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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da 

AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da Avista S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento (“Avista CFI”), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 06 de setembro (início das 

atividades) até 31 de dezembro de 2016, bem como as correspondentes notas 

explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Avista S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2016, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nessa 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

 

Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 

na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Avista CFI, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 

Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião. 

 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 

auditor 

 

A administração da Avista CFI é responsável por essas outras informações que 

compreendem o Relatório da Administração. 
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Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 

Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 

relatório. 

 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 

de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 

forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 

nada a relatar a este respeito. 

 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

contábeis 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 

avaliação da capacidade de a Avista CFI continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 

pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 

Os responsáveis pela governança da Avista CFI são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 

Nossos 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 nossa opinião. Segurança 

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 

em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
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Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

longo da auditoria. Além disso: 

 

 

a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos 

evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 

risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 

o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

 

b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

da Avista CFI. 

 

c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 

d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 

existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 

fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se 

manter em continuidade operacional. 

 

 

e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 

as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 

objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 

de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 

identificamos durante nossos trabalhos. 
 

 

Rio de Janeiro, 29 de março de 2017. 
 

 

AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. 

CRC RJ-N° 0202 

 

 

Ernesto Patrício Giráldez 

- Contador CRC – RJ N° 053.076/O-2 - 
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AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 2.796, Conj. 1.401, Ed. Impacto Empresarial, Santa Luzia - Vitória - ES

CNPJ nº 23.862.762/0001-00

 

Em Milhares de Reais

ATIVO Nota 31.12.2016

ATIVO CIRCULANTE 104.673    

DISPONIBILIDADES 86            

APLICAÇOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 20.417      
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 20.417     

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4 81.570      
SETOR PRIVADO 90.080     
(PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) (8.510)      

OUTROS CRÉDITOS 5 1.034       

DIVERSOS 1.034       

OUTROS VALORES E BENS 6 1.566       

DESPESAS ANTECIPADAS 1.566       

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.152      

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4 10.152      
SETOR PRIVADO 10.228     
(PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) (76)           

PERMANENTE 7 200          

IMOBILIZADO DE USO 200          
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 199          

INTANGÍVEL 1              
ATIVOS INTANGÍVEIS 1              

TOTAL DO ATIVO 115.025    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016



AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 2.796, Conj. 1.401, Ed. Impacto Empresarial, Santa Luzia - Vitória - ES

CNPJ nº 23.862.762/0001-00

Em Milhares de Reais

PASSIVO Nota 31.12.2016

PASSIVO CIRCULANTE 9.290       

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS 8 415          
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS 415          

OUTRAS OBRIGAÇÕES 9 8.875       
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 288          

FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 8.334       

DIVERSAS 253          

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 83.615     

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS 8 83.615     
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS 83.615     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.120     

CAPITAL 20.000     
DE DOMICILIADOS NO PAÍS 10.a 20.000    

RESERVA DE LUCROS 2.120       
RESERVA LEGAL 106          
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS 2.014      

TOTAL DO PASSIVO 115.025   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016



AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 2.796, Conj. 1.401, Ed. Impacto Empresarial, Santa Luzia - Vitória - ES

CNPJ nº 23.862.762/0001-00

Em Milhares de Reais

D I S C R I M I N A Ç Ã O Nota 31.12.2016

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12.757              
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.456              

RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VAL.MOBILIÁRIOS 301                   

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10.769)            
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO (2.183)              

PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (8.586)              

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.988                

OUTRAS  RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 8.847                
DESPESAS DE PESSOAL (622)                 

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.715)              

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (1.113)              

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.302              

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (5)                     

RESULTADO OPERACIONAL 10.835              

RESULTADO  ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES 10.835              

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (8.715)              
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (4.831)              

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (3.884)              

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.120                

Nº DE AÇÕES 20.000.000

LUCRO LÍQUIDO P/AÇÕES 0,11                  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016



AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 2.796, Conj. 1.401, Ed. Impacto Empresarial, Santa Luzia - Vitória - ES

CNPJ nº 23.862.762/0001-00

Em Milhares de Reais

Total
E V E N T O S Capital Lucro em

Social Legal Especial Acumulado 2016

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO 500             -                 -                 -                 500              

AUMENTO DE CAPITAL 19.500        -                 -                 -                 19.500         

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -                 -                 2.120          2.120           

DESTINAÇÃO DE RESULTADOS 106             2.014          (2.120)        -                   

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 20.000        106             2.014          -                 22.120         

MUTAÇÃO DO PERÍODO 19.500        106             2.014          -                 21.620         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Reserva de Lucros



AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Av. Nossa Senhora da Penha, n° 2.796, Conj. 1.401, Ed. Impacto Empresarial, Santa Luzia - Vitória - ES
CNPJ nº 23.862.762/0001-00

Em Milhares de Reais
D I S C R I M I N A Ç Ã O 31.12.2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 2.120               

ATIVIDADES OPERACIONAIS

AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (20.417)           

AUMENTO/REDUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (91.722)           

AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (1.034)             

AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (1.566)             

AUMENTO/REDUÇÃO DE RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS 84.030            

AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.876              

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS (19.713)            

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

AUMENTO DO IMOBILIZADO DE USO (200)                

AUMENTO DO INTANGÍVEL (1)                    

CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM INVESTIMENTOS (201)                

ATIVIDADES EM FINANCIAMENTOS

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 19.500             

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE FINANCIAMENTOS 19.500             

AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (414)                

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 500                  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 86                    

AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (414)                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016
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 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado) 

 

 

Nota 1 – Contexto operacional 

   

A AVISTA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), foi constituída 

em 01 de junho de 2015, com prazo de duração indeterminado, com o objetivo de 

praticar operações ativas, passivas e acessórias inerentes às Sociedades de Crédito, 

Financiamento e Investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis e em vigor. 

 

Seus atos societários de constituição foram aprovados pelo Banco Central do Brasil em 

02 de dezembro de 2015, iniciando suas atividades a partir de 06 de setembro de 2016. 

 

A Sociedade tem como foco de atuação a concessão de crédito pessoal nas modalidades 

rotativo e parcelado para clientes da Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito 

(“Administradora”), aplicando recursos próprios e de terceiros, captados por meio de 

emissão de Letras de Câmbio (LC). 

 

   

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

Estão apresentadas em milhares de reais, exceto o lucro ou prejuízo por ação, e foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 

instituições do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do 

Banco Central do Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional. Com relação as normas emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, foram adotadas apenas os normativos 

aprovados pelo BACEN. 

 

Estão sendo apresentadas as Demonstrações Contábeis encerradas no semestre e 

exercício findos em 31 de dezembro de 2016.  

 

 

Nota 3 – Resumo das principais práticas contábeis  

 

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações 

foram: 

 

(a) Apuração do resultado – As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de 

competência, considerando os rendimentos, encargos e variações monetárias 

calculados a índices ou taxas oficiais, “pró-rata” dia incidentes sobre ativos e 

passivos atualizados até a data do balanço. 

 

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem depósitos bancários e investimentos de 

curto prazo de alta liquidez e risco insignificante, em conformidade com a 

Resolução CMN n° 3.604/08, compreendendo saldos em bancos e de títulos e 

valores mobiliários, que são representados por aplicações em fundos de 

investimento. 



AVISTA S.A. 

 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado) 

 

 

 

(c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Representam os recursos aplicados no 

mercado interbancário. São apresentadas pelo valor presente, calculadas “pro rata 

dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. 

 

 

(d) Operações de Crédito / Provisão para Perdas – são concedidas de acordo com as 

políticas de concessão de crédito da instituição e classificadas em nove níveis de 

risco de “AA” até “H”. A Provisão para Créditos de Liquidação duvidosa é 

constituída em montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais 

perdas, considerando o provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 

2.682/99. 

 

 

(e) Ativo Circulante – O ativo circulante é apresentado pelo valor de realização, 

incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 

 

 

(f) Letras de Câmbio – estão demonstrados pelo valor captado, acrescido dos encargos 

incorridos até a data do balanço. 

 

 

(g) Passivo Circulante – O passivo circulante é apresentado pelo valor de 

exigibilidade, incluindo, quando aplicável encargos e variações monetárias 

incorridas até a data do balanço. 

 

 

 

Nota 4 – Operações de Crédito  

 

Estão representadas por operações de crédito pessoal rotativo e parcelado adquiridas 

junto à Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito com remuneração pactuada à 

taxas pré-fixadas. Essas operações são classificadas em nove níveis de risco entre “AA” 

e “H”. 

 

Conforme facultado na Resolução CMN nº 2.682/99, por se tratar de operações com 

valor abaixo de R$ 50 mil, essas operações são inicialmente classificadas no nível de 

risco “A”, sendo reclassificadas para níveis de risco “B” até “H” em decorrência da 

inadimplência verificada nesses contratos.  

 

A Provisão para Créditos de Liquidação duvidosa é constituída em montante 

considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas, considerando o 

provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado) 

 

 

 

 

A carteira de crédito classificada nos diversos níveis de risco está assim representada: 

 

 

Nível de 

Risco 
% 

Curso Normal Vencidas 

P. 

Física Provisão 

P. 

Física Provisão 

A 0,5   46.712         233            -              -    

B 1           -              -      31.008         310  

C 3           -              -        5.208         156  

D 10           -              -        5.696         570  

E 30           -              -        3.125         938  

F 50           -              -        2.957      1.478  

G 70           -              -        2.337      1.636  

H 100           -              -        3.265      3.265  

Total     46.712         233    53.596      8.353  

 

 

 

 

Nota 5 – Outros Créditos  

 

São representados pelos seguintes valores: 

 2016 

Adiantamentos de viagens 11 

Outros créditos 10 

Créditos a receber Avista Adm. Cartões 1.013 

Total 1.034 

 

 

 

 

Nota 6 – Outros Valores e Bens  

 

São representados pelos seguintes valores: 

 2016 

Deságio na captação de Letras de Câmbio 1.566 

Total 1.566 

 

Refere-se ao deságio na captação de Letras de Câmbio a ser apropriado mensalmente 

até o final do prazo das letras de câmbio. 
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Nota 7 – Permanente  

 

São representados pelos seguintes valores: 

 2016 

Imobilizado de uso  

   Direito de uso de sistemas 199 

  

Intangível  

   Marcas e patentes 1 

Total 200 

 

 

Nota 8 – Recursos de Aceites Cambiais  

 

Representados por Letras de Câmbio (LC) emitidas. Essas captações são remuneradas 

com base em taxas pós-fixadas tomando como base a remuneração do CDI e estão 

registradas pelo valor captado, acrescido dos encargos “pro rata temporis” até 31 de 

dezembro e 2016.  

 

Os vencimentos mais significativos das Letras de Câmbio estão assim distribuídos: 

 

 R$ mil 

2017  

   Outubro 348 

  

2018  

   Setembro 414 

   Outubro 6.145 

   Novembro 465 

   Dezembro 883 

 7.907 

2019  

   Setembro 176 

   Dezembro 100 

 276 

2020  

   Setembro 24.429 

   Outubro 31.306 

   Novembro 15.862 

   Dezembro 3.835 

 75.432 

  



AVISTA S.A. 

 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado) 

 

 

 

 

Nota 9 – Outras Obrigações  

 
      2016 

a) Cobrança e Arrecadação de Tributos     

  IOF s/operações de crédito   288 

    

b) Fiscais e previdenciárias    

  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro   7.806 

  Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros   2 

  Impostos e contribuições sobre salários   26 

  Outros   500 

   8.334 

       

c) Diversas    

  Despesa de Pessoal   91 

 Provisão para Passivo Contingente  65 

  Credores diversos - País   97 

      253 

  Total   8.875 

 

 

 

Nota 10 – Patrimônio Líquido  

 

(a) Capital Social 

 

O Capital Social da Sociedade é de R$ 20.000 mil, totalmente subscrito e integralizado, 

de propriedade de domiciliados no país, representados por 20.000.000 (vinte milhões) 

de ações, sem valor nominal, sendo 10.000.000 (dez milhões) ordinárias nominativas, 

com direito a voto, e 10.000.000 (dez milhões) preferenciais nominativas, sem direito a 

voto. 

 

 

 

Nota 11 – Partes Relacionadas 

 

As operações com parte relacionadas foram realizadas com a Avista S.A. 

Administradora de Cartões de Crédito (“Administradora”), estando representadas na 

data-base de 31 de dezembro de 2016, pela concessão de crédito pessoal nas 

modalidades rotativo e parcelado para clientes da Administradora, cujo saldo líquido de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa é de R$ 91.722 mil. 
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Nota 12 – Estrutura de Gerenciamento de Capital e Riscos 

 

12.1 – Índice de Basiléia 

 

Em decorrência do Acordo de Basiléia III, observadas às normas vigentes emanadas do 

Banco Central do Brasil, as instituições financeiras estão obrigadas a manter o 

Patrimônio de Referência compatível com a exposição a riscos e superior ao 

requerimento mínimo de 9,875 desse patrimônio. 

 

O Índice de Basileia da Avista CFI em dezembro de 2016 foi de 21,8149%.  

 

 

 

12.2 – Estrutura de Gerenciamento de Capital 

 

Visa o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital face a exposição 

a riscos, ao planejamento de metas e os objetivos estratégicos da instituição. A AVISTA 

CFI, além de monitorar a necessidade de capital mensalmente através do Documento de 

Limites Operacionais – DLO, adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade 

de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado ou no 

planejamento estratégico. Em decorrência do início de nossas atividades a partir de 06 

de setembro de 2016, nossas projeções de capital foram estabelecidas em Plano de 

Negócios, confeccionado em atendimento à Resolução CMN nº 4.122/12. 

 

 

12.3 – Gerenciamento do Risco de Crédito 

 

A exposição ao risco de crédito pela AVISTA CFI está ligada a possibilidade de 

ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, de 

obrigações relativas à liquidação de operações de crédito, envolvendo títulos, valores 

mobiliários ou aplicações interfinanceiras. Fundamentada na Resolução CMN nº 

3.721/09, a financeira dispõe de política de concessão de crédito, realizando operações 

de crédito pessoal nas modalidades rotativo e parcelado para clientes da Avista S.A. 

Administradora de Cartões de Crédito. Como instrumentos mitigadores do risco de 

crédito, a Financeira não mantém recursos aplicações em valores mobiliários 

negociados no âmbito da BM&FBOVESPA, atuando de forma conservadora, 

respeitando os limites máximos de diversificação e concentração estabelecidos pelo 

Banco Central do Brasil, priorizando a aplicação de recursos temporariamente 

disponíveis em aplicações interfinanceiras de curtíssimo prazo (1 dia).  

 

O cálculo da parcela de capital requerido para a cobertura da exposição ao Risco de 

Crédito é realizado mediante a abordagem padronizada – RWACPAD.  
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12.4 – Gerenciamento do Risco de Mercado 

 

O Risco de Mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas 

em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativas e 

passiva da instituição. 

 

Nossas aplicações de recursos em operações de crédito estão sendo pactuadas com 

remuneração de taxas pré-fixadas e as captações através de Letras de Câmbio por taxas 

pós-fixadas. Na data-base de 31 de dezembro de 2016, não foram contratados 

instrumentos financeiros de proteção (“hedge”) contra futuras oscilações de taxas de 

juros. Porém, o monitoramento de eventos externos que pudessem impactar os fluxos de 

caixas futuros e a nossa rentabilidade são continuamente acompanhados pela 

Financeira. Os eventuais impactos na necessidade de capital para a cobertura da 

exposição aos riscos de mercado são monitorados através de sistema informatizado, 

onde são simuladas as situações de estresse, inclusive com a quebra de premissas. 

 

Um fator relevante de mitigação de riscos é o prazo médio de vencimento dessas 

captações, onde aproximadamente 90% vencem a partir do mês de setembro de 2020, 

enquanto o giro das operações de crédito, em sua grande maioria é menor que este 

prazo. O que nos permitiria adotar eventuais medidas de proteção contra a eventual e 

futura elevação de taxas de juros. Outro mitigador importante é o fato da AVISTA CFI 

não manter operações classificadas na carteira de negociação. 

 

O cálculo da parcela de capital requerido para a cobertura da exposição aos Riscos de 

Mercado é realizado mediante a abordagem padronizada – RBAN.  

 

 

12.5 – Gerenciamento do Risco Operacional 

 

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 

externos. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos 

firmados, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e 

a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas. 

 

Conforme facultado na Resolução CMN nº 3.380/06, a AVISTA CFI calcula a 

parcela para a cobertura da exposição a esse risco pelo método do indicador básico. 

No período entre o início das atividades e o encerramento das demonstrações 

contábeis de 31 de dezembro de 2016, não foram registradas perdas materiais 

decorrente de eventos relacionados à risco operacional.  

 

 

 


