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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis 

Aos Administradores e Acionistas 
Conglomerado Prudencial BR Partners 

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial do BR Partners 
Banco de Investimento S.A. e suas controladas ("Banco" ou "Conglomerado Prudencial") ,  que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, das mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo 
nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Essas 
demonstrações contábeis de propósito especial foram elaboradas de acordo com os procedimentos 
específicos estabelecidos pela Resolução nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e regulamentações complementares do Bauco Central do Brasil (BACEN), descritos na 
Nota 2. 

Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações contábeis 

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial de acordo com a Resolução no 4.280 do CMN, e 
regulamentações complementares do BACEN, cujos principais critérios e práticas contábeis estão 
descritos nas Notas 2 e 3, assim como pelos controles internos que a administração determinou como 
necessários para permitir a elaboração das referidas demonstrações contábeis consolidadas do 
Conglomerado Prudencial livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as referidas demonstrações contábeis 
consolidadas do Conglomerado Prudencial, preparadas pela administração do Banco, de acordo com os 
requisitos da Resolução nº 4.280 do CMN e regulamentações complementares do BACEN, com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, levando em 
consideração a NBC TA 800 (Considerações Especiais - Auditorias de Demonstrações Contábeis 
Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos Especiais). Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de 
distorção relevante. 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis consolidadas para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos 
controles internos do Banco. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação dessas demonstrações contábeis consolidadas tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, anteriormente 
referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Conglomerado Prudencial do BR Partners Banco de Investimento S.A. e suas control adas em 30 de 
junho de 2014, o desempenbo de suas operações e,os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, 
de acordo com as disposições para elaboração de demonstrações contábeis do Conglomerado Prudencial 
previstas na Resolução n" 4.280 do CMN e regulamentações complementares do BACEN, para elaboração 
dessas demonstrações contábeis consolidadas de propósito especial, conforme descrito na Nota 2 às 
referidas demonstrações. 

�nfase 

Base de elaboração das demonstrações contábeis 
consolidadas do Conglomerado Prudencial 

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota 2 - "Apresentação das Demonstrações 
Contábeis", que divulga: 

(a) As demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial foram elaboradas pela 
administração do Banco para cumprir os requisitos da Resolução nº 4.280, do CMN, e regulamentações 
complementares do BACEN. Consequentemente, o nosso relatório sobre essas demonstrações contábeis 
consolidadas foi elaborado, exclusivamente, para cumprimento desses requisitos específicos e, dessa 
forma, pode não ser adequado para outros fins. 

(b) Por ser a primeira apresentação das demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, 
a administração do Banco optou pela faculdade prevista no § 2. do artigo 10, da Circular n. 3.701, de 13 de 
março de 2014, do BACEN, e não estão sendo apresentadas, de forma comparativa, as demonstrações 
referentes às datas bases anteriores a 30 de junho de 2014. 
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Outros assuntos 

o BR Partners Banco de Investimento S.A. elaborou um conjunto de demonstrações contábeis individuais 
para fins gerais referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2014, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, sobre o qual emitimos 
relatório de auditoria sem modificações, datado de 25 de agosto de 2014. 

São Paulo, 6 de fevereiro de 2015 

Q�,� PricewaterhouseCo pe 
Aud' res Independentes 
C C 28 00160/0-5 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 
Balanço patrimonial em 30 dejunho 
Em milhares de reais 

AtWo 

Circulante 

Disponibilidades 

Aplicações interfinanceiras de liquidez 
Aplicações no mercado aberto (Nota s) 
Aplicações em depósitos interfinanceiros (Nota 5) 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
Carteira própria (Nota 6) 
Vinculados a operações compromissadas (Nota 6) 
Vinculados a prestação de garantias (Nota 6) 
Instrumentos financeiros derivativos (Nota7) 

Operações de crédito (Nota 8) 
Setor privado 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Outros créditos (Nota 9) 
Serviços prestados 
Negociação e intermediação de valores 
Diversos 

Outros valores e bens 
Despesas antecipadas 

Realizável a longo prazo 

Títu10s e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 

Operações de crédito (Nota 8) 
Setor privado 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Permanente 

Imobilizado de uso 
Outras imobilizações de uso 
Depreciações acumuladas 

Intangível 
Ativos intangíveis 
Amortizações acumuladas 

Total do ativo 

1 
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2014 

317.158 

q.,';61 

12.'].5:18 
120.088 

5.450 

1.';6·351 
35.438 
14.065 
80.618 
26.230 

1.270 
1.277 

(7) 

24.138 
9.812 

10.135 
4.191 

300 
300 

1.609 

1.377 
1.377 

232 
233 
(» 

2.812 

1.:l50 
1.834 
(484) 

1.462 
2.085 
(623) 

321,57S. 

Passivo 

Circulante 

Depósitos (Nota 10) 
Depósitos a prazo 

Obrigações por operações compromissadas ( Nota 11) 
Carteira própria 
Carteira de terceiros 

Relações interdependências 
Recursos em trânsito de terceiros 

Instrumentos financeiros derivativos 
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 

Outras obrigações 
FlScais e previdenciárias (Nota 12 (a)) 
Negociação e intermediação de valores(Nota 12 (b)) 
Diversas (Nota 12 (c)) 

Exigível a longo prazo 

Depósitos 
Depósitos a prazo (Nota 10) 

Instrumentos financeiros derivativos 
Instrumentos financeiros derivativos (Nota7) 

Recursos de aceites e emissão de titulas 
Obrigações por emissão d e  letras financeiras 

Patrimônio liquido 
Capital social - domiciliados no país 
Reservas de capital 
Reservas de lucros 
Lucros acumulados 

Total do passivo e patrimônio líquido 

2014 

162.833 

2 . .']46 
2.546 

126.264 
14.065 

112.199 

4 
4 

1,963 
7·963 

26.056 
5.265 

17.857 
2·934 

27.714 

26.892 
26.892 

44 
44 

778 
77B 

1:l1.032 
127·750 

1.038 
219 

2.025 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 
Demonstração do resultado 
Em miUtares de reais 

Receitas da intermediação financeira 
Operações de crédito 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (Nota 7 (f)) 
Resnltado de operações de câmbio 

Despesas da intermediação financeira 
Operações de captação no mercado 
Provisão para créditos de liquidação dnvidosa 

Resnltado bruto da intermediação financeira 

Outras receitas (despesas) operacionais 
Receitas de prestação de serviços (Nota 16 (d)) 
Despesas de pessoal (Nota 16 (b)) 
Outras despesas administrativas (Nota 16 (a)) 
Despesas tributárias 
Outras receitas operacionais (Nota 16 (e)) 
Outras despesas operacionais 

Resultado operacional 

Resultado não operacional 

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 

Imposto de renda e contribuição social (Nota 13) 
Provisão para imposto de renda 
Provisão para contribuição social 
Realização de ativo fiscal diferido 

Lucro líquido do semestre 

Número de ações 
Lucro por ação no final do semestre - R$ 

2 
As notas explicativas da administraçao são parte integrante das demonstraçOes conlábeis. 

2014 

10 
6.098 

10.528 
(2°5) 

(4·5°8) 
(8) 

11.915 

(6·753) 
12.562 

(9.992) 
(8.382) 
(2.099) 

1.383 
(225) 

16 

(3.025) 
(1.270) 

(769) 
(986) 

2.153 

127.75° 
0,01685 



Conglomerado Prudencial BR Partners 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 

Reservas de 
Cal'ital 

Capital Outras reservas 
social de cal'ital 

Em 31 de dezembro de 2013 127·75° 348 
Pagamento baseado em ações (Nota 14 (e)) 690 
Lucro líquido do s emestre 

Destinação do Incro líquido 

Reserva legal 

Em 30 dejuuho de 2014 127·75° 1.038 

3 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações conlábeis. 

Reservas 
de Lucros 

Lucros/ 
Reserva (Prejuízos) 

Legal acumulados Total 
111 (140) 128.069 

120 810 

2.153 2.153 

108 (108) 

219 2.025 131.032 



Conglomerado Prudencial BR Partners 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Em milliares de reais 

Fluxos de caixa de atividades operacionais 

Lucro líquido do semestre 

Ajuste ao lucro líquido 

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Pagamento baseado em ações 

Depreciações e amortizações 

Lucro liquido ajustado 

Variações de ativos e obrigações operacionais 

(Aumento) em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 

(Aumento) em operações de créditos 

Diminuição em outros créditos 

Diminuição em outros valores e bens 

(Diminuição) em depósitos 

Aumento em captações no mercado aberto 

Aumento em relações interdependências 

Aumento em recursos de aceites e emissão de títulos 

(Diminuição) em outras obrigações 

Imposto de renda e contribuição social pagos 

Caixa liquido utilizado nas atividades operacionais 

Atividades de investimento 

Aquisição de imobilizado 

Aquisição de ativo intangível 

Caixa líquido usado nas atividades de investimento 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 

4 
As notas axplicativas da administração são parta integrante des demonslraç6es conlãbals. 

2014 

2.153 

459 

8 

809 

363 

3.792 

(24.394) 

(1.510) 

24.819 

435 

(8.336) 

126.264 

4 

37 

(8.871) 

(428) 

111.812 

(67) 

(147) 

23.960 

(459) 

135·099 



Conglomerado Prudencial BR Partners 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 30 de junho de 2014 
Em milhares de reais 

1 Contexto operacional 

o Conglomerado Prudencial BR Partners, é composto pelo BR Partners Banco de Investimento S.A., por 
sua subsidária integral BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e pelos pelos fundos 
de investimento Total Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Crédito Privado 
e BR Partners Capital. 

o BR Partners Banco de Investimento S.A. ("Banco", "Banco BR Partners" ou "Instituição"), tem por 
objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes à carteira de investimento e 
câmbio. É constituído sob a forma de sociedade por ações e domiciliado no Brasil, sendo controlado 
diretamente pela BR Partners Participações Financeiras Ltda. e indiretamente pela 
BR Advisory Partners Participações S.A. As operações são conduzidas no conjunto das empresas 
integrantes do Grupo BR Partners. A matriz do Banco está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3355, na cidade de São Paulo. 

A emissão das demonstrações contábeis individuais foi autorizada pela diretoria em 4 de agosto de 2014. 

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis 

a) Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial BR Partners foram elaboradas 
de acordo com a Resolução nO 4.280/13 do Conselho Monetário Nacional (CMN), Circular nO 3.701/14 
do Banco Central do Brasil (BACEN) e regulamentações complementares, com o objetivo de atender aos 
propósitos específicos da referida resolução. 

Foram aplicadas as definições e os critérios de avaliação e de reconhecimeuto de ativos, passivos, 
receitas e despesas previstos na regulamentação consubstanciada no COSIF. Para as entidades não 
sujeitas às normas do COSIF foram realizados os ajustes necessários para que a avaliação e o 
reconhecimento dos ativos, passivos, receitas e despesas possam refletir adequadamente a 
regulamentação requerida. 

Conforme previsto no § 2° do art. 10, da Circular n.o 3.701, de 13 de março de 2014, do BACEN, não 
estão sendo apresentadas as informações comparativas à essas demonstrações contábeis. 

BR Partners Banco de Investimento S.A. e BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
elaboram suas Demonstrações Contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis dotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. e estão disponíveis no seu site 
www.brap. com.br 

b) Consolidação 

Conforme determinado no artigo 1°, da Resolução nO 4.280/13, as demonstrações contábeis 
consolidadas do Conglomerado Prudencial BR Partners abrangem a consolidação das entidades 
localizadas no país e no exterior sobre as quais detenha controle direto ou indireto. A existência de 
controle fica caracterizada por participações em empresas localizadas no país em que se detenha, direta 
ou indiretamente, isoladamente ou em conjunto com outros sócios, direitos de sócio que lhe assegurem 
preponderância nas deliberações sociais ou poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores. 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 30 de junho de 2014 
Em milhares de reais 

Os saldos das contas patrimoniais e de resultado e os valores das transações entre as empresas 
consolidadas são eliminados. Estão consolidados os fundos de investimentos onde o Banco BR Partners 
é o principal beneficiário ou detentor das principais obrigações. Os títulos e aplicações pertencentes às 
carteiras desses fundos estão classificados por tipo de operação e foram distribuídos por tipo de papel, 
nas mesmas categorias em que originalmente foram alocados. Os efeitos da variação cambial sobre os 
investimentos no exterior estão apresentados na rubrica de Resultado de Operações com Títulos e 
Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos na Demonstração do Resultado 
Consolidado. 

As demonstrações contábeis consolidadas abrangem o BR Partners Banco, sua controlada direta, 
a BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Corretora") e os fundos de investimento 
mencionados abaixo. A Corretora é subsidiária integral do Banco BR Partners e tem como objetivo 
complementar as atividades nas áreas de banco de investimento, renda fixa, câmbio, consultoria e 
assessoria financeira, bem como instituir a prestação de serviços de corretagem para clientes locais e 
clientes institucionais estrangeiros, nos termos da Resolução nO 2.689. 

Ainda, nos termos do artigo 4°, também da Resolução nO 4.280/13, os fundos de investimento nos qnais 
as entidades integrantes do conglomerado prudencial, sob qualquer forma, assumam ou retenham 
substancialmente riscos e beneficios, devem integrar as demonstrações contábeis de que trata a 
mencionada Resolução. 

O Fundo de Investimento Total Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior -
Crédito Privado ("Total FIM") é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. O Total FIM é constituído sob forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, 
cuja estratégia de investimento é obter rentabilidade por meio de oportunidades oferecidas pelos 
mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, 
derivativos e commodities de forma que o Fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o 
compromisso de concentração em nenhum fator em especial. 

O Fundo BR Partners Capital( "BR Capital") é um fundo domiciliado nas ilhas Cayman, administrado 
pelo Banco Bradesco S.A., com prazo indeterminado de duração, cuja estratégia de investimento é obter 
rentabilidade em títulos e valores mobiliários, incluindo ações e títulos de dívida, moedas, opções, 
futuros e outros derivativos, com foco no mercado brasileiro. 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de 
convergência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo CMN. 

Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN são: 

CPC - "Pronunciamento ConceituaI Básico" (RI) - homologado pela Resolução CMN nº  4.144/12; 

CPC 01 (RI) - "Redução ao Valor Recuperável de Ativos" - homologado pela Resolução CMN 
nº  3.566/08; 

CPC 03 (R2) - "Demonstrações dos Fluxos de Caixa" - homologado pela Resolução CMN 
nº 3.604/08; 
CPC 05 (RI) - "Divulgação Sobre Partes Relacionadas" homologado pela Resolução CMN 
nQ 3.750/09; 

CPC 10 (RI) - "Pagamento Baseado em Ações" - homologado pela Resolução CMN nº 3.989/11; 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 30 de junho de 2014 
Em milhares de reais 

(e) Operações de crédito e provisão para créditos em liquidação duvidosa 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa para as operações de crédito são constituídas em 
montante julgado suficiente para cobrir possíveis perdas e considera a avaliação da administração 
quanto a conjuntura económica, a experiência passada e os riscos específicos e globais da carteira, bem 
como as diretrizes do BACEN e requisitos da Resolução nO 2.682 do CMN que requerem a sua 
classificação de riscos em nove níveis, sendo "AA" (risco mínimo) e H (risco máximo). Os parâmetros 
acima também consideram os períodos de atraso, para atribuição dos níveis e classificação dos clientes, 
da seguinte forma: 

de 15 a 30 dias 
de 31 a 60 dias 
de 61 a 90 dias 
de 91 a 120 dias 
de 121 a 150 dias 
de 151 a 180 dias 
superior a 180 dias 

Período de atraso Classificação do 
cliente 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 59 dias, independentemente de seu nível de 
risco, somente serão reconhecidas como receita, quando efetivamente recebidas. No caso de operações 
classificadas como nível "H", estas permanecerão nessa classificação por seis meses, qnando então serão 
baixadas contra a provisão existente e controladas, em contas de compensação, não mais figurando no 
balanço patrimonial. 

(f) Permanente 

• Imobilizado dc uso 

Demonstrado ao cnsto de aqmslçao, deduzido da depreciação acnmulada. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-económica dos 
bens, sendo móveis, instalações e equipamentos de comunicação (10% ao ano) e sistema de 
processamento de dados (20% ao ano). 

• Intangível 

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, de acordo com a Resolução nO 3.642, de 
26/11/2008, do CMN. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados no decorrer de um 
período estimado de benefício econômico. Compostos basicamente por softwares, que são registrados 
ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% ao ano), a 
partir da data da sua disponibilidade para uso. 

(g) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impainnent) 

De acordo com a Resolução CMN nº 3.566/08, estabelece a necessidade das entidades efetuarem uma 
análise periódica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado, intangível e demais. 
Em 30 de junho de 2014, a administração não identificou nenhuma perda em relação ao valor 
recuperável de ativos não financeiros a ser reconhecida nas demonstrações contábeis. 
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Conglomerado Prudencial BR Partners 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 30 de junho de 2014 
Em milhares de reais 

(h) Passivos circulante e exigível a longo prazo 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os encargos 
incorridos. 

(i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias 

o reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais 
são efetuados de acordo com os critérios descritos definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN e Carta 
Circular na 3.429/10 do BACEN. 

• Contingências ativas 

Não são reconhecidas contabilmente, exceto quando da existência de evidências que propiciem a 
garantia de sua realização sobre as quais não cabem mais recursos. 

• Contingências passivas 

São reconhecidas contabilmente quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, 
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensnráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis 
pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados 
como perda remota não requerem provisão e divulgação. 

• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias 

São demandas judiciais que possam ser contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns 
tributos e contribuições. 

G) Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS 

Provisionados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de 
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo considerando o objeto social para exercer a 
atividade financeira. 

Imposto de renda 
Adicional de imposto de renda 
Contribuição social 
PIS 
COFINS 

A1íquota 
Porcentagem 

15 
10 
15 

0,65 
4 

A provisão para imposto de renda para instituição financeira é constituída à alíquota de 15% sobre o 
lucro tributável , acrescida do adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 120 no semestre; a 
provisão para contribuição social é constituída à alíqllota de 15% sobre o lucro tributável. 
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Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória 627 (MP 627/13) com a convergência 
para a Lei 12.973/14, que revogou o Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei nO 
11. 941/09. A lei 12.973/14 dispõe sobre: 

• a revogação do Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando os ajustes decorrentes dos novos 
métodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis brasileiras 
aos padrões internacionais; 

• a tributação da pessoa juridica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente 
de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas; e 

• o parcelamento especial de Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins. 

Mencionada Lei, concedeu às pessoas jurídicas a opção de antecipar seus efeitos da Lei para o ano 
calendário de 2014, o que resultaria na adoção de todos os procedimentos tributários nela inseridos, a 
partir de IOde janeiro de 2014. As empresas do Conglomerado Prudencial BR Partners não adotaram 
as alterações por não resultar em nenhum efeito contábil relevante nas Demonstrações Contábeis. 

(k) Pagamentos baseado em ações 

o Conglomerado Prudencial BR Partners tem cinco programas de pagamento baseado e m  ações, 
liquidados em ações para os seus colaboradores elegíveis, onde a empresa recebe os serviços prestados e 
como contraprestação outorga às partes opções de compra de ações da sua controladora BR Advisory 
Partners Participações S.A, a um preço de referência, aplicado um desconto percentual. O valor justo dos 
serviços dos colaboradores recebidos em troca da ontorga de opções é reconhecido como despesas do 
exercício durante o período no qual o direito é adquirido. Durante este período, condições específicas de 
aquisição de direito devem ser atendidas de acordo com a política corporativa de remuneração variável 
"Plano de Opções de compra de ações da BR Partners". A contrapartida da despesa registrada no 
resultado é contabilizada no Patrimônio Líquido. 

4 Processo de gestão de risco 

(a) Risco operacional 

Em conformidade com o requerido pela Resolução nO 3.380/06 do CMN, o Conglomerado Prudencial 
BR Partners mantém uma estrutura específica para o gerenciamento dos riscos relacionados às 
atividades operacionais. A gestão dos riscos operacionais é realizada através da disponibilização de 
ferramentas, divulgação de políticas e metodologias corporativas, com o intuito de evitar possíveis falhas 
ou inadequação dos processos executados por pessoas ou sistemas internos. Os pontos identificados de 
não conformidade são comunicados à alta administração que se reúne com o objetivo de avaliar e 
monitorar tais eventos, de modo a garantir uma eficiente gestão dos riscos operacionais e mitigação de 
possíveis perdas no Conglomerado. 

(b) Risco de mercado 

Em conformidade com a Resolução nO 3464/07 do CMN o Conglomerado Prudencial BR Partners 
mantém estrutura específica para o gerenciamento dos riscos de mercado das suas operações. O 
Conglomerado Prudencial está exposto à diversos fatores de risco de mercado, tais como câmbio, taxa de 
juros, ações, mercadorias (commodities), entre outros. O gerenciamento de risco de mercado é efetuado 
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de forma centralizada, por área administrativa que atua de forma independente a área de negócios. O 
Conglomerado Prudencial realiza acompanhamentos diários dos níveis de exposição e assegura 
compatibilização de suas posições frente aos limites regulatórios e operacionais. 

(c) Risco de liquidez 

O Conglomerado Prudencial BR Partners possui uma estrutura de gerenciamento de risco de liquidez 
que proporciona a permanente adequação do seu gerenciamento à natureza e complexidade dos 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. Objetivando o gerenciamento da exposição ao risco 
de liquidez, o Conglomerado adota instrumentos para controle de fluxo de caixa e previsão de 
necessidades ou excesso de recursos com devida antecedência, de tal forma que seja possível a 
antecipação de medidas preventivas. Diariamente, a alta administração recebe mapa para 
acompanhamento da reserva mínima de liquidez, que é utilizada para tomada de decisões em 
conformidade com o Plano de Liquidez da Instituição. 

(d) Risco de crédito 

O Conglomerado Prudencial BR Partners possui uma estrutura de gerenciamento de risco de crédito que 
proporciona a permanente adequação do seu gerenciamento à natureza e complexidade dos produtos, 
serviços, atividades, processos e sistemas. A identificação e análise do risco de crédito é feito através da 
análise de crédito realizada pela área de Gestão de Risco, submetendo-se à avaliação do Comitê de Risco 
de Crédito e Mercado. O monitoramento, a comunicação e o controle são feitos através do Relatório de 
Risco de Crédito. Em caso de necessidade, o Comitê de Risco de Crédito e Mercado sugere instrumentos 
para mitigar o risco de crédito. 

(e) Gerenciamento do Capital 

É definido como efetivo monitoramento e controle de capital que permite uma pronta avaliação da 
necessidade, ou não, de capital que dê segurança aos riscos aos quais o Conglomerado Prudencial está 
sujeito, além de possibilitar um planejamento de metas de acordo com os objetivos estratégicos, 
indicando uma possível necessidade de capital. A governança da gestão de capital é exercida pela 
Administração da BR Partners, com a supervisão do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), que é 
responsável por discutir assuntos relacionados ao Balanço, Capital e à gestão de risco de liquidez. A 
estrutura que rege a gestão do risco operacional, risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito e 
gerenciamento de capital do Conglomerado estão publicadas em diretório de acesso público, disponível 
no endereço www.brap.com. br. 

5 Aplicações interfinanceiras de liquidez 

Em 30 de junho de 2014, estavam constituídas, por aplicações em operações compromissadas no 
montante de R$ 120.088 e aplicações em depósitos interfinanceiros de R$ 5.450. 

Aplicações no mercado aberto - operações compromissadas 
Posição bancada 

Aplicações em depósitos interfinanceiros 
Total 

11 

2014 

120.088 
5.450 
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6 Títulos e valores mobiliários 

(a) 

A carteira de títulos e valores mobiliários está classificada conforme os critérios estabelecidos na 
Circular nQ 3.068/01 do BACEN, na categoria "para negociação", sendo composta de Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT), Letras do Tesouro Nacional (LTN)e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 
Tais ativos estão demonstrados no ativo circulante, independentemente do prazo de vencimento, dado 
serem ativa e frequentemente negociados. 

Classificação e composição da carteira 

Valor de Ganhos/ Valor de 
custo (perdas) não mercado 

atualizado realizados em 2014 
Títulos para negociação 
Carteira pró pria 

LFT 1.549 (1) 1.548 
LTN 12·335 19 12·354 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (i) 6.698 6.698 
Ações de companhias abertas 5·922 5·922 
Títulos de Renda Fixa Corporativos (i) 8·916 8.916 

Vinculados à operações compro missadas 
LTN 14.067 (2) 14.065 

Vinculados à prestação de garantias 
LFT 6.812 70.642 
LTN 73.830 (24) 9.976 

Total 130•129 (8) 130.121 

Os títulos públicos estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) do Banco 
Central do Brasil cujo valor de mercado foi calculado através dos preços divulgados pela ANBIMA. 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão registrados na Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos, (CETIP S.A. - Mercados Organizados) cuja valorização é efetuada por IGP-M 
+ taxa de juros prefixadas. 

Ações de companhias abertas estão registradas na BMF&Bovespa e são valorizadas pelo preço de 
fechamento do pregão na data. 

Referem-se a títulos de renda fixa corporativos negociados em mercado internacional denominados 
em dólar. A taxa de remuneração é prefixada e varia de 5,86% à 9% com vencimento em até 31 de 
dezembro de 2049. 
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Composição por prazo de vencimento do papel 

Sem Até 3 De 3 a 12 
vencimento meses meses 

Carteira própria 5·922 929 7·554 

Vinculados à operações 
compromissadas 14·065 

Vinculados à prestação 
de garantias 52.673 

Total 5·922 14·994 6 7.2 77 

Valor d, 
De 1 a 5 Acima de mercad. 

anos 5 anos em 201, 

6.938 14·095 35.431 

14·06: 

20·9:!i2 80.611 
2 7.883 1 4·095 130.12 :  

7 Instrumentos financeiros derivativos 

o Grupo BR Partners. utiliza instrumentos financeiros derivativos de acordo com sua política de gestão 
de riscos, com diferentes contrapartes, para a gestão dos riscos das exposições próprias ou de clientes, 
principalmente nos mercados de moedas e taxas de juros. Essas operações são registradas e custodiadas 
na BM&FBOVESPA ou na CETIP SA. - Mercados Organizados. 

A área de gestão de riscos monitora diariamente o enquadramento do Grupo BR Partners aos 
parâmetros definidos na Politica de Riscos do BR Partners. Essa política tem como objetivo estabelecer a 
tolerância do Comitê de Gestão do BR Partners às exposições ao risco de mercado, definir as técnicas 
para efetivamente gerenciar, mitigar e prevenir a exposição excessiva ao risco de mercado. 

O valor justo dos instrumentos derivativos é calculado com base nos preços de mercado dos seus ativos
objetos (mark-to-market), outros instrumentos financeiros derivativos semelhantes e modelos de 
apreçamento. Diariamente são verificadas as oscilações das variáveis de mercado que influenciam no 
valor justo dos instrumentos financeiros derivativos, e estas são incorporadas automaticamente. As 
informações utilizadas são de fontes oficiais e a metodologia de apuração respeita o que foi aprovado 
internamente pela diretoria e áreas de riscos. 

As operações atualmente têm como objetivo a finalidade contábil de negociação, são contabilizadas pelo 
valor justo em contas patrimoniais, com os ganhos e as perdas realizadas e não realizadas reconhecidas 
no resultado do período. Os valores dos contratos ou valores referenciais são registrados em contas de 
compensação. 
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(a) Composição por indexador 

Valor a Valor a 
receber pagar 

Operações de "swap" 
Dólar x CDI (6.039) 
Dólar x Libor 1.377 
CDI x Dólar 6.968 

Operações com futuros 
Posição comprada 

DDl 
DI! 

Posição vendida 
DDl 
DI! 
Dólar 

Operações com opções 
Compra de opção de: 

Compra de dólar 458 
Compra de ações 27 
Venda de ações 844 
Venda de IDI 392 

Venda de opção de: 
Compra de dólar (126) 

Venda de dólar (1.177) 

Outros derivativos 
Contratos de NDF 17·541 (665l 

Total 27.6 07 (8.007) 

(b) Comparação entre o valor de custo e o valor de mercado 

Ativo 
Operações de "swap" 
Prêmio de opções de dólar 
Contratos de NDF 

Total 

Valor de 
custo 

7·952 
1.134 

19·391 

Ganhos/ 
(Perdas) não 

realizados 

14 

393 
587 

(1.850) 

Valor 
referencial 

2014 

135.800 
123·905 
110.615 

232.275 
822·530 

7.087 
297·086 

63·834 

271.962 
5·577 
1.902 
4.000 

114.400 
31.462 

306·390 
2'528.825 

Valor de 
mercado 
em 2014 

8 .345 
1.721 

17.541 
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Passivo 
Operações de "swap" (6.702) 663 (6.039) 
Prêmio de opções de dólar (1.134) (169) (1.303) 
Contratos de NDF (1.152) 487 (665) 

Total (8.988) 981 (8.00 7) 

(c) Composição por vencimentos 

Até 3 4a 12 1 a 3 Saldo 
meses meses anos em 201:'J, 

Operações de "swapll (5.637) 6.623 1.320 2·306 
Operações com opções - Comprada 945 776 1.721 
Operações com opçÕes - Vendida (1.303) (1.303) 
Contratos de NDF 10.786 6.090 16.876 
Total 6 .094 12.186 1·320 19.6 00 

(d) Valor referencial por local de negociação 

Balcão 
Bolsas (Cetip) 2014 

Operações de "swap" 370.320 370·320 
Operações com futuros - Comprada 1.054.804 1.054.804 
Operações com futuros - Vendida 368.008 368.008 
Operações com opções - Comprada 283.441 283.441 
Operações com opções - Vendida 145.862 145.862 
Contratos de NDF 306.390 306·390 
Total 1.422•812 1.106 .013 2.528•825 

(e) Valor referencial por contraparte 

Pessoa Pessoa Instituições Investidores Câmaras de 
fisica juridica financeiras institucionais liguidasões 2014 

Operações de 
"swap" 129.739 240.581 370.320 
Operações de 
futuros 1.422.812 1.422.812 
Operações de 
opções 98.024 331.279 429.303 
Contratos de 
NDF 23.631 13Z·556 22.811 122·392 306.390 
Total 23.6 31 36 5.319 26 3.392 122·392 1.754.0 91 2 .528.825 
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(f) Resultado por produto 

Operações de "swap" 
Operações de futuros 
Operações de opções 
Contratos de NDF 
Total 

Receita 
12.209 

142.539 
20.386 
24·478 

199·542 

Despesa 
(7.538) 

(156·742) 
(19.951) 
(4·853) 

Resultado 
líquido 2014 

4.671 
(14.203) 

435 
19.625 

As garautias dadas uas operações de instrumentos finauceiros derivativos junto à BM&F são 
representadas por títulos públicos federais e totalizam R$ 80.618, registradas como vinculados à 
prestação de garantias./ 

8 Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa 

A classificação das operações de crédito e a constituição da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa foram definidas de acordo com o estabelecido pela Resolução nO 2.682 do CMN. A carteira de 
crédito é composta por um financiamento do setor comércio no montante de R$ 1.510 com vencimento 
até 10 de agosto de 2015. A operação está classificada no nível de risco A, tendo provisão constituída no 
montante de R$ 8. 

9 Outros créditos 

Serviços Prestados a Receber (i) 
Negociação e intermediação de valores (ii) 
Adiantamentos e antecipações salariais 
Devedores por depósito em garantia (iii) 
Imposto de renda e contribuições a compensar 
Pagamentos a ressarcir 
Val ores a receber de empresas ligadas (iv) 
Outros 
Total 

2014 

9·812 
10.135 

287 
476 

1.898 
671 
846 

13 

(i) Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria recebidos e m  31 de julho de 2014· 

(ii) Os saldos classificados em negociação e intermediação de valores no ativo são compostos por 
"Devedores/credores - Conta de liquidações pendentes" no valor de R$ 8.983, que representam os 
valores a receber de clientes, correspondentes a ordens de compra e venda de ações e por val ores a 
receber no montante de R$ 1.152 de "Ajuste Diário-Futuro" referente contratos de derivativos junto 
a BMF&Bovespa. 

(iii) Valor referente a depósito de caução sobre o contrato de aluguel de imóvel utilizado pelo 
Conglomerado BR Partners, corrigido ao índice de caderneta de poupança. 
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(iv) Valores a receber conforme Acordo de rateio de despesas administrativas entre as empresas do 
grupo BR Partners em contrapartida de outras receitas operacionais, em virtude da util ização dos 
serviços de infraestrutura do Banco, tais como suporte administrativo, operacional e controladoria. 
(Nota 15 (al) 

Depósitos a prazo 

Até 3 4a 12 Saldo em 
meses meses 1 a 3  anos 2014 

Depósitos a prazo 260 2.286 26.892 29-438 
Total 26 0 2.286 26 . 892 29.:1; 38 

Representado por captações em Certificados de Depósitos Bancários com clientes no valor de R$ 29.438, 
com vencimento até 24 de maio de 2017. As taxas correspondentes variam de 100% à 112% do CDI e 
taxas pré-fixadas de 11,36% à 13,8%. O montante de R$ 13-405 corresponde a transações onde as 
contrapartes são partes relacionadas (Nota 15 (a) e (b)). 

11 Obrigações por operações compromissadas 

Carteira própria 
LTN 

Carteira de terceiros 
LTN 
NTN-F 

Total 

2014 

20.000 
92.199 

Obrigações por operações compromissadas com a data de recompra no dia 1 de julho de 2014, sendo 
liquidadas nesta data. 

12 Outras obrigações 

(a) Fiscais e previdenciárias 

Proveisões para IR e CSLL 
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 
Impostos e contribuições sobre salários 
Proveisão para PIS e COFINS 
Proveisão para ISS 
IR sobre depósito a prazo - PJ 
Outros 
Total 

17 

2014 
3·775 

15 
290 
613 
513 
53 
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(b) Os saldos classificados em negociação e intermediação de valores no passivo representam 
substancialmente o total a pagar à BM&FBOVESPA correspondentes às operações de compra, venda e 
empréstimos de ações estão compostos substaucialmente por: 

• "Conta caixas de registros e liquidação" no valor de R$ 4.822; 
• "Credores - conta liquidações pendeutes" no montante de R$ 5.099; 
• Ações a liquidar e "Credores por empréstimos de ações" no montante de R$ 6.174; 
• "Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias a Liquidar" no montante de R$ 1.751 que 

representam o total a pagar à BMF&Bovespa, referente a contratos de derivativos. 

(c) Diversas 

Provisões para pagamentos a efetuar - pessoal 
Aluguel de imóvel 
Serviços técnicos especializados 
Serviços de terceiros 
Comunicações 
Processamento de dados 
Taxa de administração 
Taxa de custódia 
Taxa de desempenho e performance 
Outros 
Total 

13 Imposto de renda, contribuição social 

A tributação sobre o resultado do exercício está demonstrada abaixo: 

Resultado antes do IR e CSLL -
Deduzido das participações nos lucros 
Alíquota (25% IR e 15% CS) 

Adições/exclusões permanentes 

Adições/exclusões temporárias 

Adições/exclusões diferidas 

Total do imposto de renda e contribuição social 

2014 
1.373 

262 
229 

60 
58 
67 
14 
19  

136 
716 

2·93 4 

Imposto de 
renda 

5.178 
(1.277) 

(13) 

(596) 

(1.886 )  

201 4 
Contribuição 

Social 

5.178 
(777) 

(6) 
(356) 

O montante de crédito tributário não registrado em 30 de junho de 2014 foi de R$ 632, referente ao 
prejuízo fiscal no montante de R$ 1.579 da BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA. , 
os quais serão registrados quando apresentarem efetiva perspectiva de realização. 

No Banco BR Partners, os créditos tributários são reconhecidos considerando a expectativa da 
administração de apuração de lucros tributáveis futuros para real ização do referido crédito tributário. 
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A seguir está demonstrada a origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social 
diferidos: 

Prejuízo Fiscal 
Total dos créditos tributários 

14 Património líquido 

(a) Capital social 

2013 

986 

Constituição Realização 2014 

1.940 
1.940 

o capital social totalmente subscrito e integralizado é representado por 127.750.000 (cento e vinte e sete 
milhões, setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao valor 
de R$ 1 (um real) cada uma. 

(b) Reservas de capital 

São representadas pelo reconhecimento do plano de pagamento baseado em ações. 

(c) Reservas de lucros 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 
20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente 
poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. 

(d) Dividendos ejuros sobre o capital próprio 

Ao fim de cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório não cumulativo 
correspondente à totalidade do lucro líquido ajustado, podendo a diretoria informar aos acionistas, com 
exposição justificada e aprovada por unanimidade em Assembleia Geral, deixar de distribuir lucros ou 
reter em reservas conforme a situação financeira do Banco. 

o Banco também poderá, a qualquer tempo, ad referendum da Assembleia Geral, levantar balanços em 
períodos menores em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, declarar 
a pagar dividendos intermediários, intercalares ou juros sobre capital próprio à conta de lucros do 
exercício corrente ou reserva de lucros de exercícios anteriores. 

(e) Pagamento baseado em ações 

Os colaboradores elegíveis do Conglomerado BR Partners, terão pagamentos diferidos ao longo do 
programa, sendo que o período de iliferimento de cada programa é de cinco anos. O pagamento ocorre 
de forma igualitária em cinco parcelas anuais consecutivas. O exercício das parcelas pode ser postergado 
exceto para a última parcela. Em cada programa anual, o exercício da primeira "tranche" terá 
obrigatoriamente carência inicial de 1 (um) ano. Passado este período, as primeiras quatro parcelas 
poderão ser postergadas num prazo máximo limitado à data da quinta parcela (dita não prorrogável) de 
cada programa. 
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o montante registrado no Patrimônio Líquido em 30 de junho de 2014 é de R$ 810. 

Em 1° de janeiro 

Concedidas 

Exercidas 

Em 30 de junho 

Quantidade 
de ações 

608.434 

1.769.592 

(122) 

Preço JDédio 
de exercicio 

por ação-R$ 

2,137 

2,166 

2,137 

201.4 

Valor da ação
R$mil 

1·300 

3·833 

(260) 

15 Transações com partes relacionadas 

(a) 

As operações entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução fi!.! 3.700, do CMN. 

Transações com entidades do Grupo 
2014 

Ativos Receitas 

(Passivos) (DesEesas) 

Valores a receber (Nota 9) 
BR Advisory Partners Participações S.A. 89 89 
BR Partners Assessoria Financeira Ltda. 368 368 
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. 82 82 
BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 169 169 
BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. 69 69 
BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A. 69 69 

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7) 
BRAdvisory Partners Participações SA. (44) (501) 

Depósitos a prazo (Nota 10) 
BR Advisory Partners Participações S.A. (260) (462) 

BR Partners Assessoria Financeira Ltda. (609) (124) 
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. (4.801) (231) 

BR Partners Gestão de Recursos Ltda. (2.381) (143) 

BR Partners Participações Financeiras Ltda. (23) (1) 

BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. (2.062) (31) 

As transações entre partes relacionadas das operações de renda fixa e derivativos foram efetuadas em 
termos equivalentes aos que prevalecem em transações entre partes independentes, considerando-se 
prazos e taxas médias usuais de mercado e a ausência de risco, vigente nas respectivas datas. 
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(b) Remuneração do pessoal-chave da administração 

A remuneração e encargo do pessoal-chave da administração são representados pela sua diretoria 
estatutária e encontra-se registrada na linha despesas de pessoal. 

Pró-labore 
Encargos sociais 
Pagamento baseado em ações 
Total 

(c) Outras operações com partes relacionadas 

Administradores e colaboradores 

16 Outras informações 

(a) Outras despesas administrativas referem-se: 

Despesas de aluguéis 
Despesas de serviços técnicos especializados 
Despesas de processamento de dados 
Despesas de comunicações 
Despesas com condomínio 
Despesas de serviços de terceiros 
Despesas de água, energia e gás 
Despesas de manuteução e conservação de bens 
Despesas de transportes 
Despesas de serviços do sistema finan ceiro 
Despesas de viagem 
Despesas tributárias 
Despesas com amortização e depreciação 
Outras despesas 
Total 

Objeto 

Depósito a prazo 

21 

2014 

455 
102 
809 

(Passivo) 

2014 

1.643 
644 

1.172 
790 
2°5 
378 
128 
149 
1°4 

2.227 
50 
66 

364 
462 

2014 

(Despesa) 

(122) 
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Em milhares de reais 

(b) Despesas de pessoal 

Incluem os salários e os encargos sociais pagos no semestre de 2014 no montante de R$ 8.626, bem 
como benefícios de pagamento baseado em ações, de assistência médica, odontológica, seguro de vida, 
vale refeição, vale alimentação e transporte. 

(c) Nã o há registro de processos jndiciais de natureza tributária, cível ou trabalhista na data-base 30 de 
junho de 2014, cuja possibilidade de perda tenh a sido classificada como provável ou possível. 

(d) Receitas de prestação de serviços 

Referem-se substancialmente a rendas com comlssoes de colocação de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários no montante de R$ 2.138, rendas de serviços de assessoria financeira no montante de R$ 
9.961 e R$ 447 de rendas de corretagens de operações em bolsa 

(e) Outras receitas operacionais 

Referem-se substancialmente à receitas provenientes de Acordo de rateio de despesas administrativas 
entre as empresas do grupo BR Partners no montante de R$ 860 e reversão de rendas de direitos por 
empréstimos de ações no montante de R$ 337. 

*** *** *** 
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