvendo trabalho de vulto e muito 
fôlego, que explica,  na base do contra ponto,  lastreado única 
exclusivamente, em dados científi cos bastante claros, qual a 
ciência mais assertiva  para entendermos a  origem da vida e suas 
evoluções:  Teoria da Evolução ou Teoria do Design Inteligente . 
Válido para antropólogos, professores e ou qualquer pessoa que 
deseje entender o valor da ciência  em nossas vidas. Confronta 
o status quo. Inquietante! Muito esclarecedor.

Fomos Planejados:
A maior descoberta
científi ca de todos os tempos

Leïla Slimani – Planeta –  Um lamentável 
infortúnio, passa a nortear e conturbar o relaciona-
mento de uma família, que simplesmente desejava 
cultivar um presente, para garantir um acolhedor 
futuro. Duas crianças, sob a égide de uma baba, 
são localizadas gravemente feridas . Uma morreu! 
Uma obra num só tempo delicada, contundente 

e muito apropriada, pois a sociedade, desde algum tempo, 
discute suas prioridades, entre carreira, maternidade e ou 
paternidade. Envolvente.

Canção de Ninar
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CONTRATAR PROFISSIONAL LIBERAL
Empresa pode contratar profissional liberal por contrato intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR LICENÇA MÉDICA TEM DIREITO A 
RECEBER O ADIANTAMENTO SALARIAL?

Esse recebimento será devido, caso previsto em acordo ou convenção 
coletiva. Caso não haja previsão expressa de adiantamento para casos 
de afastamento, recomenda-se a empresa manter o adiantamento 
normalmente, vez que sua ausência poderá ser tratada como atraso 
ou retenção de pagamento, em caso de fiscalização.

SOLICITAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA
Quando o funcionário solicita o Acordo Trabalhista a empresa, será 
necessário fazer um documento para provar que o pedido partiu do fun-
cionário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR FUNCIONÁRIO COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pretende contratar um novo funcionário, porém, com o salário 
inferior ao do funcionário que está registrado na mesma função há 
quatro anos. Como proceder de acordo com a nova CLT? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA OBTEVE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMO 
PROCEDER COM O SEU CONTRATO DE TRABALHO?

O contrato de trabalho fica mantido em relação com a empresa, porém 
o mesmo permanece suspenso por prazo indeterminado conforme 
previsto no artigo 475 da CLT e Súmula 160 do TST, até que essa aposen-
tadoria seja convertida para aposentadoria por tempo de contribuição, 
quando então será feita a dispensa do trabalhador sem justa causa.

CONCEDER FÉRIAS EM DOIS PERÍODOS
Empresa pode conceder dois períodos férias um sendo de 20 dias e 
outro de 10 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanços Patrimoniais - Valores em R$ mi
Ativo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante     7.848     7.119
Disponibilidades 3.g 5.215 1.883
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g     1.157     1.556
Aplicações no mercado aberto 1.157 1.556

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4        604          40
Carteira própria - 40
Vinculados a prestação de garantia 604 -

Outros Créditos        866     3.635
Carteira de câmbio 5 669 1.701
Rendas a receber 5 188 196
Diversos 5 696 1.738
(Provisão para outros
  créditos liquidação duvidosa) 3.c (687) -

Outros Valores e Bens           6           5
Despesas antecipadas 6 5

Não Circulante     5.269     5.003
Realizável a Longo Prazo     5.128     4.892
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4     4.365     4.735
Carteira própria 4.365 4.735

Outros Créditos 5        763        157
Diversos 763 157

Investimentos         10         10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso 3.d        113         87
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 279 236
(Depreciações acumuladas) (197) (180)

Intangível 3.d          18          14
Ativos Intangíveis 28 16
(Amortização acumulada)         (10)          (2)

Total do Ativo    13.117    12.122

Passivo Nota 31/12/17 31/12/16
Circulante     5.035     5.121
Relações Interdependências          19          11
Recursos em transito de terceiros 19 11

Outras Obrigações 5     5.016     5.110
Carteira de câmbio 1.175 2.222
Sociais e estatutárias 370 293
Fiscais e previdenciárias 1.510 1.465
Diversas 1.961 1.130

Não Circulante        660        660
Exigível a Longo Prazo        660        660
Outras Obrigações 5        660        660
Diversas 660 660

Patrimônio Líquido     7.422     6.341
Capital: 6.a     2.479     2.038
De Domiciliados no país 2.479 2.038
Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 6.b 4.902 4.258
Ajustes de avaliação patrimonial          (1)           3

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    13.117    12.122

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre
           2017 31/12/17 31/12/16

Receitas de Intermediação Financeira           8.866 17.220 12.851
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 321 769 837
Resultado de operações de câmbio 8.545 16.451 12.014

Despesas da Intermediação Financeira            (309)       (689)           -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (309) (689) -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 8.557 16.531 12.851
Outras Receitas/Despesas Operacionais          (7.502)   (13.909)   (8.652)
Receitas de prestação de serviços 846 1.729 1.955
Despesas de pessoal (1.045) (2.331) (1.500)
Outras despesas administrativas (5.812) (11.289) (7.782)
Despesas tributárias (1.293) (1.803) (953)
Outras receitas operacionais 16 20 204
Outras despesas operacionais (214) (235) (576)

Resultado Operacional 1.055 2.622 4.199
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 1.055 2.622 4.199
Imposto de Renda e Contribuição Social 10 (983) (1.707)
Provisão para imposto de renda 11 (535) (937)
Provisão para contribuição Social (1) (448) (770)

Participações Estatutárias no Lucro - (23) -
Lucro Líquido/(Prejuízo)
  do Semestre e Exercício 1.065 1.616 2.492
Juros de Capital Próprio (435) (435) (345)
Nº de ações ..................................: 198.967 198.967 185.275
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 5,35 8,12 13,45
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Relatório da Administração

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

Fluxos de caixa das 2º Semestre
  atividades operacionais            2017 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 1.065 1.616 2.492
Depreciações e amortizações 14 25 16
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 309 689 -
Provisão de impostos no resultado (10) 983 1.707

1.378 3.313 4.215
Variação de Ativos e Obrigações           1.521        206    (2.062)
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  e instrumentos financeiros derivativos (774) (198) (241)
(Aumento) redução de outros créditos 6.548 1.474 (2.107)
(Aumento) redução de outros valores e bens (3) (1) (5)
Aumento (redução) em relações interdependências (68) 8 11
Aumento (redução) em outras obrigações (4.182) (1.077) 280
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais 2.899 3.519 2.153
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - (55)
Inversões em: Imobilizado de uso (25) (43) -
Inversões líquidas no intangível/diferido - (12) (14)
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (25) (55) (69)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - 441 117
Pagamento de juros de capital próprio (435) (435) (345)
Dividendos/Lucros pagos/propostos - (537) -
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento (435) (531) (228)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa           2.439     2.933     1.856
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 3.933 3.439 1.583
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 6.372 6.372 3.439

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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (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
Período de 01/07/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Período em 01/07/17 2.479 42 437 3.284 (4) 551 6.789
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - 3 - 3
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.065 1.065
Destinações:              -               -            -       1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -

Saldos no Fim do Período em 31/12/17        2.479            42        437       4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Período:              -               -            -       1.181                3            (551)      633
Período de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Período em 01/01/17 2.038 42 437 3.821 3 - 6.341
Reversão de reservas - - - (537) - 537 -
Dividendos intermediários - - - - - (537) (537)
Ajustes ao valor de mercado
  - Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (4) - (4)
Aumento de capital 441 - - - - - 441
Lucro líquido (prejuízo) do período - - - - - 1.616 1.616
Destinações:              -               -            -       1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -

Saldos no Fim do Período em 31/12/17        2.479            42        437       4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Período:          441               -            -          644               (4)                 -    1.081
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

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2017, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores. São Paulo, 29/03/2017. A Diretoria.

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
31/01/2018. 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
contrapartida 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 líqui-
do, deduzido dos efeitos tributários e na venda definitiva dos títulos, estes
ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do período.
c) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: Com base na
análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da cartei-
ra, bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Artigo 6º da Resolu-
ção nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi constituída no montante de R$ 687 referente a valores a receber de cor-
respondentes inadimplentes inscritos na rubrica “Outros Créditos Diversos”.
No exercício encerrado em 31/12/2017 foi contabilizado em resultado opera-
cional como “despesas da intermediação financeira” a provisão de créditos
de liquidação duvidosa no montante de R$ 689. d) Imobilizado de Uso e
Intangível: Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração 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.
Intangível: São registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos com
essa finalidade. São registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo
método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. e) Provisão para

Imposto de renda e Contribuição social: A provisão para o imposto 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 con-
tribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os
ajustes determinados pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos
contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião 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 reconhecidos quan-
do a administração possui total controle da situação ou quando há garan-
tias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estran-
geiras, 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.

31/12/17 31/12/16
Disponibilidades      5.215      1.883
Caixa 4.516 306
Depósitos Bancários 1 78
Disponibilidades em moedas estrangeiras 698 1.499
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez      1.157      1.556
Notas do Tesouro Nacional - 1.556
Letras Financeiras do Tesouro 1.157 -
Total Caixa e equivalentes de caixa 6.372 3.439
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2017 e 2016, 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:

                                                     31/12/17
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras
  do Tesouro - - 4.363 4.363 4.364
Títulos de Capitalização                2        -          -           2       2
Sub-Total 2 - 4.363 4.365 4366
Vinculados à
  prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                 -    604          -        604    604
Sub-Total - 604 - 604 604
Total

                                                     31/12/16
Sem Até Acima

Carteira Própria 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
Em 31/12/2017 e 2016, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/17 31/12/16
Outros Créditos: Carteira de câmbio        669     1.701

Câmbio comprado a liquidar 570 786
Direito sobre vendas de câmbio 583 1.443
(-) Adiantamentos em moeda nacional (484) (528)

Rendas a receber        188        196
Corretagem de câmbio a receber 188 196

Diversos        696     1.738
Adiantamentos e antecipações 12 -
Impostos e contribuições a compensar e recuperar 3 7
Devedores diversos - País 681 1.731

Ativo Não Circulante
Diversos        763        157
Créditos Tributários 606 -
Devedores por depósitos em garantia 157 157

Passivo Circulante
Outras obrigações
Carteira de câmbio     1.175     2.222
Câmbio vendido a liquidar 581 1.438
Obrigação por compras de câmbio 571 784
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes 23 -

Sociais e estatutárias        370        293
Juros sobre capital próprio 370 293

31/12/17 31/12/16
Fiscais e previdenciárias     1.510     1.465
Provisão Impostos e Contribuições sobre Lucro 469 974
Impostos e contribuições a recolher 1.041 489
Impostos e contribuições diferidos - 2

Diversas     1.961     1.130
Provisão para pagamentos a efetuar 408 705
Credores diversos - país 1.553 425

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$ 2.479
(R$ 2.038 em 2016), está representado por 198.967 ações, sendo
115.831 ordinárias e 83.136 preferenciais (185.275 ações em 2016, sen-
do 102.139 ordinárias e 83.136 preferenciais), todas nominativas e sem
valor nominal. Em 21/02/2017, foi deliberado o aumento de capital social
de R$ 2.164 para R$ 2.479, mediante a emissão de 10.020 novas ações
ordinárias, ao preço unitário de R$31,38 no montante de R$ 315. Este
processo esta aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.
Em 20/02/2017, foi deliberado o aumento de capital social de R$ 2.038
para R$ 2.164, mediante a emissão de 3.672 novas ações ordinárias, ao
preço unitário de R$34,22 no montante de R$ 126. Este processo foi
homologado pelo Banco Central do Brasil em 01/06/2017. 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: O saldo
de lucros acumulados são destinados para reservas de lucros no final do
exercício social. No exercício encerrado em 31/12/2017 foram revertidas
das reservas especiais de lucros no montante de R$ 537 para distribui-
ção aos acionistas. E, o saldo de lucros acumulados no montante de R$
1.181 foram destinados para reservas especiais de lucros. E, no exercício
encerrado em 31/12/2016 foram destinados o saldo de lucros acumulados
no montante de R$ 2.147 para reservas especiais de lucros. c) Dividen-
dos: No exercício encerrado em 31/12/2017 houve distribuição de lucros
aos acionistas no montante de R$ 537. 7. Despesas de Juros ao Capital:
No exercício encerrado em 31/12/2017 foram pagos juros sobre capital
próprio no montante de R$ 435 (R$ 345 em 2016), conforme faculta o artigo
9º da Lei 9249/95. 8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A Albatross
Corretora de Cambio e Valores S/A questiona administrativamente o auto
de infração emitido pela Secretaria da Receita 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 avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifi-
cado com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade de perda
possível (incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor originá-
rio do processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido contabilmen-
te, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme disposto no
Cosif. b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios encerrados
em 31/12/2017 e 2016 haviam processos provisionados na contabilidade,
conforme demonstrado abaixo: 31/12/17 31/12/16
Processos Trabalhistas 195 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins 465 465
Total 660 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Re-
solução 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 princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação
de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível
com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e com-
plexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 10. Risco
Operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implementação de
estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a
Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documen-
tação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento
do risco operacional e o processo de divulgação das informações.
11. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado
de forma centralizada, por área administrativa que mantêm independência
com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a aten-
der as exigências da resolução CMN 3.464 que trata da estrutura de geren-
ciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 12. Ouvidoria -
(0800-2829900).: O componente organizacional encontra-se em funciona-
mento, desde 18/02/2011, e a sua estrutura atende às disposições esta-
belecidas nas normas concernentes. Em consonância com a Resolução nº
4.433/2015, vem revisando as diretrizes 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 financeira da instituição.

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Cambio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Albatross
Corretora de Cambio e Valores S/A que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Albatross Corretora de
Cambio e Valores S/A em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. 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 Cambio 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 Contabilidade e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria:
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro-
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos. Provisões e Passivos Contingen-
tes: Conforme Nota Explicativa “8a”, a Corretora questiona administrativa-
mente o auto de infração emitido pela Secretaria da Receita 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 avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifica-
do 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.
Como nossa auditoria endereçou esses assuntos: Nossos procedimentos
de auditoria incluíram a avaliação de desempenho, a implementação e a
efetividade operacional dos controles internos relacionados a identificação,
avaliação, mensuração e divulgação das Provisões e Passivos Contingen-
tes, bem como aqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos.
Adicionalmente, com base em testes, avaliamos a suficiência das provisões
reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, por meio da avali-
ação dos critérios e premissas utilizadas em sua metodologia de mensura-
ção, considerando ainda a avaliação dos assessores jurídicos internos da
Albatross, bem como dados e informações históricas. Em nossa avaliação e
conclusão, conforme relatório dos advogados, o processo de auto de infra-
ção, tem a probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Ava-
liamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis
estão de acordo com as regras aplicáveis e fornecem informações sobre a
natureza, exposição e valores provisionados ou divulgados relativas aos
principais assuntos fiscais, cíveis e trabalhistas em que a Albatross está
envolvida. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetua-

dos, consideramos a disponibilidade de recursos a realizar e são apropriados
para suportar os julgamentos, estimativas e informações incluídas nas de-
monstrações contábeis tomadas em conjunto. Provisões e Passivos Con-
tingentes - fiscais e trabalhistas: Conforme Nota Explicativa “8b”, a
Corretora constituiu provisões referentes à processos trabalhista e à PIS/
COFINS, relacionados à intermediação de seus agentes, na captação de
recursos. O processo administrativo fiscal acha-se impugnado pela área ju-
rídica, 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 providenciou o registro do Passivo Contingencial em
questão, impactando o Patrimônio Líquido no valor de R$ 660.294,20. Como
nossa auditoria endereçou esses assuntos: Nossos procedimentos de au-
ditoria incluíram a avaliação de desempenho, a implementação e a efetivida-
de operacional dos controles internos relacionados a identificação, avalia-
ção, mensuração e divulgação das Provisões e Passivos Contingentes, bem
como aqueles relacionados ao cumprimento de leis e regulamentos. Com
base em testes, avaliamos a suficiência das provisões reconhecidas e dos
valores de contingências divulgados, por meio da avaliação dos critérios e
premissas utilizadas em sua metodologia de mensuração, considerando ain-
da a avaliação dos assessores jurídicos internos da Albatross. Em nossa
avaliação, conforme relatório dos advogados, esse processo encontra-se
com possibilidade de haver chance de êxito. Avaliamos também que as divul-
gações efetuadas nas demonstrações contábeis estão de acordo com as
regras aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e
valores provisionados ou divulgados relativas aos principais assuntos fis-
cais, cíveis e trabalhistas em que a Albatross está envolvida. Baseados no
resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos a dispo-
nibilidade de recursos a realizar e são apropriados para suportar os julga-
mentos, estimativas e informações incluídas nas demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Outros Assuntos: Auditoria dos Valores Correspon-
dentes ao Período Anterior: Os Valores correspondentes ao semestre findo
em, 31/12/2016, apresentados para fins de comparação, foram anteriormen-
te auditados por outros auditores, de acordo com as normas de auditoria
vigente por ocasião da emissão do relatório em 06/03/2017, que não conteve
qualquer modificação. Outras informações que acompanham as demons-
trações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é
responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran-
ge o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão 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 re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis 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 administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-

dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a com-
panhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili-
dades 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, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras, exercemos julgamento profissional, e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, 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 funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante 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. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 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 adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em rela-
ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da instituição. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a instituição 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
demonstrações contábeis representam as correspondentes 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 consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.
ANEND - AUDITORES INDEPENDENTES

Ato Declaratório CVM nº 9210 - CRC-RJ nº 003550/O
Hildo Jardim Alegria - Diretor - Contador - CRC/RJ-041841/S-RJ

Relatório do Auditor Independente sobre As Demonstrações Contábeis Individuais
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