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Maior banco da
Itália tem perda
de€ 14 bilhões
UniCredit anunciou baixas contábeis de€ 13,7 bi
por conta principalmente de empréstimos ‘podres’

● O Banco Central Europeu
(BCE) divulgou como as autorida-
des regulatórias vão examinar os
ativos dos 128 maiores bancos
da zona do euro. Com o lança-
mento de um manual de 285 pági-
nas, a instituição efetivamente
iniciou a segunda parte de sua
revisão de bancos, que se esten-
derá até agosto. A revisão tem
como objetivo examinar os gran-
des bancos europeus de maneira
uniforme adotando, por exemplo,
padrões consistentes para em-
préstimos em atraso. A segunda
fase da revisão de qualidade dos
ativos vai cobrir € 3,72 trilhões,
ou 58% do total de ativos ponde-
rados pelo risco na zona do euro.
Em média, os inspetores da insti-
tuição vão avaliar 1,25 mil arqui-
vos de crédito por banco.

ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

BCE vai examinar
€3,72 trilhões em
ativos de bancos

MILÃO

O UniCredit, maior banco da
Itália em ativos, divulgou on-
tem um surpreendente prejuí-
zo de € 14 bilhões em 2013,
após enormes baixas contá-
beis relativas a fusões e em-
préstimos podres, refletindo
medidas para limpar o balan-
ço antes de uma verificação
da solidez do setor por regula-
dores europeus.

O UniCredit informou ontem
que as provisões para devedo-
res duvidosos no ano totaliza-
ram € 13,7 bilhões, sendo € 9,3
bilhões provisionados apenas
no quarto trimestre. Os resulta-
dos do UniCredit mostraram a
limpeza mais dramática de um
balanço contábil até agora na
zona do euro antes dos testes
de saúde bancária que será fei-
to pelo Banco Central Europeu
(leia mais ao lado).

“Esta foi uma limpeza chocan-
te”, disse um analista do setor
bancário, que não quis ser iden-
tificado. “A companhia está as-
sumindo€ 9,3 bilhões de euros
com empréstimos. Tínhamos
previsto € 4,5 bilhões e ainda
achávamos que era uma estima-
tiva alta”.

Baixas. A baixa contábil refe-
rente a ágio feita pelo UniCre-
dit ficou em€9 bilhões, confor-
me o banco realizou expressi-
vas baixas no valor de suas aqui-
sições desde 2005.
O enorme prejuízo líquido re-
gistrado no ano passado leva
em consideração um ganho lí-
quido de capital de€ 1,2 bilhão
oriundo da reavaliação da parti-
cipação do UniCredit no Banco
Central da Itália, cuja contabili-
dade ainda está sendo discuti-
da.
O resultado se compara a uma
estimativa média entre analis-
tas de um lucro de € 916,5 mi-
lhões em 2013, segundo uma
pesquisa feita pela Thomson
Reuters. / REUTERS Avaliação. UniCredit se prepara para inspeção do BCE

SETEMBRO DE 2013 SETEMBRO DE 2013 JULHO DE 2013DEZEMBRO DE 2013 DEZEMBRO DE 2013

R$ 1,9 bi Não divulgadoR$ 2,8 bi Não divulgado

Assessor do controlador 
na estruturação, seleção de 
bookrunners e execução da 
oferta de ações da Via Varejo

Assessor financeiro exclusivo da
Femsa Logística na aquisição

do Expresso Jundiaí

Assessor do Cassino na negociação
para troca de ações PN

por ações ON com Abílio Diniz

Assessor financeiro exclusivo do
Warburg Pincus na aquisição do
controle da Pet Center Marginal

MARÇO DE 2013 FEVEREIRO DE 2013AGOSTO DE 2013 AGOSTO DE 2013

Não divulgado Não divulgadoR$ 1,4 bi R$ 670 mm

Assessor financeiro da Renova e da
Cemig no aumento de capital da

Renova com a entrada da
Cemig no bloco de controle

Assessor financeiro exclusivo do
Canal Rural na venda de 100%

de suas ações para a J&F

Assessor financeiro exclusivo da
Corpesca na aquisição de 60%
do capital e renegociação da
dívida da Sementes Selecta

Assessor financeiro da Renova na
aquisição do controle da

Brasil PCH
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AGOSTO DE 2013NOVEMBRO DE 2013 OUTUBRO DE 2013

No montante de R$ 67.708.638
Lastreado em Créditos Imobiliários

oriundos de Contrato de Locação do

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 8ª Série da 1ª Emissão da

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 7ª Série e 8ª Série da 1ª Emissão da

Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 220ª Série e 221ª Série da 

2ª Emissão da

No montante de R$ 14.077.748
Lastreado em Créditos Imobiliários

cedidos por

Empresa do

No montante de R$ 19.807.074
Lastreado em Créditos Imobiliários

gerados por
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BR Partners proveu apoio financeiro
e assessorou o Grupo Sequóia

na compra da

Empresa Investida

Empresa Investida

OUTUBRO DE 2013

BR Partners e General Shopping
inauguraram o 

Outlet Premium Salvador
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PRINCIPAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS

O BANCO DE INVESTIMENTO 
DE CONFIANÇA DE QUEM 

EMPREENDE E INVESTE NO 
BRASIL

www.brpartners.com.br

BR Advisory Partners Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.739.356/0001-03

Ativo 2013 2012 2011

Circulante 281.665 222.838 199.736

Caixa e equivalentes de caixa 20.555 48.703 36.317
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado 196.378 150.745 147.498
Instrumentos financeiros derivativos 8.711 – –
Contas a receber e outros recebíveis 51.690 19.936 12.946
Tributos à compensar 3.803 3.343 1.870
Outros 528 111 1.105

Não circulante 16.211 11.788 7.824

Instrumentos financeiros derivativos 2.767 – –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 986 – –
Outros 13 – –
Investimentos – – 45
Imobilizado 6.229 6.200 6.805
Ativos intangíveis 6.216 5.588 974

Total do ativo 297.876 234.626 207.560

Passivo 2013 2012 2011

Circulante 58.209 24.994 3.658
Depósitos 1.237 – –
Fornecedores e outras contas a pagar 20.898 1.713 1.175
Salários e encargos sociais a pagar – – 395
Instrumentos financeiros derivativos 9.833 – –
Dividendos a pagar 137 6.269 –
Impostos a recolher 5.763 1.392 884
Provisões tributárias – 3.205 1.204
Outras provisões 20.341 12.415 –

Não circulante 18.843 1.332 892
Depósitos 4.438 – –
Empréstimos 2.355 – –
Instrumentos financeiros derivativos 3.830 – –
Títulos emitidos 741 – –
Impostos diferidos 7.479 1.332 892
Participação dos acionistas não controladores – 1 29
Patrimônio líquido 220.824 208.299 202.981
Capital social 184.487 163.550 154.724
Reserva de capital 32.822 31.949 30.614
Reserva de lucros 13.829 23.114 17.664
Resultado participação em controladas com
 patrimônio líquido negativo – – (21)
Ações em tesouraria (10.314) (10.314) –

Total do passivo e patrimônio líquido 297.876 234.626 207.560

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da BR Advisory Partners Partici-
pações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
Destacamos os seguintes fatos no período:
No ano de 2013, apesar do fraco desempenho da economia e do complexo ambiente de negócios 
para o setor financeiro, nossa Companhia apresentou um desempenho positivo. As receitas 
atingiram R$ 88 milhões, refletindo um crescimento de 10% sobre o ano anterior. Atingimos 
um patrimônio líquido de R$ 221 milhões e o lucro líquido superou os R$ 21 milhões.
Participamos de algumas das mais relevantes operações de fusões e aquisições do mercado, 
trabalhando para clientes como: Canal Rural, Casino, Cemig, Corpesca, FEMSA, Renova e War-

burg Pincus. Mantivemos em 2013 a posição como um dos principais assessores no segmento 
de fusões e aquisições em número de transações anunciadas, segundo os rankings: Bloomberg 
(5º lugar) final 2013 e ANBIMA (6º lugar, dados divulgados até setembro de 2013).
A BR Partners Gestão de Recursos terminou o ano de 2013 com volume superior a R$ 1,5 bilhão 
em ativos sob administração, contabilizados a valor de mercado. A área de Private Equity, aumen-
tou o volume de ativos sob gestão para R$ 121 milhões, em razão de investimentos realizados 
por nossa investida Grupo Sequoia na aquisição da Celote, líder no mercado de logística de 
vestuário, e pelo FIP BR Partners Outlet Premium com a inauguração do Outlet Premium Salvador.
No primeiro semestre de 2013 começamos a operar o BR Partners Banco de Investimento (“Banco”) 
e a BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Corretora”). Apesar do pouco tempo 

atuando com clientes externos, já podemos destacar a área de Mercado de Capitais que foi 
coordenador líder na emissão de várias operações de Certificado de Recebíveis Imobiliários, 
com volume superior a R$ 100 milhões. Tal performance nos posiciona em 8º lugar tanto na 
originação quanto na distribuição no Ranking da ANBIMA. Através do Banco também iniciamos 
a venda de operações de tesouraria para nossos clientes nos produtos de câmbio, derivativos 
e operações estruturados que já estão gerando resultado positivo para a organização. Nossa 
Corretora, em poucos meses de operação já se destaca entre as melhores provedoras de acesso 
corporativo do mercado e cresce consistentemente em trading.

São Paulo, 10 de março de 2014.

A Diretoria

Relatório Anual – Consolidado

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011 
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011 
(Em milhares de reais)

    2013 2012 2011

Operações continuadas

Receita operacional 88.721 80.322 54.933

Lucro Bruto 88.721 80.322 54.933

Receita de dividendos – – 427

Despesas comerciais – – (251)

Despesas administrativas (53.616) (34.644) (16.235)

Lucro operacional 35.105 45.678 38.874

Outras receitas operacionais 210 135 59

Outras despesas operacionais (4.323) (341) –

Resultado não operacional (152) (209) 6

Lucro antes do imposto de renda e da

 contribuição social 30.840 45.263 38.939

Imposto de renda e contribuição social (9.705) (9.222) (9.557)

Lucro líquido do exercício 21.135 36.041 29.382

A Diretoria
Contador

Hideo Antônio Kawassaki – CRC 1SP 184007/O-5

A íntegra das Demonstrações Financeiras auditadas pela PricewaterhouseCoopers, sem ressalvas, foram publicadas no Diário do Comércio, na edição de 08, 09 e 10 de março de 2014 e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 11 de março de 2014, respectivamente, e encontram-se disponíveis no site www.brpartners.com.br.


