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CNPJ nº 62.169.875/0001–79
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV±([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em milhares de reais)
5HVHUYDGH/XFURV
$MXVWH
Notas 31/12/17 31/12/16
%DODQoRV3DWULPRQLDLV
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR
35.813 25.255
Ativo/Circulante
Capital Reserva Reservas Especiais de Avaliação /XFURVRX3UHMXt]RV
Disponibilidades
4
413
1.101 3HUtRGRGHD
Total
5HDOL]DGR
/HJDO
GH/XFURV 3DWULPRQLDO
Acumulados
$SOLFDo}HV,QWHU¿QDQFHLUDVGH/LTXLGH]
4 15.434 10.639 Saldos no Início do semestre em 01/07/17
12.798
969
4.859
(80)
6.769
25.315
Aplicações no mercado aberto
15.434 10.639 Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos
–
–
–
24
–
24
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
5
–
1.351 Ajustes ao valor de mercado – Impostos e Contribuições
–
–
–
(11)
–
(11)
Carteira própria
–
1.351
Dividendos exercícios anteriores
–
–
(4.859)
–
– (4.859)
Operações de Crédito
365
265 Lucro líquido do semestre
–
–
–
–
3.588
3.588
Financeiro de títulos e valores Mobilários
365
265 Destinações:
–
518
8.493
–
(10.357) (1.346)
Outros Créditos
18.728 11.633
Juros capital próprio
–
–
–
–
(1.346) (1.346)
Rendas a receber
7a
2.570
7.106
Reserva legal
–
518
–
–
(518)
–
Negociação e intermediação de valores
6
8.123
4.438
Reserva especial de lucros
–
–
8.493
–
(8.493)
–
Diversos
7b
8.153
89 Saldos no Fim do semestre em 31/12/17
12.798
1.487
8.493
(67)
–
22.711
(–) Provisão para créditos de liquidação
–
518
3.634
13
(6.769) (2.604)
Mutações do Período:
duvidosa
6
(118)
– 3HUtRGRGHD
873
266 Saldos no Início do Exercício em 01/01/17
Outros Valores e Bens
12.798
969
14.958
(218)
–
28.507
Despesas antecipadas
873
266 Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos
–
–
–
97
–
97
Não Circulante
335.105 204.751 Ajustes ao valor de mercado – Impostos e Contribuições
–
–
–
54
–
54
330.148 199.509 Dividendos exercícios anteriores
5HDOL]iYHOD/RQJR3UD]R
–
–
(14.958)
–
– (14.958)
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
5 330.148 199.509 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
10.357
10.357
Carteira própria
315.404 167.743 Destinações:
–
518
8.493
–
(10.357) (1.346)
Vinculados a prestação de garantia
14.744 31.766
Juros capital próprio
–
–
–
–
(1.346) (1.346)
,PRELOL]DGRGH8VR
8
2.752
1.851
Reserva legal
–
518
–
–
(518)
–
Outras imobilizações de uso
4.729
3.484
–
–
8.493
–
(8.493)
–
Reserva especial de lucros
(Depreciações acumuladas)
(1.977) (1.633) Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17
12.798
1.487
8.493
(67)
–
22.711
,QWDQJtYHO
9
2.205
3.391 Mutações do Período:
–
518
(6.465)
151
– (5.796)
Ativos Intangíveis
4.118
4.118 3HUtRGRGHD
(1.913)
(727) Saldos no Início do Exercício em 01/01/16
(Amortização acumulada)
12.798
183
34
(25)
–
12.990
Total do Ativo
370.918 230.006 Ajustes ao valor de mercado – TVM e Derivativos
–
–
–
(193)
–
(193)
–
–
–
–
16.992
16.992
Notas 31/12/17 31/12/16 Lucro líquido (prejuízo) do período
%DODQoRV3DWULPRQLDLV
Destinações:
–
786
14.924
–
(16.992)
(1.282)
348.207 201.499
3DVVLYR&LUFXODQWH
Juros capital próprio
–
–
–
–
(1.282) (1.282)
348.207 201.499
2XWUDV2EULJDo}HV
Reserva legal
–
786
–
–
(786)
–
Sociais e estatutárias
10.a
2.428
1.120
–
–
14.924
–
(14.924)
–
Reserva especial de lucros
Fiscais e previdenciárias
10.b
5.174
9.029
12.798
969
14.958
(218)
–
28.507
Negociação e intermediação de valores
6 335.588 188.848 Saldos no Fim do Exercício em 31/12/16
–
786
14.924
(193)
–
15.517
Diversas
10.c
5.017
2.502 Mutações do Período:
22.711 28.507
3DWULP{QLR/tTXLGR
Demonstrações dos Resultados
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
12.798 12.798
Capital:
2º Semes2º SeDe Domiciliados no país
13a 12.798 12.798
Notas tre 2017 31/12/17 31/12/16
mestre
Reservas de lucros
13c
9.980 15.927 Receitas de Intermediação
2017 31/12/17 31/12/16
Ajustes de avaliação patrimonial
(67)
(218) Financeira
28.741
61.457
43.198 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucros Acumulados
–
– Operações de crédito
89
169
267 Lucro líquido do exercício
3.588 10.357 16.992
370.918 230.006 Resultado de operações com
7RWDOGR3DVVLYRH3DWULP{QLR/tTXLGR
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDURUHVXOWDGRDRFDL[D
JHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
títulos e valores mobiliários
16
28.652
61.288
42.931
1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV
Depreciação e amortização
889
1.764
956
1. Contexto operacional: A Easynvest – Título Corretora de Valores S.A. Despesas da Intermediação
62
118
–
(103)
(195)
(348) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Financeira
(“Easynvest”) tem por objeto social operar em mercados regulamentados de
Provisão para participação nos resultados
1.284
1.287
–
Operações de captação no
valores mobiliários e de mercadorias e futuros, por conta própria e de tercei1.763
7.266 10.495
mercado
(103)
(195)
(348) Provisão de imposto no resultado
ros, observada a regulamentação vigente; subscrever, isoladamente ou em
Ajustes a valor de mercado – títulos
Resultado Bruto da
consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores
13
151
(193)
Intermediação Financeira
28.638
61.262
42.850 disponíveis para venda
mobiliários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos Outras Receitas/Despesas
7.599 20.943 28.250
e valores mobiliários no mercado; comprar e vender títulos e valores mobili- Operacionais
Decréscimo/acréscimo
nos
ativos
(21.981)
(42.330) (14.241)
ários por conta própria e de terceiros; encarregar–se da administração de Receitas de prestação
e passivos operacionais
(47.748) (130.639) (96.423)
carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de
de serviços
17
10.745
18.565
12.031 Títulos e valores mobiliários
2.649 (3.527) (7.100)
DJHQWH¿GXFLiULRLQVWLWXLURUJDQL]DUHDGPLQLVWUDU)XQGRVH&OXEHVGH,QYHV- Despesas de pessoal
18
(15.134)
(27.337) (15.122) Outros créditos
(65)
(100)
707
timento; intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio Outras despesas administrativas 19
(18.261)
(37.654) (17.544) Operações de crédito
(296)
(607)
(266)
de sistemas de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do Despesas tributárias
20
(2.626)
(5.345)
(3.769) Despesas antecipadas
21
3.422
10.117
10.187 Negociação e intermediação de valores ativo (7.934) (3.685) (4.272)
Brasil (BACEN) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); praticar Outras receitas operacionais
(14.999)
– (6.885)
(127)
(676)
(24) Captações no mercado
operações no mercado de câmbio; praticar operações de Conta Margem; Outras despesas operacionais
6.657
18.932
28.609 Negociação e intermediação de
realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda Resultado Operacional
80.421 146.740 107.356
(22)
(22)
(1) valores passivo
de metais preciosos; operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por Resultado não Operacional
(4.399) (8.580) (5.240)
Outras obrigações
conta própria e de terceiros; prestar serviços de intermediação e de asses- Resultado Antes da Tributação
6.635
18.910
28.608 &DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWH
VRULD RX DVVLVWrQFLD WpFQLFD HP RSHUDo}HV H DWLYLGDGHV QRV PHUFDGRV ¿- 6REUHR/XFURH3DUWLFLSDo}HV
7.629
(398) (12.123)
11
(1.763)
(7.266) (10.495) das atividades operacionais
nanceiros e de capitais; e, exercer outras atividades expressamente autori- IR e Contribuição Social
Provisão para imposto de renda
(909)
(3.958)
(5.816) Das atividades de investimento
zadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM. Foi aprovado através de Provisão para contribuição Social
(408) (1.502) (1.207)
(853)
(3.308)
(4.679) Adições de imobilizado de uso
Decreto Presidencial, no mês de janeiro de 2018, o processo de alteração 3DUWLFLSDo}HV(VWDWXWiULDVQR/XFUR
–
– (3.412)
(1.284)
(1.287)
(1.121) Adições de intangível
no grupo de controle, e ingresso da NYX Participações S.A., holding contro- /XFUR/tTXLGR 3UHMXt]R GR3HUtRGR
22
22
1
Baixa
de
imobilizado
de
uso
3.588
10.357
16.992
ODGDSHOD$GYHQW,QWHUQDFLRQDOFRPRDFLRQLVWDTXDOL¿FDGDDWUDYpVGDDTXL- Juros Sobre o Capital Próprio
(1.346)
(1.346)
(1.282) Caixa (aplicado nas) atividades de
(386) (1.480) (4.618)
sição da participação da Easyenvest. O Fechamento efetivo da operação Número de ações
12.315.840 12.315.840 12.315.840 invetimento
ocorreu no mês de março de 2018, e está aguardando a análise do Banco /XFURSRUDomR
0,29
0,84
1,38 'DVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
–
– (1.282)
&HQWUDO GR %UDVLO SUpYLDPHQWH j SXEOLFDomR QR 'LiULR 2¿FLDO 2. Base de UHDOL]DomR VREUH DVTXDLV QmR FDEHP PDLV UHFXUVRV  3DVVLYRV FRQWLQ- Juros sobre capital próprio
(4.859) (14.958)
–
DSUHVHQWDomRHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVAs demons- JHQWHV são incertos e dependem de eventos futuros para determinar se Dividendos
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo existe probabilidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados, Caixa (aplicado nas) atividades de
(4.859) (14.958) (1.282)
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em conside- PDVGLYXOJDGRVVHFODVVL¿FDGRVFRPRSHUGDSRVVtYHOHQmRVmRSURYLVLRQD- ¿QDQFLDPHQWR
Aumento/(redução) de caixa e
ração as disposições contidas na legislação societária brasileira, normas e GRVQHPGLYXOJDGRVVHFODVVL¿FDPRVFRPRSHUGDUHPRWD3URYLV}HV são
9.983
4.107 10.227
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do UHFRQKHFLGDVQDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVTXDQGREDVHDGDVQDRSLQLmRGH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
Brasil (BACEN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade No início do exercício/semestre
5.864
11.740
1.513
Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demonstrações de perda de uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de 1R¿QDOGRH[HUFtFLRVHPHVWUH
15.847 15.847 11.740
contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos Aumento/(redução) de caixa e
passivos e outras transações. Portanto as demonstrações contábeis in- VHMDPPHQVXUiYHLVFRPVX¿FLHQWHVHJXUDQoD$VDo}HVUHODWLYDVDFDXVDV HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
9.983
4.107 10.227
cluem várias estimativas; entre elas, aquelas referentes à determinação das WUDEDOKLVWDVHFtYHLVFODVVL¿FDGDVFRPRSHUGDVSURYiYHLVSHORVDVVHVVRUHV
vidas úteis do ativo imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, ava- jurídicos e pela Administração são contabilizadas com base na expectativa Provisão para créditos de liquidação
(118)
–
–
–
OLDo}HVGHDWLYRV¿QDQFHLURVSHORVHXYDORUMXVWRHSHORPpWRGRGHDMXVWHD GH SHUGD GD$GPLQLVWUDomR H GLYXOJDGDV HP QRWDV H[SOLFDWLYDV  2EULJD- duvidosa
valor presente, análise de risco na determinação da provisão para créditos o}HVOHJDLV ¿VFDLVHSUHYLGHQFLiULDV  referem–se a demandas judiciais Total – circulante
8.005
–
–
–
de difícil liquidação, assim como análise dos demais riscos na determinação em que estão sendo contestadas a legalidade e/ou a constitucionalidade de (i) Referem–se, principalmente, a valores a receber e a liquidar com clientes
das demais provisões necessárias para passivos contingentes, provisões tributos e contribuições, e são provisionadas. M ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWUL- e instituições do mercado pelas operações realizadas pelos clientes.
tributárias e outras similares. Por serem estimativas é possível que os resul- buição social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota 7. Outros créditos: a) Rendas a receber:
2017
2016
tados reais possam apresentar variações. A moeda funcional da Corretora é de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros Valores a receber tesouro direto (i)
1.307
7.040
o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social é cons- Comissões de corretagem
1.249
49
14
17
¿QDQFHLUDV$DXWRUL]DomRSDUDFRQFOXVmRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRL tituída à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela le- Taxa de administração de Fundos
2.570
7.106
dada pela Administração em 28/03/2018. 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWL- JLVODomR¿VFDON /XFURSRUDomRCalculado com base na quantidade de Total
FDVFRQWiEHLVAs principais práticas contábeis adotadas para a elaboração ações na data do balanço. O $MXVWHDYDORUSUHVHQWHOs ativos e passivos (i) O saldo refere–se ao crédito de incentivo do Programa de Expansão da
das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resulta- monetários registrados no circulante e não circulante são avaliados e, quan- Base de Investidores do Tesouro Direto.
2017
2016
do: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
do necessário e relevante, são ajustados a seu valor presente, o qual consi- Crédito Tesouro direto
–
500
2VUHQGLPHQWRVHDVGHVSHVDVGHQDWXUH]D¿QDQFHLUDVmRFDOFXODGRVFRP
GHUDRVÀX[RVGHFDL[DHWD[DGHMXURVH[SOLFLWDVRXLPSOtFLWDVP 3DUWHUH- Programa Incentivo ao Tesouro Direto
1.307
6.540
base no método exponencial, observando–se o critério “pro rata” dia. b) Cailacionada: As operações realizadas entre partes relacionadas são Total
1.307
7.040
[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DCompreendem os depósitos bancários dispoefetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes b) Diversos
2017
2016
QtYHLVHDSOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVFRPFRQYHUVLELOLGDGHLPHGLDWDRXFRP
nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.
Adiantamentos e antecipações salariais
69
29
prazo original igual ou inferior a noventa dias. F $SOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHL- &DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
2017
2016 Créditos tributários
108
–
UDVGHOLTXLGH]São apresentadas pelo valor de aplicação, acrescido dos Disponibilidades
413
1.101 Impostos e contribuições a compensar
83
1
rendimentos auferidos até as datas das demonstrações contábeis. d) Títu- Caixa
2
– Taxa de custódia a receber (i)
7.893
–
ORVHYDORUHVPRELOLiULRV2VWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVFODVVL¿FDGRVQD Depósitos bancários
411
1.101 Outros débitos – diversos
78
59
categoria “títulos disponíveis para venda”, são ajustados pelo valor de mer- $SOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]
15.434 10.639 Total
8.153
89
cado, sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e Letras do Tesouro Nacional
–
2.854 (i) O saldo refere–se a valores a repassar dos clientes pelo serviço de cus1.362
–
os valores de mercado são registrados em contrapartida à conta destacada Letras Financeiras do Tesouro
tódia dos títulos públicos – prestado pela empresa B3–Brasil, Bolsa, Balcão
14.072
7.785
do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Na categoria “títulos Notas do Tesouro Nacional
15.847 11.740 – durante o segundo semestre. ,PRELOL]DGRGHXVR
para negociação” estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiri- 7RWDOFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
2017
2016
dos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e estão 7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVD 7tWXORV'LVSRQtYHLVSDUD9HQGD os
Taxa de
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos valores de custo atualizados da carteira de títulos e valores mobiliários,
Depredepreaté a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mer- comparados com os respectivos valores de mercado, estão assim
ciação Custo ciação /tTXLGR /tTXLGR
2017
cado, computando–se a valorização ou a desvalorização decorrentes de tal demonstrados:
Instalações
10% 371
(75)
296
116
Valor de Valor de Móveis e equipamentos de uso
ajuste em contrapartida na adequada conta de receita ou despesa, líquida
10% 739 (128)
611
310
Vencimento
custo mercado Sistema de comunicação
dos efeitos tributários, no resultado do período. H 1HJRFLDomRHLQWHUPH- /RQJRSUD]R
10% 188
(68)
120
1
315.524 315.404 Sistema de processamento de dados 20% 3.431 (1.706) 1.725 1.424
GLDomRGHYDORUHVHSURYLVmRSDUDRXWURVFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYL- Carteira própria
01/09/2020 até
Total
4.729 (1.977) 2.752 1.851
dosa: As operações realizadas nos pregões da B3 S.A. por conta dos clien01/09/2023 315.464 315.464 ,QWDQJtYHO
tes são registradas como negociação e intermediação de valores. Sobre Letras Financeiras do Tesouro
15/05/2019 até
2017
2016
estes valores é constituída provisão para outros créditos de liquidação duviNotas do Tesouro Nacional
15/05/2023
60
60
Taxa de
dosa, tomando–se por base a expectativa de perdas na realização daqueles
14.744 14.744
9LQFXODGRVDSUHVWDomRGHJDUDQWLDV
Amoramortivalores, considerando os critérios mínimos estabelecidos pela Resolução nº Letras Financeiras do Tesouro
01/09/2020
4.642
4.642
]DomR Custo WL]DomR /tTXLGR /tTXLGR
2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN). I ,PRELOL]DGRGHXVRÉ Fundo Multimercado
10.102 10.102 Software
20% 4.118 (1.913) 2.205 3.391
demonstrado pelo custo de aquisição, menos as depreciações acumuladas. Total
330.268 330.148 Total
4.118 (1.913) 2.205 3.391
As depreciações são calculadas pelo método linear considerando taxas de
2016
2XWUDVREULJDo}HVD 6RFLDLVHHVWDWXWiULDV
depreciação anuais, as quais encontram–se apresentadas na nota explicaValor de Valor de 3DVVLYRFLUFXODQWH
2017
2016
tiva 8. J ,QWDQJtYHOSão representados principalmente por softwares, re- &XUWRSUD]R
Vencimento
custo mercado 6RFLDLVHHVWDWXWiULDV
gistrados pelo custo de aquisição amortizados pelo método linear, conside- Carteira própria
1.351
1.351 Provisão de participações nos lucros
1.284
1.120
07/03/2017
1.351
1.351 Juros sobre o capital próprio
rando a taxa anual de 20% ao ano, e as licenças de uso amortizadas ao Letras Financeiras do Tesouro
1.144
–
longo do tempo da licença. h) Valor de recuperação dos ativos: O CPC 01 /RQJRSUD]R
Total
2.428
1.120
167.930 167.743 E )LVFDLVHSUHYLGHQFLiULDV3DVVLYRFLUFXODQWH
(R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos estabelece a necessidade Carteira própria
2017
2016
01/09/2020 até
)LVFDLVHSUHYLGHQFLiULDV
GDVHQWLGDGHVGHHIHWXDUHPXPDDQiOLVHSHULyGLFDSDUDYHUL¿FDURJUDXGH
01/09/2022 167.930 167.743 Imposto de Renda Pessoa Jurídica
706
3.726
valor recuperável dos ativos imobilizado e intangível. Os ativos registrados Letras Financeiras do Tesouro
Vinculados
a
prestação
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
1.350
3.412
FRPRQmRFLUFXODQWHVVRIUHUDPDVDQiOLVHVSUHYLVWDVQDTXHOH&3&D¿PGH
31.797
31.766
GHJDUDQWLDV
PIS e COFINS
343
571
avaliar a necessidade de serem constituídas eventuais provisões para reduLetras Financeiras do Tesouro
01/03/2021 31.797 31.766 INSS e FGTS
562
343
ção ao valor recuperável, tendo a Administração concluído não ser necessá201.078 200.860 ISS
Total
102
42
rio o reconhecimento de eventuais perdas em relação ao valor recuperável
,55)VREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
1.455
560
1HJRFLDomRHLQWHUPHGLDomRGHYDORUHV
dos ativos. L $WLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVSURYLV}HVHREULJDo}HV
656
375
2017
2016 Outros
OHJDLVO reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passi- Descrição
5.174
9.029
Ativo 3DVVLYR Ativo 3DVVLYR Total
vos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com os Caixas de registro e liquidação
7.690
40 3.547
– F 'LYHUVDV3DVVLYR&LUFXODQWH'LYHUVDV
2017
2016
FULWpULRV GH¿QLGRV QR &3&  3URYLV}HV 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV H$WLYRV Devedores/Credores – liquidações
Despesas de pessoal
1.553
806
&RQWLQJHQWHVDSURYDGRVSHOD5HVROXomRQGDVHJXLQWHIRUPD pendentes (i)
Processamento
de
dados
1.331
337
309 335.548
891 188.821
$WLYRVFRQWLQJHQWHVQmRVmRUHFRQKHFLGRVQDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV Outros devedores/credores
1.747
52
124
–
–
27 Outras despesas administrativas
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua Total
8.123 335.588 4.438 188.848
continua...

infração relativos à desmutualização de títulos patrimoniais. A Administração
18. Despesas de pessoal:
2017
2016 ção de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociada Easynvest optou pela adesão à anistia prevista na Lei 12.865/13, com Proventos
(14.342) (6.845) ção e aos custos de recuperação”. Adicionalmente, a Easynvest mantém
a desistência parcial referente ao PIS e COFINS, mantida a discussão Encargos sociais
(5.244) (2.772) DGHUrQFLDjVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRD¿PGHH[SORUDUVHJPHQWRV
quanto
ao IRPJ
CSLL,
cujo
quinta-feira,
29ede
março
devalor
2018inicial que era de R$ 8.387 passou a Benefícios
Diário Oficial Empresarial
São Paulo,contudo,
128 (58)a –possi383
(4.972) (3.191) de mercado economicamente interessantes, mitigando,
ter o seu risco de perda reduzido para o montante de R$ 294 (R$ 243 em Honorários da diretoria
(2.152) (2.112) bilidade de inadimplência. Nos casos em que atua exclusivamente como
2016). Em outubro de 2017, a Corretora optou pela desistência total da parte Outras despesas
(627)
(202)
...continuação
Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.
intermediadora no âmbito de câmaras de pagamento, o risco incorrido é reTotal à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo
(27.337) inferior
(15.122)
remanescente do mesmo processo, através da adesão ao PERT (Programa propor
ao duzido.
A Easynvest
sua estrutura para atendimento
à Resolução
Outros
pagamentos
386
1.307 19. Outras
Outras
Receitas adequou
Operacionais:
2017
2016
despesas administrativas:
2017
2016 21.
Especial
de Regularização Tributária), conforme estabelecido
na Medida
5.017
2.502 PtQLPRREULJDWyULRRXQHQKXPGLYLGHQGR1RH[HUFtFLR¿QGRHP
Total
4.557/2017dee Incentivo
adotou Gerenciamento
Integrado de Riscos de
acordo com
ao Tesouro Direto
9.015
6.540o
(11.605) (5.325) Programa
Provisória nº 783 e regulado pela Portaria PGFN nº 690. ii) Trabalhistas: Despesa com propaganda e publicidade
houve
distribuição
de
dividendos
no
montante
de
R$
14.958
(R$
0
em
2016),
1.102
3.647
Outras
receitas
operacionais
11.
Imposto
de
renda
e
contribuição
social:
O
cálculo
do
imposto
de
renFURQRJUDPD
GH¿QLGR
SHOD
UHJXODPHQWDomR

/LPLWHV
RSHUDFLRQDLV
As
(9.113) (5.374)
Em 14/10/2016, foi distribuída uma ação trabalhista, a qual, atualizada no Despesa com processamento de dados
10.117 GH
10.187
UHIHUHQWHjVUHVHUYDVHVSHFLDLVGHOXFURV1RH[HUFtFLR¿QGRHP
da
e da contribuição social está assim representado:
(5.631) (1.210) Total
LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR REULJDGDV D PDQWHU XP 3DWULP{QLR
5HIHSHUtRGR¿QGRHPWRWDOL]DYDRPRQWDQWHGH5
5HP Despesa com serviços técnicos especializados
Apuração de IR/CS
2017
2016 Despesa
deliberado
de juros sobre o capital próprio no
montante
de R$ 22.
com pagamento
comunicações
(2.510)
(1.527)
Gerenciamento
da os
Estrutura
desuas
Capital
e dos Riscos:
rência
compatível com
riscos de
atividades,
superiorGerenciamenao mínimo de
2016). iii) Cíveis: 1R H[HUFtFLR ¿QGR HP  D &RUUHWRUD SRVVXtD foi
,53-&6// ,53-&6// 1.346
'HVSHVDFRPVHUYLoRVGRVLVWHPD¿QDQFHLUR
(4.000)
(354) to
(R$ 1.282 em 2016), conforme faculta o artigo 9º da
Lei nº 9.249/95
da estrutura
de capital:
atendimento
nº 3.988
9,25%
do Patrimônio
Exigido.Visando
O Índiceocalculado
para ào Resolução
semestre encerrado
objetos
diversos
de
indenizações
cíveis
no
montante
de
R$
50
(R$
11
em
Resultado antes da tributação sobre o lucro
18.910
28.609 e
Despesa
com
depreciação
e efeitos
amortização
(1.764)
(956)
Circular
nº
2.739/97,
com
tributários
de
R$
337
de
IRPJ
e
de
R$
de
Banco
Central
do Brasil,
a Easynvest,
adotoude
uma
política
em30/06/2011
31/12/2017do
é de
19,37%
(59,69%
em 2016).
24. Alteração
Diretoria:
2016)
compostos
por próprio
4 processos.  3DWULP{QLR (1.346)
/tTXLGR D  (1.282)
&DSLWDO Outras despesas administrativas
(–)
Juros
sobre capital
(3.031)
(2.798)
de CSLL (R$ 321 de IRPJ e R$ 257 de CSLL em 2016). Nesta mesma de
capital que
constitui
conjunto de princípios,
Emgerenciamento
17/08/2017, foidepublicado
pelo
Bacenum
o comunicado
nº 31.102,proceaproSocial:
O capitalnos
social
é de R$ 12.798 divididos em(1.287)
12.315.840(1.121)
ações, 269
(–)
Participações
lucros
Total
(37.654) (17.544)
realizada em 28/12/2017, o Conselho de Administração deliberou dimentos
e instrumentos
asseguram
a adequação
de registrado
capital da instituivando alteração
do corpoque
diretivo
da Corretora,
conforme
em ata
sendo 6.157.920 ordinárias e 6.157.920 preferenciais, totalmente
subscritas
%DVHGHFiOFXOR
16.277
26.206 reunião,
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2017
2016
não pagamento de dividendos adicionais referentes ao exercício de ção
de forma
abrangente
e compatível
riscos incorridos
dotempestiva,
Conselho de
Administração
realizadacom
em os
19/06/2017,
com a
e integralizadas na dataDespesas
do balanço,
acionistas domiciliados
Adições/(exclusões):
nãopor
dedutíveis
73 no país. b)
– pelo
Contribuição ao COFINS
(3.598) (2.603) da reunião
F  'HVWLQDomR
nº pela
instituição
acordo
a enatureza
e complexidade
dos
e
inclusão
do Srs.de
Eric
Falchicom
Bedin
Paulo Avian,
com duração
atéprodutos
a próxima
Processo
PERT – Intimação
53de dividendos
– 2017.
'LYLGHQGRVH-XURVVREUHR&DSLWDO3UySULRA
distribuição
Contribuição
ao PIS GRV /XFURV Em atendimento a Resolução
(585) CMN
(423)
a Easynvest
destina
o saldo de lucros acumulados para
de serviços
oferecidos
clientes.Geral
RiscoOrdinária
operacional:
Foram
'HVSHVDVFRPGRDo}HV±LQFHQWLYRV¿VFDLV
137 legal de 5%,
– 3.605,
eleição que
sucedera aseus
Assembeia
de 2019.
25.desenvolEventos
mínimos de 25% do lucro líquido, deduzido do valor da reserva
Impostos
sobre serviços
– ISS
(924)reservas
(595)
118
– lucros
Provisão
para devedores duvidosos
encerramento
das demonstrações contábeis anuais.
No exercício
ações visando houve
à implementação
de estrutura
gerenciamento
de
Outrasno
despesas
tributárias
(238)
(148) vidas
VXEVHTXHQWHVNão
eventos subsequentes
quede
ocasionaram
ajustes
¿QGRRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHD$GPLQLVWUDomRRMXOJDUFRPSDWtYHOFRPD
/XFURUHDO
16.658
26.206 ¿QGR
Total HP  IRL GHVWLQDGR SDUD UHVHUYD OHJDO R(5.345)
PRQWDQWH(3.769)
GH 5 risco
operacional,
emdemonstrações
conformidade contábeis
com a Resolução
CMN
3.380, que
VLWXDomR ¿QDQFHLUD GD (DV\QYHVW SRGHQGR R &RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
ou divulgações
para
encerradas
emnº31/12/017.
± &RPSHQVDomRGHSUHMXt]R¿VFDO±(a)
–
(2.809)
de alcançam
modelo de
gestão,
o conceito, as categorias e política de risMarcio Martins Cardoso – Diretor 518 (R$ 786 em 2016); e, para reservas especiais de lucros o montante
Reinaldo
Dantas –o Contador
CRC
1SP 110330/O-6
7RWDODSyVDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RV
16.658
23.397 R$ 8.493 (R$ 14.924 em 2016). 14. Responsabilidades: A Easynvest é
co operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de
Encargos de IR 15% + Adicional de 10%
(4.140)
(5.825)5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV6REUHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV
responsável
pela
administração
de Fundos
e Clubes
cujos einformações,
osde
relatórios
gerenciamento
operacional
e o releproEncargos
de CSe 20%
(3.332)
Aos Acionistas
Administradores do Easynvest - Título
Corretora(4.679)
de Valores
S.A. São
Paulo
– SP. Opinião:
de acordo
comde
asInvestimento,
normas brasileiras
internacionais
auditoriadesempre
detectam do
as risco
eventuais
distorções
deSA
Patrimônio
Líquido
exercício
eram:
de disclosure.
junho
2007,
a consideradas
Diretoria aprovou
um conjunto
de
(–)
Incentivos as
Fiscais
(PAT)
16
9 devalores
Examinamos
demonstrações
contábeis da Easynvest - Título
Corretora
Valores
(“Corretora”),
queno
comvantes
existentes. As distorções podemcesso
ser decorrentes
de Em
fraude
ou de
erro
e são
relevantes
quando,
2017
2016 medidas que foram implementadas durante o segundo semestre de 2007,
± ,QFHQWLYRV¿VFDLV
'RDo}HV em 31/12/2017 e as respectivas
137
–
preendem
o balanço patrimonial
demonstrações
do resultado, das mutações do LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDV
21.920
31.854 para garantir o completo alinhamento da Instituição ao disposto na Resolu53
– Fundos de Investimentos Multimercadodos usuários tomadas
(–)
Ativo Fiscal Diferido (b)
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUHHH[HUFtFLR¿QGRVQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQcom base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
Clubes de Investimentos
10.614
7.840
Total
(7.266)
(10.495) Em
ção. Risco de mercado: O gerenciamento de risco de mercado é efetuado
tes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
nossa
opinião
as
demonstrações
DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRV
Total
32.534
39.694
D (PD&RUUHWRUDQmRDSUHVHQWDYDSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHpela área de Gestão de Riscos, que mantém independência com relação à
contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e FHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQ15.
Transações
com
partes
relacionadas:
A
Easynvest
possui
como
parte
gativa
da contribuição social. O saldo existente em 31/12/2016 no montante
mesa de operações.
A Instituição
se encontra
apta
a atender easexecutamos
exigências
¿QDQFHLUDGD(DV\QYHVW7tWXOR&RUUHWRUDGH9DORUHV6$HPRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRV
te nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada
por fraude
ou erro,
planejamos
relacionada
os
valores
a
receber,
conforme
descrito
a
seguir:
a)
Taxa
de
de
R$ 2.809 foi compensado no exercício. (b) No exercício encerrado em
da Resolução
CMN
nº 3.464/07
que trata
da estrutura
de gerenciamento
VHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUHHH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos,
bem
como obtemos
evidência
de auditoria
apropriadado
e
administração:
2017
2016
31/12/2017
foram constituídos
créditos
tributáriosasobre
despesas
risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 5LVFR GH OLTXLGH] Visando
no Brasil, aplicáveis
às instituições
autorizadas
funcionar
pelo temporáBanco Central do Brasil (BACEN). Base para VX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHp
14
17
Taxa
de
Administração
de
Fundos
rias,
conforme
mencionado:
Valor da
despesa
,53&6// e internacionais de auditoria. Nossas maior do que o proveniente de erro, jáoque
atendimento
a Resolução
deburlar
maio os
de controles
2012 do Banco
Central
do
opinião:
Nossaabaixo
auditoria
foi conduzida de acordo
com
as normas
brasileiras
a fraude pode
envolvernºo 4090
ato de
internos,
conluio,
Total
14
17
Provisão
para devedores
duvidosos (*)
118 descritas
30
23seção
responsabilidades,
em conformidade
com tais normas, estão
na
a seguir intitulada “Responsabili- IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHBrasil, a Easynvest adotou a política de gerenciamento de liquidez que tem
b) Remuneração do pessoal–chave da administração. A remuneração
Crédito
Tributário
–
Ativo
Fiscal
Diferido
118
30
23
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Corretora, de vantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos
de auditoria
às circunstâncias,
mas,
não,onde
com
como
principal objetivo
garantirapropriados
a capacidade
de pagamento do
grupo,
SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR HP
3DVVLYRV&RQWLQJHQWHV±SHUGDVSRVVtYHLVD 0RYLPHQWDomRGRV WRWDO GR SHVVRDO±FKDYH GD $GPLQLVWUDomR
DFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RUUHWRUD$YDOLDPRVDDGHTXDomR
são monitorados eventuais descasamentos entre ativos e passivos, objeti31/12/2017
foi
de
R$
2.152
(R$
2.112
em
2016),
a
qual
é
considerada
SDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDV
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
YDQGRDYDOLDUDFDSDFLGDGH¿QDQFHLUDGDLQVWLWXLomRHPREWHUUHFXUVRVSDUD
2016 $GLo}HV$WXDOL]Do}HV Baixas 2017 benefício de curto prazo. 16. Resultado
de operações
com títulos
GHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQ$GPLQLVWUDomR
 &RQFOXtPRV
VREUHeDhonrar
DGHTXDomR
XVR SHOD$GPLQLVWUDomR
EDVH FRQWiELO
GH FRQWLQXLGDGH
seus GR
compromissos.
Para maioresGD
informações
consultar
a política
Ações
Tributárias
(i)
251
43
(294)
–
YDORUHVPRELOLiULRV
2017
2016
damentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
Ações Trabalhistas (ii)
100
113 (100)
113 Rendas de aplicações em operações compromissadas
2.097
1.211 de gerenciamento de liquidez disponível no site da organização. Risco de
YDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHPDSUHVHQWDGRVSDUD¿QVGHFRPSDUDomRIRUDPSRUQyV RXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD
Ações Cíveis (iii)
11
234 (195)
50 5HQGDVGHWtWXORVGHUHQGD¿[D
26.909
21.061 crédito: A Easynvest implementou sua estrutura de gerenciamento de risco
auditados,
com relatório emitido
sobre os163
dividendos
mínimos.Responsabilidades Corretora. Se concluirmos
existe incerteza
relevante,
devemos
em nosso
relatório
de auditode crédito,
de acordo
com aschamar
normasatenção
estabelecidas
pela
Resolução
CMN
Total
362 em 29/03/2017, com ressalva
390 (589)
32.282 que
20.659
/XFURVFRPWtWXORVGHUHQGD¿[D
GD$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVA administração
é
responsável
pela
elaULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDV
61.288
42.931 GHDEULOGH(VVDHVWUXWXUDSHUPLWHDLGHQWL¿FDomRDPHQVXUDTotal
b) Composição da probabilidade de perda
boração e adequada apresentação2017
das demonstrações
contábeis
de
acordo
com
as
práticas
contábeis
adotadas
divulgações
forem
inadequadas.
Nossas
conclusões
estão
fundamentadas
nas
evidências
de
auditoria
obtidas
até
2017
2016 ção, o controle e a mitigação dos riscos de crédito da Easynvest. Entende–
2016 3UREDELOLGDGHGHSHUGD 17. Receitas de prestação de serviços:
no Brasil,
aplicáveis
CentralCorretagem
do Brasil, ede
pelos
controles
internos
eventos
ou condições
futuras podem
a Corretora ade
não
mais se manter
em
operações
em
bolsa a data de nosso relatório.
10.191Todavia,
9.239
Ações
Tributárias
(i) às instituições autorizadas
–
251a funcionar pelo Banco
Possível
se que
o risco de crédito
decorrelevar
da possibilidade
ocorrência
de perdas
que elaTrabalhistas
determinou (ii)
como necessários
permitir a elaboração de
demonstrações
contábeis
livresde
detítulos
distorção FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiComissão
e colocação
7.975
2.468 associadas à deterioração de garantias vinculadas ao contrato de crédito, à
Ações
113para 100
Possível
relevante,
independentemente
se causada
por
elaboração
das demonstrações
contábeis, a beis, inclusive as divulgações
e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
Assessoria
técnica
240
104
Ações
Cíveis
(iii)
50
11 fraude ou erro. Na
Possível
inadimplência do “tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações
Taxa de
administração
de fundos
157
220o objetivo
administração é responsável pela avaliação
da capacidade da Corretora continuar
operando,
divulgando,
quando eventos de maneira compatível
com
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
Total
163
362
¿QDQFHLUDVQRVWHUPRVSDFWXDGRVjGHVYDORUL]DomRGHFRQWUDWRGHFUpGLWR
Outros
serviços
2
–
aplicável,
os
assuntos
relacionados
com
a
sua
continuidade
operacional
e
o
uso
dessa
base
contábil
na
elaboração
pela
governança
a
respeito,
entre
outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
L 7ULEXWiULDVEm 2012, a Receita Federal do Brasil lavrou dois autos de
GHFRUUHQWH
GD GHWHULRUDomR QD FODVVL¿FDomR GH ULVFR GR WRPDGRU j UHGX18.565
12.031
Total
das
demonstrações
contábeis, a nãode
sertítulos
que apatrimoniais.
administração
pretenda liquidar
a Corretora ou cessar suas opera- VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRV
infração
relativos à desmutualização
A Administração
18. operações.
Despesas de
pessoal:
2017
2016 ção de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociações,
ou
não
tenha
nenhuma
alternativa
realista
para
evitar
o
encerramento
das
Os
responsáveis
pela
durante
nossos
trabalhos.
da Easynvest optou pela adesão à anistia prevista na Lei 12.865/13, com Proventos
(14.342) (6.845) ção e aos custos de recuperação”. Adicionalmente, a Easynvest mantém
administração
Corretora
são aqueles
responsabilidade
supervisão do processo de elaboração das dea desistência da
parcial
referente
ao PIS com
e COFINS,
mantida pela
a discussão
Encargos sociais
(5.244) (2.772) DGHUrQFLDjVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRD¿PGHH[SORUDUVHJPHQWRV
monstrações
contábeis.
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVNossos
São Paulo, 28 de março de 2017.
quanto ao IRPJ e CSLL, cujo valor inicial que era de R$ 8.387 passou a Benefícios
(4.972) (3.191) de mercado economicamente interessantes, mitigando, contudo, a possiobjetivos
são
obter
segurança
razoável
de
que
as
demonstrações
contábeis,
tomadas
em
conjunto,
estão
livres
de
ter o seu risco de perda reduzido para o montante de R$ 294 (R$ 243 em Honorários da diretoria
(2.152) (2.112) bilidade de inadimplência. Nos casos em que atua exclusivamente como
distorção
independentemente
se causada
por fraudetotal
ou erro,
e emitir
relatório
de auditoria contendo nos- BDO RCS Auditores(627)
Independentes
3DXOR6pUJLR%DUERVD
2016). Emrelevante,
outubro de
2017, a Corretora optou
pela desistência
da parte
Outras
despesas
(202) SS
intermediadora no âmbito de câmaras de pagamento,
o risco
incorrido
é resa
opinião. Segurança
razoável
é um
alto nível
de segurança,
mas
não uma Total
garantia de que a auditoria realizada CRC 2 SP 013846/O-1
Contador CRC
1 SP
120359/O-8
remanescente
do mesmo
processo,
através
da adesão
ao PERT
(Programa
(27.337) (15.122)
2017
2016 duzido. A Easynvest adequou sua estrutura para atendimento à Resolução
Especial de Regularização Tributária), conforme estabelecido na Medida 19. Outras despesas administrativas:
(11.605) (5.325) 4.557/2017 e adotou Gerenciamento Integrado de Riscos de acordo com o
Provisória nº 783 e regulado pela Portaria PGFN nº 690. ii) Trabalhistas: Despesa com propaganda e publicidade
(9.113) (5.374) FURQRJUDPD GH¿QLGR SHOD UHJXODPHQWDomR  /LPLWHV RSHUDFLRQDLV As
Em 14/10/2016, foi distribuída uma ação trabalhista, a qual, atualizada no Despesa com processamento de dados
serviços técnicos especializados
(5.631) (1.210) LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR REULJDGDV D PDQWHU XP 3DWULP{QLR GH 5HIHSHUtRGR¿QGRHPWRWDOL]DYDRPRQWDQWHGH5
5HP Despesa com
Santos - SP - CNPJ 58.136.169/0001-53
CNPJ/MF
12.194.903/0001-30
NIRE
35.300.392.434
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
com comunicações
(2.510) (1.527) rência compatível
com os riscos de suas atividades, superior ao mínimo de
2016). iii) Cíveis:
1R H[HUFtFLR
HP 
D &RUUHWRUD SRVVXtD Despesa
Assembleia
Geral¿QGR
Ordinária
- Convocação
Extrato da Ata de ARCA realizada em 30/01/2018
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
'HVSHVDFRPVHUYLoRVGRVLVWHPD¿QDQFHLUR
(4.000)
(354) 9,25% do Patrimônio
Exigido.
calculado para
o semestre
encerrado
objetos
diversos
de indenizações
cíveis
no montante
de R$
11 em Despesa
Data
e
horário:
às
14
horasOdoÍndice
dia 30/01/2018.
Local:
sede social.
Mesa:
Convocamos
os Srs.
Acionistas para
comparecer
na AGO
que50
se(R$
realizará
O Conselho
de Administração
da EBES Sistemas de
Energia (956)
S.A. em 31/12/2017 é de 19,37%
com depreciação
e amortização
(1.764)
(59,69%
em 2016). 24.
Alteração
de Diretoria:
2016)
compostos por
4 horas,
processos.

3DWULP{QLR
 &DSLWDO
Presidente:
Sr.
Ryo
Miyajima;
e
Secretária:
Sra.
Larissa
Chaguri.
Preno dia 04/05/2018,
às 17
na Rua
Augusto
Severo/tTXLGR
nº 7 - 12ºDandar,
a Outras
(3.031)
(2.798)
despesas
administrativas
(“Companhia”), por seu presidente, Sr. Roel Win Collier, convida, em Em 17/08/2017, foi publicado pelo Bacen o comunicado nº 31.102, aproSocial:
O capital social
R$ 12.798
12.315.840
ações, Total
sença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem do dia e Delibe(37.654) (17.544)
fim de deliberarem
sobre éa de
seguinte
ordemdivididos
do dia: a)em
Relatório
da Diretoprimeira
convocação,
os
Senhores
Acionistas
da
Companhia
para
se
vando
alteração
do
corpo
diretivo
da
Corretora,
conforme
registrado
em
ata
sendo
6.157.920
ordinárias e 6.157.920
totalmenteencerrado
subscritas 'HVSHVDVWULEXWiULDV
rações Tomadas por Unanimidade: (1) A aprovação da concessão por
2017 às 10:00
2016
ria, contas
e demonstrações
financeiras,preferenciais,
relativas ao exercício
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada,
daparte
reunião
do Conselhode
deGarantias
Administração
realizadaaem
19/06/2017,
comem
a
e
integralizadas
na
data
do
balanço,
por
acionistas
domiciliados
no
país.
b)
da
Companhia
Corporativas
serem
fornecidas
Contribuição
ao
COFINS
(3.598)
(2.603)
em 31/12/2017; b) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre
horas do dia 06 de abril de 2018 (“Assembleia”), na sede
da inclusão
Srs. Eric
Falchi
Bedin ede
Paulo
Avian, comreferentes
duração até
a próxima
'LYLGHQGRVH-XURVVREUHR&DSLWDO3UySULRA
distribuição
de dividendos
favor dodoBNDES
nas
operações
financiamento
aos
projetos
(585) social
(423)
as demonstrações financeiras e contábeis do exercício
encerrado
em Contribuição ao PIS
Companhia
localizada
Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo,
à eleição
suceder
a Assembeia
Geral
Ordinária
de do
2019.
25. Eventos
mínimos
de 25%
do lucro líquido,
deduzido
do valor da
de 5%, Impostos
sobre
serviçosna
– ISS
(924)
(595)
Rio deque
Janeiro
de Refrescos
Ltda. e
Centro
Comercial
Shopping
Center
31/12/2017;
c) Destinação
do resultado
do exercício;
d)reserva
Eleiçãolegal
da DiretoAvenida
Alexander
Grahan Bell, n° 200, bloco D, módulos
D 03 e(148)
04, VXEVHTXHQWHVNão
despesas
tributárias
(238)
houve
eventos
subsequentes
que ocasionaram
ajustes
¿QGRRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHD$GPLQLVWUDomRRMXOJDUFRPSDWtYHOFRPD Outras
Iguatemi Caxias que
serão
assumidos
pela Companhia
em decorrência
ria para o triênio 2018/2019/2020; e) Assuntos Gerais. A Assembleia geral Total
(5.345)a fim
(3.769)
VLWXDomR ¿QDQFHLUD GD (DV\QYHVW SRGHQGR R &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR Condomínio Empresarial Techno Park, CEP 13069-310,
para
demonstrações
contábeis
encerradasdaem
31/12/017.por
de oudadivulgações
aquisição da
empresa
Light Esco.
(2) A aprovação
concessão
será realizada fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual
parte
da –Companhia
de uma
Bancária ou de um Seguro Fiança em
Marcio Martins Cardoso – Diretor deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem doReinaldo
Dantas
Contador CRC
1SPFiança
110330/O-6
dia:
seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave na sede
favor da Light S.A. caso o BNDES não aprove a transferência do controle
(i) consolidar o capital social da Companhia, majorado por meio
da companhia. Ficam os acionistas cientificados de que se encontram à 5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV6REUHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV
acionário da Light
Esco dentro
de 45
dias contados
da assinatura
do releconde exercício
bônus
de Opinião:
subscrição,decom
a consequente
alteração
do e internacionais
Aos
Acionistas epara
Administradores
do Easynvest
- Título Corretora
de Valores
S.A. São de
Paulo
– SP.
acordo
com as normas
brasileiras
de auditoria
sempre
detectam
as eventuais
distorções
sua disposição
consulta, na sede
social, os documentos
que tratam
trato de aquisição da Light Esco. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e
5º SA
do (“Corretora”),
Estatuto Social;
aprovar
a emissão
deAs
novas
ações podem
da
Examinamos
contábeis
da 133,
Easynvest
- Título
Corretora
Valores
que(ii)
comvantes
existentes.
distorções
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
os incisos I a as
V, demonstrações
da Lei nº 6.404/76
do artigo
além de
já terem
sido deartigo
assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretápreendem
balanço patrimonial
31/12/2017
e as
respectivas demonstrações
do resultado,
das mutações
do LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDV
Companhia;
(iii) ingresso
de novos
acionistas no quadro acionário da
publicados oanteriormente,
tanto oem
balanço
como as
demonstrações
contária: Sra. Larissa Chaguri; Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu Shiroyama;
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUHHH[HUFtFLR¿QGRVQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQdos Social
usuários
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
Companhia; (iv) consolidação do Estatuto
da tomadas
Companhia.
beis, nas edições de 23/03/2018 dos jornais DOESP e Expresso Popular,
Taira Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. O pretes
notas do
explicativas,
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações
Campinas, 29 de DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRV
março de 2018
na forma
artigo 124incluindo
da Lei nº o6.404/76.
sente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 141.299/18-6
contábeis Luiz
acimaAlberto
referidas
apresentam
em todos os aspectos relevantes,
a posição
e do
FHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQAzevedo
Levy adequadamente,
- Presidente da Diretoria
Roel Win
Collierpatrimonial
- Presidente
Conselho de Administração
em 21/03/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
¿QDQFHLUDGD(DV\QYHVW7tWXOR&RUUHWRUDGH9DORUHV6$HPRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRV te nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
VHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUHHH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Base para VX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHp
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “ResponsabiliIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOH&RPSDQKLD)HFKDGD
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes&13-0)Q1,5(Q
em relação a Corretora, de vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
&13-11,5(
&RPSDQKLD)HFKDGD
DFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR- RREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RUUHWRUD$YDOLDPRVDDGHTXDomR
$9,62$26$&,21,67$6
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD
&13-0)Q1,5(Q
¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDV
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela
(GLWDOGH&RQYRFDomR
&RPXQLFDPRV DRV 6HQKRUHV $FLRQLVWDV
GD 6DQWD 
+HOHQD
$VVLVWrQFLD
GHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQ$GPLQLVWUDomR
&RQFOXtPRV
VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD$GPLQLVWUDomR
GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH
$9,62$26$&,21,67$6
6mR
FRQYRFDGRV
RV
6UV
$FLRQLVWDV
VH UHXQLUHP
HP $VVHPEOHLD
0pGLFD6$
³&RPSDQKLD´
TXHVHHQFRQWUDPjGLVSRVLomRGRVPHVPRV
damentar
nossa DRV
opinião.
Outros$FLRQLVWDV
assuntos:GD
Auditoria
dos valores
correspondentes ao exercício anterior: Os operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incertezaDrelevante
em relação
a eventos
&RPXQLFDPRV
6HQKRUHV
$PLO $VVLVWrQFLD
0pGLFD
*HUDO

2UGLQiULD
QR
SUy[LPR
GLD

GH
DEULO GH  jV  KRUDV
QDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDQD5XD%HULQJQ-DUGLPGR0DU&(3
YDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHPDSUHVHQWDGRVSDUD¿QVGHFRPSDUDomRIRUDPSRUQyV
RXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD
,QWHUQDFLRQDO 6$ ³&RPSDQKLD´  TXH VH HQFRQWUDP j GLVSRVLomR GRV
QDVHGHVRFLDOGD(PSUHVDQD$YHQLGDGR&DIpHP2UOkQGLD63
auditados,
com
relatório
em 29/03/2017,
com ressalva
sobre os dividendos
mínimos.Responsabilidades Corretora. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoPHVPRV QD
VHGH
VRFLDOemitido
GD &RPSDQKLD
QD$YHQLGD
&HFLOLD /RWWHQEHUJ
&LGDGHGH6mR%HUQDUGRGR&DPSR(VWDGRGH6mR3DXOR
D¿P GH GLVFXWLUHP H GHOLEHUDUHP VREUH D VHJXLQWH RUGHP GR GLD   
GD$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVA
é responsável
pela elaULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDV
Q   DR  DQGDU 7RUUH % (PSUHHQGLPHQWR (= 7RZHUV 9LOD administração
RV GRFXPHQWRV
D TXH VH UHIHUH
R DUWLJR
 GD /HL  D VDEHU
/HLWXUDGLVFXVVmRHYRWDomRGDVFRQWDVGD'LUHWRULDUHIHUHQWHVDRH[HU
boração
e adequada
apresentação
das
demonstrações
acordo com
as práticas
contábeis adotadas
divulgações¿QDQFHLUDV
forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
6mR )UDQFLVFR
&(3
 
&LGDGH
H (VWDGRcontábeis
GH 6mR de
3DXOR
UHODWyULR
GD DGPLQLVWUDomR
DV GHPRQVWUDo}HV
H R SDUHFHU
FtFLR¿QGRHPSXEOLFDGRVQR'2(63GRGLDHQR
no
aplicáveis
às instituições
funcionar
pelo Banco
Central do
Brasil, e pelos controles internos a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
RVBrasil,
GRFXPHQWRV
D TXH
VH UHIHUH Rautorizadas
DUWLJR  a
GD
/HL 
D VDEHU
GRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDWRGRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLR
-RUQDO³$&LGDGH´GH5LEHLUmR3UHWRGRGLD GHVWLQDomR
que
ela determinou
como necessários
para permitir
a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiUHODWyULR
GD DGPLQLVWUDomR
DV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV
H R SDUHFHU
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR¿QGR
relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as2XWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHGD
correspondentes transações e os
GRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDWRGRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLR
6mR%HUQDUGRGR&DPSRGHPDUoRGH
VRFLHGDGH$FKDPVHjGLVSRVLomRGRV6UV$FLRQLVWDVQDVHGHVRFLDORV
administração
é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando,
divulgando, quando eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
GRFXPHQWRVDTXHVHUHIHUHRDUWLJRGD/HL2UOkQGLD63
6HUJLR5LFDUGR5RGULJXHVGH$OPHLGD6DQWRV
aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
6mR3DXORGHPDUoRGH
GHPDUoRGH(GXDUGR'H¿QH'LUHWRU3UHVLGHQWH 
das demonstrações&ODXGLR/XL]/RWWHQEHUJ3UHVLGHQWH
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas'LUHWRU3UHVLGHQWH
opera- VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRV
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela durante nossos trabalhos.
administração da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVNossos
São Paulo, 28 de março de 2017.
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos- BDO RCS Auditores Independentes SS
3DXOR6pUJLR%DUERVD
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada CRC 2 SP 013846/O-1
Contador CRC 1 SP 120359/O-8

Cia. Tamoyo de Armazéns Gerais

EBES Sistemas de Energia S.A.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A
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Cia. Tamoyo de Armazéns Gerais

EBES Sistemas de Energia S.A.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A

Santos - SP - CNPJ 58.136.169/0001-53
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas para comparecer na AGO que se realizará
no dia 04/05/2018, às 17 horas, na Rua Augusto Severo nº 7 - 12º andar, a

CNPJ/MF 12.194.903/0001-30 - NIRE 35.300.392.434
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da EBES Sistemas de Energia S.A.
(“Companhia”), por seu presidente, Sr. Roel Win Collier, convida, em

CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Extrato da Ata de ARCA realizada em 30/01/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 30/01/2018. Local: sede social. Mesa:
Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Ordem do dia e Delibe-

