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a liquidez da Sociedade. As análises efetuadas, seus critérios, parâmetros e resultados obtidos são
30/06/2018
documentados. A análise do caixa projetado contempla não somente o curto prazo, mas estendeExigência
30/06/2018 30/06/2017
(limite) Situação Margem se para um horizonte de 5 anos. A Sociedade é parte integrante do Grupo Gazin e, em caso de
Despesas de comunicação
(40)
(42) Limites operacionais
Despesas de publicações
(11)
(11) PL exigido compatível com o grau de risco da estrutura de seus
descasamento do seu fluxo de caixa, está apta a receber recursos oriundos de sua controladora.
7.000 38.952 31.952 f) Gerenciamento de risco de crédito - Resolução nº 3.721/09: Para possibilitar o gerenciamento
Despesas do serviço financeiro
(120)
(117) ativos - passivos e contas de compensação - Res. nº 2.099/94 (*)
19.476
246 19.230 do risco de crédito, além de políticas de crédito (por produto) e normativos internos que dão
Despesas com serviços técnicos especializados
(39)
(29) Índice de imobilização - Resolução nº 2.283/96 (*)
7.000 38.952 31.952 direcionamento quanto à gestão do crédito, a Gazincred possui um módulo sistêmico que permite
Despesas de propaganda e publicidade
(4)
(8) PL realizado mínimo - Resolução nº 2.099/94 (*)
7.000 19.800 12.800
Despesas de viagens no país
–
– Capital realizado mínimo - Resolução nº 2.099/94 (*)
avaliar mensalmente os ratings dos clientes, individualmente e do conjunto que compõe a carteira
30/06/2017
Despesas com depreciação e amortização
(4)
(5)
de crédito, possibilitando a emissão de relatórios sobre a concentração setorial e a validação das
Exigência
Despesas com taxas de registro
(7)
(2)
(limite) Situação Margem principais informações dos sistemas onde se originam os registros das operações da espécie, entre
Despesas com contenciosos
(13)
(29) Limites operacionais
outros. De forma complementar, foi implantado um painel de gestão para o citado risco e que
Participação dos empregados no resultado
(28)
- PL exigido compatível com o grau de risco da estrutura de seus
Outras despesas administrativas
(8)
(5) ativos - passivos e contas de compensação - Res. nº 2.099/94 (*)
7.000 29.400 22.400 abrange os principais indicadores da carteira de crédito, incluindo, a avaliação das condições
Total
(2.056)
(1.493) Índice de imobilização - Resolução nº 2.283/96 (*)
14.700
262 14.438 extremas. Para a carteira de empréstimo pessoal utiliza-se como parâmetro para concessão de
7.000 29.400 22.400 crédito o histórico dos clientes cadastrados no crediário das lojas do Grupo Gazin, onde são
(*) Neste montante está registrado o gasto com comissões sobre a prospecção de novos clientes da PL realizado mínimo - Resolução nº 2.099/94 (*)
7.000
9.800
2.800 adotadas regras rígidas contidas na política de crédito adotada pelo Grupo. g) Gestão de risco
linha de crédito pessoal, modalidade lançada no exercício de 2016. O percentual em cada transação Capital realizado mínimo - Resolução nº 2.099/94 (*)
(*)
E
alterações
complementares.
operacional - Resolução nº 3.380/06: A Gazincred adota como critério um conjunto de processos
é estabelecido em 6%, com base em contrato pactuado entre as partes. 13. Transações com partes
16.
Processos
de
gestão,
controles
internos,
gerenciamento
de
riscos
e
ouvidoria:
a)
Processo
e de rotinas adequados às modalidades operacionais e buscou aprimorar os mecanismos de gestão
relacionadas: a) Remuneração da Administração: Os gastos com honorários da diretoria foram
de
gestão:
Os
controles
são
realizados
conforme
manual
de
controle
interno.
b)
Controles
internos:
de risco operacional, investindo em ferramenta de gestão e controle, treinamentos e integração
no montante de R$98 (R$99 em 30/06/2017). A Sociedade concede benefícios de curto prazo
aos empregados, tais como: participações nos lucros e benefícios não monetários e assistência A Sociedade vem desenvolvendo e aperfeiçoando os sistemas de Controles Internos, tornando das unidades. Os processos organizacionais relevantes, seus riscos e controles foram mapeados.
médica. A Sociedade não concede benefícios pós-empregos. b) Recursos de aceites cambiais e acessíveis a todos os colaboradores, assegurando que sejam conhecidos todos os processos Os riscos e controles estão registrados em ferramenta informatizada de gestão, o que possibilita a
despesas: As transações com partes relacionadas foram efetuadas em condições pactuadas entre as e as responsabilidades atribuídas em seus diversos níveis e que eles são compatíveis com formação de uma base de perdas da Sociedade. Para alocação de capital, a Sociedade adota como
partes (prazos de vencimento e taxas de remuneração), referentes a emissão de títulos de letra de o tamanho e complexidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização. A Sociedade critério o modelo básico, método Basic Indicator Approach, BIA. h) Gestão de risco de mercado
câmbio (LC GazinCred), não havendo diferenciação quanto àquelas ofertadas a terceiros. Outras conta com ferramenta informatizada, sob gestão da Área de Controles Internos, cujo objetivo - Resolução nº 3.464/07: A Gazincred procura identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar
transações com partes relacionadas envolvem o pagamento de comissões sobre prospecção de é acompanhar a execução dos controles relevante e obrigatoriedades. Além disso, a área realiza os riscos de mercado que possam gerar perdas para a Sociedade. Esses riscos são decorrentes das
novos clientes para a linha de crédito pessoal. O gasto está registrado no resultado, em grupo de diversas atividades, tais como a normatização e padronização de políticas institucionais dos flutuações de preços e de taxas de mercado. A Sociedade atua de forma conservadora e não possui
despesas administrativas e somou R$1.537 no 1º semestre de 2018 (e R$2.123 no ano de 2017). principais processos organizacionais, acompanhamento de mudanças legais que possam impactar outras exposições, além de eventuais descasamentos entre ativos a taxas de juros pré-fixadas e
14. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social é representado por 19.800.000 ações as atividades e diretrizes organizacionais e o monitoramento de movimentações financeiras, à passivos remunerados a taxas de juros flutuantes. A Sociedade possui sistema automatizado e que
ordinárias com valor nominal de R$1,00 cada. Através da ata da AGOE, realizada em 22/05/2017 luz da normatização de prevenção à lavagem de dinheiro. c) Gerenciamento de riscos: No possibilita o aprofundamento, ainda maior, de análise do citado risco, acelerando, especialmente, a
e homologada pelo Banco Central do Brasil no 2º semestre de 2017, foi aprovado pelos acionistas gerenciamento dos riscos de mercado, de liquidez, operacional, de crédito e na gestão de capital, apuração da exposição, acaso existente, de cenários macroeconômicos, visando adoção de medidas
o aumento do capital no valor de R$10.000, passando o capital social anterior totalmente subscrito estamos acompanhando e monitorando com a frequência necessária à segurança das operações e prudenciais de proteção aos seus resultados. As posições da Sociedade resumem-se a ativos e
e integralizado de R$9.800 para R$19.800 mediante a emissão de 10.000.000 ações ordinárias informações de crédito. Apesar de aperfeiçoamento e investimentos complementares, acreditamos passivos decorrentes da atividade comercial da Sociedade e não existem posições especulativas.
nominativas de igual valor para cada um dos acionistas. b) Reserva legal: É constituída à razão que são factíveis ao porte da Sociedade e que são compatíveis com o tamanho e complexidade i) Gerenciamento de capital - Resolução nº 3.988/11: Define-se como monitoramento e controle
de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, dos produtos e serviços oferecidos. A estrutura de Gerenciamento de Riscos da Gazincred é do capital mantido pela Sociedade, incluindo a necessidade de capitalização para fazer frente a
até o limite de 20% do capital social. c) Dividendos e juros sobre capital próprio: O estatuto social composta pelo Gestor de Riscos, pelo Grupo de Levantamento e Monitoramento de Riscos, pelo riscos institucionais, considerando as metas e objetivos estratégicos. A Gazincred projetou seus
determina que a distribuição de dividendos será determinada pelos acionistas da Sociedade no Comitê de Riscos e pelo Diretor responsável por gestão de riscos, caracterizando-se pela atuação ativos, passivos e resultados e, por consequências, seus limites operacionais para cinco anos, não
encerramento do exercício. Os acionistas aprovaram por unanimidade distribuir dividendo na complementar e integrada de forma a suportar, avaliar e monitorar os processos, procedimentos detectando necessidade de capitalização adicional compulsória. j) Ouvidoria: Atenta ao direito
forma de juros sobre capital próprio de pelo menos 25% do lucro após a reserva legal, conforme art. e controles relacionados ao gerenciamento dos riscos. d) Índice de Basileia: Em 30/06/2018 o do consumidor, a Gazincred mantém a Ouvidoria como canal de comunicação para registrar as
202 da Lei 6.404/76. Assim, não houve valor provisionado a título de dividendos no exercício de Índice de Basileia foi de 31,17% (37,16% em 2017), portanto, com folga suficiente para suportar manifestações dos clientes, buscando soluções tempestivas, mediando os conflitos de acordo
2018. O saldo reconhecido a título de juros sobre capital próprio é de R$1.165 (R$1.300 em 2017), o crescimento institucional. Não há previsão de impactos, exceto residuais, sobre a Sociedade, em com as necessidades e exigências dos clientes. Entendemos que a Ouvidoria é um importante
equivalente a R$0,06 por ação (R$0,13 em 2017), sendo o benefício tributário de R$524 (R$585 razão da edição do arcabouço legal trazido pelo CMN e pelo BACEN e que implantou as diretrizes instrumento de gestão de processos e de qualidade dos serviços oferecidos aos nossos clientes
em 2017). 15. Limites operacionais: A Gazincred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e de Basileia III, no País. e) Gerenciamento de risco de liquidez - Resolução nº 2.804/00: A Gazincred e de controles internos. Os canais são divulgados nos instrumentos contratuais, bem como nos
Investimento encontra-se enquadrada nos limites operacionais, apresentando a seguinte posição:
possui análises econômico-financeiras com vistas a avaliar o impacto dos diferentes cenários sobre ambientes de visita física e eletrônica dos nossos clientes (escritório e sítio eletrônico).
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Gazincred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
e Investimento. Douradina - PR. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
Gazincred S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), que divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
compreendem o balanço patrimonial em 30/06/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gazincred S.A. - Sociedade demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade.
de Crédito, Financiamento e Investimento em 30/06/2018, o desempenho de suas operações e financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
os seus respectivos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
Central do Brasil - BACEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 30 de agosto de 2018.
Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco ERNST & YOUNG
Dario Ramos da Cunha
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, Auditores Independentes S.S.
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão CRC-2SP034519/O-6
Contador CRC-1SP214144/O-1
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