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1. Contexto Operacional e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Contexto Opera-
cional: A PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. (PSA Corretora), é uma sociedade constituída 
na forma de sociedade limitada, domiciliada na Avenida das Nações, 12.495 - Brooklin - 11º andar - 
São Paulo - SP. É uma sociedade integrante do Banco PSA Finance Brasil S.A. e tem por objeto social 
a prestação de corretagem de seguros de todos os ramos (danos, pessoas, capitalização, previdência 
e saúde) mediante a intermediação, a angariação e a promoção de tais contratos de seguros. A PSA 
Corretora é uma empresa constituída através da participação de 50% da PSA Services Ltd. , de acor-
do com as Leis de Malta, e 50% pela Santander Participações S.A. com sede na avenida Juscelino 
Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A (parte), Vila Olímpia, São Paulo - SP, investimentos estes que 
totalizam o equivalente à 100 % do capital Social da PSA Corretora (Nota 8.a). b) Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da PSA Corretora foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. A emissão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018 foram autorizadas pela Diretoria Executiva na reunião realizada em 27 de março de 2019. 
O resultado e a posição financeira da PSA Corretora estão expressos em Reais, moeda funcional da 
entidade e moeda de apresentação das demonstrações financeiras. c) Estimativas Utilizadas: A pre-
paração das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, 
impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre contingências ativas, passivas, receitas e 
despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estima-
tivas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os resultados reais podem diferir 
dessas estimativas. Estas estimativas, na qual foram efetuadas com a melhor informação disponível, 
são basicamente:
 Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos.
2. Práticas Contábeis e Critérios de Apuração: As práticas contábeis e os critérios de apuração 
utilizados na elaboração das demonstrações financeiras foram os seguintes: a) Caixa e Equivalen-
tes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem 
aos saldos de aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias. b) 
Classificação e Mensuração dos Instrumentos Financeiros: i. Classificação dos Ativos Finan-
ceiros para Fins de Mensuração: Os ativos financeiros são classificados inicialmente nas diversas 
categorias utilizadas para fins de gestão e mensuração. Os ativos financeiros são incluídos, para fins 

ao valor justo por meio do resultado): essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos para gerar 
lucro a curto prazo resultante da oscilação de seus preços. ii. Classificação dos Ativos Financeiros 
para Fins de Apresentação: Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes 

-

nas demais rubricas. iii. Classificação dos Passivos Financeiros para Fins de Mensuração: Os 
-

sivos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo no resultado): essa categoria inclui os 
passivos financeiros emitidos para gerar lucro a curto prazo resultante da oscilação de seus preços, 
os derivativos financeiros não considerados hedge accounting e os passivos financeiros resultantes 
da venda direta de ativos financeiros comprados mediante compromissos de revenda ou empresta-

independentemente de sua forma e vencimento. iv. Classificação dos Passivos Financeiros para 
Fins de Apresentação: Os passivos financeiros são classificados por natureza na seguinte rubrica 

v. Mensuração dos Ativos e Passivos Financeiros: 
Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo. Subsequentemente, são 
mensurados a valor justo ou custo amortizado, dependendo da categoria. Os instrumentos financeiros 
não mensurados ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Em geral, os 

c) Outros Valores e Bens: 
São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, vinculados à ações pro-
mocionais e campanhas de markenting, cujos benefícios ocorrerão em exercícios seguintes e são 
apropriadas ao resultado, de acordo com o prazo das respectivas campanhas. d) Outros Passivos: 
Outros passivos incluem o saldo de todas as despesas provisionadas e receitas diferidas, excluindo 
juros provisionados e o valor de quaisquer outras obrigações não incluídas em outras categorias. e) 
Reconhecimento de Receitas e Despesas: e.1) Prestação de Serviços: 
transações ou serviços realizados ao longo de um período de tempo são reconhecidas ao longo da 

são reconhecidas quando da execução desse único ato. e.2) Demais receitas: As demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. f) Programa de Integração Social (PIS) 
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): O PIS (1,65%) e a Cofins 
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  Nota 31/12/18 31/12/17
Ativo  3.792 4.757
Disponibilidade 3 4 4
Ativos Financeiros Disponível para Venda  - 3.580
Aplicações Financeiras 4 - 3.580
Ativos Financeiros Mensurados ao
  Valor Justo por meio do Resultado  2.818 -
Instrumentos de Patrimônio 4 2.818 -
Ativos Fiscais  751 999
Correntes  684 954
Diferidos 6.b 67 45
Outros Ativos 5 219 174

Total do Ativo  3.792 4.757

                  Reservas de Lucros
     Reserva para Equalização
  Nota Capital Social Reserva Legal Dividendos Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  500 42 774 - 1.316
Lucro Líquido  - - - 1.665 1.665
Aumento de Capital 8.a 400 - (400) - -
Destinações:
Reserva Legal 8.c - 83 - (83) -
Reserva de lucros 8.d - - 1.582 (1.582) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  900 125 1.956 - 2.981
Mutações no Exercício  400 83 1.182 - 1.665
Lucro Líquido  - - - 928 928
Destinações: 
Reserva Legal 8.c - 47 - (47) -
Reserva de lucros 8.d - - 881 (881) -
Dividendos 8.b - - (1.500) - (1.500)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  900 172 1.337 - 2.409
Mutações no Exercício  - 47 (619) - (572)

  Nota 31/12/2018 31/12/17
Passivo e Patrimônio Líquido 
Passivo  1.383 1.776
Passivos Fiscais  493 876
Correntes  493 876
Outras Obrigações 7 890 900
Total do Passivo  1.383 1.776
Patrimônio Líquido 
Capital Social 8.a 900 900
 De Domiciliados no País  450 450
 De Domiciliados no Exterior  450 450
Reservas de Lucros 8.d 1.509 2.081
Total do Patrimônio Líquido  2.409 2.981
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  3.792 4.757

  Nota 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Receita de Prestação de Serviços 9 7.256 7.457
Custos dos Serviços Prestados 10 (1.756) (1.919)
Lucro Bruto  5.500 5.538
Despesas Administrativas 11 (3.955) (2.865)
Outras Receitas  2 8
Outras Despesas 12 (343) (428)
Resultado antes do Resultado Financeiro  1.204 2.253
Resultado Financeiro 13 167 235
Resultado antes da Tributação  1.371 2.488
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 6.a (443) (823)
Lucro Líquido  928 1.665
Nº de Cotas 8.a 900.532 900.532
Lucro Líquido por Cota (em R$)  1,03 1,85

 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Lucro Líquido do Exercício 928 1.665
Outras Receitas (Despesas) Reconhecidas - -
Outros Ajustes - -
Resultado Abrangente do Exercício 928 1.665

Atividades Operacionais Nota 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Resultado antes da Tributação  1.371 2.488
Ajustes ao Lucro  - -
Variações em Ativos e Passivos  (633) (2.052)
Redução (Aumento) em Ativos Fiscais  248 (27)
Redução (Aumento) em Outros Ativos  (45) (912)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações  (10) (736)
Aumento (Redução) em Passivos Fiscais  (193) 740
Impostos Pagos  6.a (633) (1.117)
Caixa Líquido Originado em Atividades Operacionais  738 436
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos 8.b (1.500) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
 em Atividades de Financiamento  (1.500) -
Aumento Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa  (762) 436
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3 & 4 3.584 3.148
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3 & 4 2.822 3.584

Demonstração dos Resultados
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração dos Resultados Abrangentes
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
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Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços 
Ltda, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Ativos e Passivos: Em 31 de de-

(7,6%) são calculados pelo regime não cumulativo. g) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota 
de 15% mais adicional de 10% e a CSLL à alíquota de 9%, após efetuados os ajustes determinados 
pela legislação fiscal. Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre 
diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor 
de mercado das aplicações financeiras e são classificados como não circulantes. De acordo com o 
disposto na regulamentação vigente, a expectativa de realização dos créditos tributários, está baseada 
em projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico (Nota 6.c).
3. Disponibilidades: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foram considerados como Disponibilida-
des os saldos correspondentes aos depósitos bancários.
4. Instrumentos de Patrimônio: 
Classificação: 31/12/18 31/12/17
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - 3.580
Ativos Financeiros Mensurados ao 
   Valor Justo por meio do Resultado 2.818 -
Total (1) 2.818 3.580
(1) O saldo correspondente em 31/12/2018 e 31/12/2017 são referentes à aplicações em cotas de fundo 
de investimento, sem prazo de vencimento.
5. Outros Ativos:  31/12/18 31/12/17
Campanhas de marketing (nota 2c) 219 -
Aquisisão de Carteira - 174
Total 219 174
6. Ativos Fiscais: a) Imposto de Renda e Contribuição Social: O total dos encargos do exercício 
pode ser conciliado com o lucro contábil como segue: 01/01 a 01/01 a
 31/12/18 31/12/17
Resultado antes da Tributação 1.371 2.488
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
    às Alíquotas de 25% e 9% Respectivamente (466) (846)
Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis - -
Outros Ajustes 23 23
Imposto de Renda e Contribuição Social (443) (823)
 Impostos Correntes 465 849
 Impostos Diferidos (22) (26)
Impostos Pagos no Exercício 633 1.117
b) Impostos Diferidos: 
Créditos Tributários Diferidos
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/17 Constituição Realização 31/12/18
Outras Provisões e 
   Ajustes Temporários 45 67 (45) 67
Saldo dos Créditos Tributários 45 67 (45) 67
 Saldos em   Saldos em
Natureza e Origem: 31/12/16 Constituição Realização 31/12/17
Outras Provisões 
 e Ajustes Temporários 19 48 (22) 45
Saldo dos Créditos Tributários 19 48 (22) 45
c) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários - Diferidos 
 31/12/2018
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2019 49 18 67
Total 49 18 67
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa 
da realização dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos 
futuros. d) Impostos Correntes: O crédito tributário corrente refere-se, basicamente, ao saldo de 
imposto de renda e contribuição social a compensar.
7. Outras Obrigações:  31/12/2018 31/12/2017
Comissões a Pagar 538 580
Serviço Técnico Especializado 155 184
Outros 197 136
Total 890 900
8. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2018, R$900.532 
(31/12/2017 - R$900.532), totalmente subscrito e integralizado é composto por 900.532 mil cotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuidas entre a PSA Services Ltda, constituida e validamente 

na proporção de 50% para cada empresa. Na AGO da PSA Corretora, realizada em 11 de julho de 

zembro de 2018, os ativos totais atingiram R$ 3.792 comparados a R$ 4.757 em 31 de dezem-
bro de 2017, representados principalmente por ativos financeiros de R$ 2.818 (2017 - R$ 3.580) 
e Outros Créditos de R$ 751 (2017 - R$ 999). Patrimônio Líquido e Resultado: O patrimônio 
líquido atingiu R$ 2.409 em 31 de dezembro de 2018, apresentando redução de 19,2% em 

relação a R$ 2.981 em 31 de dezembro de 2017. O lucro líquido apresentado no exercício foi 
de R$ 928 em comparação ao lucro de R$ 1.665 do mesmo período do ano anterior. A redução 
decorre principalmente da diminuição na remuneração da comissão de corretagem de seguros.
São Paulo, 27 de março de 2019 A Diretoria Executiva

2017, foi aprovado o aumento do Capital Social da Sociedade em R$ 400.532,00 (Quatrocentos mil, 
quinhentos e trinta e dois reais), de forma que esse passe de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 
para R$ 900.532,00 (Novecentos mil, quinhentos e trinta e dois reais), com a respectiva emissão de 
400.532 (Quatrocentas mil, quinhentas e trinta e duas) novas cotas, a serem distribuidas proporcio-
nalmente aos respectivos sócios. b) Dividendos: Em 31 de dezembro de 2018, não foram foram 
provisionados dividendos, conforme determina o Art. 16, do Contrato Social, constante da AGO de 11 
de julho de 2017, o que deverá ser definido através do Acordo dos Sócios, através da AGO de aprova-
ção das Demonstrações Financeiras. Em 30 de abril de 2018, foi aprovada distribuição de R$ 1.500 à 
título de dividendos, pagos em 20 de junho de 2018. c) Reserva Legal: Do lucro líquido do exercício 
foi destinado 5% para constituição da reserva legal, limitada a 20% do capital. Esta reserva tem como 
finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva de Lucros: Esta reserva tem como finalidade registrar 
o saldo remanescente do Lucro Liquido apurado no exercício, após a constituição da Reserva Legal, 
tendo como base, a destinação determinada pelas Sócias, conforme previsto no Acordo de Sócios. 
9. Receita Líquida de Prestação de Serviços: Segue abaixo a conciliação entre receita bruta e a 
receita apresentada na demonstração de resultado do exercício: 
 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Receita Bruta
Comissão de Seguro Prestamista 6.247 6.787
Comissões de Seguro - Auto 672 412
Comissões de Seguro - Outros 164 140
Outros 173 118
Total 7.256 7.457
10. Custo dos Serviços Prestados: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Despesas com Contratos Originados
  com Negócios de Seguros 1.756 1.919
Total 1.756 1.919
11. Despesas Administrativas: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Serviços Técnicos Especializados
  e de Terceiros 1.638 1.192
Convênio Operacional com
  o Banco PSA Finance Brasil 1.860 1.653
Diferimento de campanhas de marekting 348 -
Outras 109 20
Total 3.955 2.865
12. Outras Despesas: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
 Despesas com PIS 32 35
Despesas com Cofins 147 237
Despesas com ISS 164 151
Outras - 5
Total 343 428
13. Resultado Financeiro: 01/01 a 31/12/18 01/01 a 31/12/17
Rendas com Ativos Financeiros
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento 167 235
Total 167 235
14. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A PSA Corretora 
é parte integrante do Banco PSA Finance e seus administradores são remunerados pelos cargos 
que ocupam naquele Banco, face ao compartilhamento de sua Administração. A PSA Corretora não 
possui benefícios de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho para seu pessoal-chave da 
administração. Em 2018 e 2017, não foram registradas despesas com honorários para a Diretoria. 
b) Participação Acionária: A PSA Corretora tem seu Capital formado por 50% de participação pela 

c) Transações com Partes Relacionadas: As 
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos 
negócios e em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envol-
vem riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. Os principais 
saldos e resultados de transações são:
 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a 01/01 a
 31/12/218 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Despesas Administrativas (155) (138) (1.860) (1.653)
Banco PSA Finance Brasil (1) (155) (138) (1.860) (1.653)
(1) Outras partes relacionadas.
15. Outras Informações: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não possui ativos e 
passivos contingentes classificados como provável que requeiram registro contábil e nem classificados 
como possível que requeira divulgação em nota explicativa conforme determinação no CPC 25.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Aos Administradores e cotistas PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. 

-
tivas demonstrações do resultado, das demonstrações do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. em 31 de 
dezembro de 2018, 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.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

-
dentes em relação à Instituição, 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 conforme essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 
administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relató-
rio da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relató-
rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da Governança pelas demonstrações financeiras: A ad-
ministração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela Governança da 
Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres 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, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 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:

-
dentemente 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 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, 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

-

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, 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 Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demons-
trações financeiras 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 constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2019
 PricewaterhouseCoopers Maria José de Mula Cury
 Auditores Independentes Contadora
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4

Santa Cruz Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os Senhores Acionistas, para realização da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de Abril de 
2019, às 10 horas, na sede social, situada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1355 - 5º andar - Sala 501 - Jardim Paulistano - São 
Paulo (SP),para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Tomar as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018; b) 
Proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao resultado do 
exercício findo em 31/12/2018, sobre o pagamento de dividendos; 
c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de março 
de 2019. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente.

Das atividades operacionais         2018         2017
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL 137.816 1.348.179
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial (138.276) (1.345.165)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Valores e créditos vinculados 10.000 -
Impostos a recuperar (1) -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações fiscais e trabalhistas 12 -
Outras contas a pagar          (450)           449
Caixa líquido aplicados
  nas atividades operacionais        9.101        3.463
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos permanentes
  em controladas/coligadas               -    (259.800)
Caixa líquido aplicados
  nas atividades de investimento               -    (259.800)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Das atividades de financiamento com acionistas
Contas a receber/pagar para
  partes relacionadas - Longo prazo        1.185     256.683
Caixa líquido oriundo das atividades
  de financiamento com acionistas        1.185     256.683
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa      10.286           346
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 346 -
No fim do exercício      10.632           346
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa 10.286 346

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Capital Social Reserva de Reservas Total do
  Integralizado Lucros a Realizar Estaturárias Patrimônio Líquido

Saldos inicial em 03 de Junho de 2016 10.000 - - 10.000
Lucro líquido do exercício - 1.348.179 - 1.348.179
Aumento de capital - (269.636) - (269.636)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 10.000 1.078.543 269.636 1.358.179
Lucro líquido do exercício - 137.816 - 137.816
Reservas Estatutárias - (27.563) 27.563 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 10.000 1.188.796 297.199 1.495.995

FFFFF. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Participações S.Aticipações S.Aticipações S.Aticipações S.Aticipações S.A
CNPJ.:24.303.347/0001-71
Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Ativo         2018         2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 10.632 346
Valores e créditos vinculados - 10.000
Impostos a recuperar              1               -

Total do ativo circulante      10.633      10.346
Investimentos 1.743.242 1.604.965

Total do ativo não circulante  1.743.242  1.604.965

Total do ativo 1.753.875 1.615.311

Demonstração do fluxo de caixa para o exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)Passivo e Patrimônio Líquido         2018         2017

Passivo circulante
Partes relacionadas 257.868 256.683
Obrigações fiscais e trabalhistas 12 -
Outras contas a pagar               -           449

Total do passivo circulante     257.880     257.132
Patrimônio líquido
Capital social integralizado 10.000 10.000
Reservas Estatutárias 297.199 269.636
Reservas de lucros a realizar  1.188.796  1.078.543

Total do patrimônio líquido  1.495.995  1.358.179
Total do passivo e patrimônio líquido 1.753.875 1.615.311

        2018         2017
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (12.317) (528)
Dividendos Recebidos 13.597 4.100
Resultado de equivalência patrimonial     138.276  1.345.165

Lucro operacional 139.556 1.348.737

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
        2018         2017

Receitas financeiras 4 2
Despesas financeiras (1.744) (560)

Resultado financeiro líquido (1.740) (558)
Lucro (prejuízo) antes IRPJ e da CSLL     137.816  1.348.179
Lucro (prejuízo) do exercício 137.816 1.348.179

Vivian de Castilho Barduci Souza
Diretora Presidente

João Batista de Morais
Contador - TC-CRC:1GO5278/O-4

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem nosso 
espaço para suas publicações 

Consulte sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171
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