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Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial da Tullett
Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Corretora” ou “Conglomerado”), que
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Essas demonstrações
contábeis consolidadas 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 pelas regulamentações complementares do Banco
Central do Brasil - BACEN, descritos na nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis
consolidadas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
consolidada do Conglomerado Prudencial da Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho consolidado de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa consolidados para o semestre e exercício findos nessa data,
de acordo com as disposições para elaboração de demonstrações contábeis consolidadas do
Conglomerado Prudencial previstas na Resolução CMN nº 4.280/13 e nas regulamentações
complementares do BACEN, para elaboração dessas demonstrações contábeis consolidadas de
propósito especial, conforme descrito na nota explicativa nº 2 às referidas demonstrações
contábeis consolidadas.
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 consolidadas”. Somos independentes em relação ao Conglomerado, 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 - CFC, 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.
Ênfase
Base de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial
Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2 às referidas
demonstrações contábeis consolidadas que divulga:
a) As demonstrações contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial da Corretora foram
elaboradas pela sua Administração para cumprir os requisitos da Resolução CMN
nº 4.280/13 e das 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.
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 225.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

b) A constituição do Conglomerado Prudencial da Corretora se deu em 9 de novembro de
2017. Por ser sua primeira apresentação, essas demonstrações contábeis consolidadas do
Conglomerado Prudencial não estão sendo apresentadas de forma comparativa.
Outros assuntos
Demonstrações contábeis individuais
A Corretora elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis individuais para fins
gerais referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2017, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
BACEN, sobre as quais emitimos relatório de auditoria do auditor independente sem
modificações, em 28 de março de 2018.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial de acordo com a Resolução CMN nº
4.280/13 e as regulamentações complementares do BACEN, cujos principais critérios e práticas
contábeis estão descritos nas notas explicativas nº 2 e nº 3 às demonstrações contábeis
consolidadas, 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 consolidadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Conglomerado continuar operando e divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a não ser que a
Administração pretenda liquidar o Conglomerado ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
consolidadas do Conglomerado Prudencial, preparadas pela Administração de acordo com os
requisitos da Resolução CMN nº 4.280 e das regulamentações complementares do BACEN,
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 detecta 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 consolidadas.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, levando em consideração a NBC TA 800 (Condições Especiais - Auditoria de
Demonstrações Contábeis de acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para
Propósitos Especiais), exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
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CONGLOMERADO PRUDENCIAL TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(em milhares de reais)

ATIVO

Nota
Explicativa

CIRCULANTE

2017
317.407

Disponibilidades

4

113

Aplicações interfinanceiras de liquidez
Aplicações no mercado aberto

4

62.637

Títulos e valores mobiliários
Carteira Própria
Instrumentos financeiros derivativos
Vinculados à prestação de garantias

5

Operações de crédito
Operações de crédito
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

6

87.487
737
1.442
85.308
1.652
1.658
(6)

Outros créditos
Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
Diversos

8
7

161.608
1.591
154.853
5.164

Outros valores e bens - Despesas antecipadas

9

3.910

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e valores mobiliários
Carteira própria
Instrumentos financeiros derivativos
Vinculados à prestação de garantias

107.298
5

8
7
7

5.646
1.226
4.086
680
(346)

Outros valores e bens - Despesas antecipadas

9

4.529

CIRCULANTE

244.034

Obrigações por empréstimos e repasses
Obrigações por empréstimos e repasses
Outras obrigações
Instrumentos financeiros derivativos
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Diversas
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores
Diversas
Instrumentos financeiros derivativos

4
4

5
11c
11a
8
11b

244.030
1.434
29
16.206
4.311
211.414
10.636
113.530

8
11
5

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital:
Cotas - país
Reserva de Lucros
Participação de não controladores

2017

5
45.306
68.219
75.417

12

34.609
172
40.636

8.276

Investimento - outros
Imobilizado de uso
Outras imobilizações
(-)Depreciações acumuladas

Nota Explicativa

97.123
3.760
68.264
25.099

Outros créditos
Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
Diversos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

PERMANENTE

PASSIVO

17
10

TOTAL DO ATIVO

8.259
33.893
(25.634)
432.981

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

432.981

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

4

CONGLOMERADO PRUDENCIAL TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)
Nota
Explicativa

Resultado da Intermediação Financeira

2º semestre
2017

Exercício
2017

17.511

40.325

586

1.402

16.925

38.923

(2.277)

(4.784)

(477)
(1.800)
-

(538)
(4.196)
(50)

15.234

35.541

(21.743)

(42.195)

41.969
(34.450)
(25.358)
(4.521)
1.115
(498)

84.905
(67.829)
(50.728)
(9.448)
1.639
(734)

(6.509)

(6.654)

(10)

(10)

(6.519)

(6.664)

(92)
(998)
(828)
1.734

(1.189)
(1.575)
(1.311)
1.697

Prejuízo do semestre/exercício

(6.611)

(7.853)

Lucro líquido atribuído à participação dos acionistas controladores
Prejuízo líquido atribuído à participação dos acionistas não controladores

690
(7.301)

2.138
(9.991)

4.960.912

4.960.912

0,14

0,43

Operações de crédito
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros e derivativos
Despesas da intermediação financeira
Operações com empréstimos e repasses
Operações de captação no mercado
'Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

14
15
16

Resultado operacional
Resultado não operacional
Resultado antes da tributação sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social
Ativo fiscal diferido

Quantidade de quotas (mil) / ações
Lucro líquido por quotas (mil)/ ação ( em R$ )

17
17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CONGLOMERADO PRUDENCIAL TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(em milhares de reais)

Participação
de não
Controladores

Lucros
(Prejuízos)
Acumulados

50.583

(879)

(5)
49
(9.991)

2.138

34.609

172
172

40.636

(1.087)
(172)
-

75.417

-

172

(9.947)

879

(8.896)

34.609

47.942

111

-

(5)
(7.301)

690

34.609

172
172

40.636

(629)
(172)
-

82.662
(5)
(6.611)
(629)

-

172

(7.306)

(111)

Capital
Realizado
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aumento de Capital
Atualização de títulos BM&F
Ajustes a valor de mercado
(Prejuízo) Lucro do exercício
Destinação do Resultado:
- Juros sobre Capital Próprio
- Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Mutações do exercício
Saldos em 30 de junho de 2017
Aumento de Capital
Atualização de títulos BM&F
Ajustes a valor de mercado
(Prejuízo) Lucro do semestre
Destinação do Resultado:
- Juros sobre Capital Próprio
- Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Mutações do semestre

Reserva de
Lucros

34.609

-

-

Total
84.313
(5)
49
(7.853)
(1.087)

75.417
(7.245)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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CONGLOMERADO PRUDENCIAL TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(em milhares de reais)
2º Semestre

Exercício

2017

2017

(6.611)

(7.853)

(436)
1.273
(88)
103
10
(1.734)

845
2.351
(50)
231
10
(1.697)

(7.047)

(7.008)

9.947
367
656
(247)
(70.577)
(3.907)
2.056
89.763
(833)
(4.867)
(2.464)

11.991
(8.503)
3.201
(49)
17.427
(2.898)
1.384
6.933
(2.600)
(4.501)
1.597

2.900

4.983

(4.180)
(4.180)

(4.707)
(4.707)

4
4

4
4

Aumento (Redução) de Caixa e equivalentes de caixa

(1.276)

280

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do semestre/exercício
No fim do semestre/exercício

64.026
62.750

62.470
62.750

Aumento (Redução) de Caixa e equivalentes de caixa

(1.276)

280

Atividades Operacionais:
Prejuízo do semestre/exercício
Ajustes ao lucro líquido:
Amortização/Depreciação
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Constituição (reversão) de provisão para contingência
Resultado não operacional – Prejuízo/(Lucro)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Prejuízo Ajustado
Variação de Ativos e Obrigações
(Aumento) redução dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativo
(Aumento) redução de operações de crédito
(Aumento) redução de rendas a receber
(Aumento) redução de negociação e intermediação de valores (ativo)
(Aumento) redução de despesas antecipadas
(Aumento) redução de outros ativos
Aumento (redução) de negociação e intermediação de valores (passivo)
Aumento (redução) de obrigações fiscais e previdenciárias
Aumento (redução) de sociais e estatutárias
Aumento (redução) de outros passivos
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicadas em) Atividades Operacionais
Atividades de Investimentos:
Redução (aumento) do ativo imobilizado
Caixa Líquido (Aplicado nas) Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamentos:
Aumento (redução) de obrigações por empréstimos e repasses
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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CONGLOMERADO PRUDENCIAL TULLETT PREBON BRASIL
CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O
EXERCÍCIO E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
1.

Contexto Operacional
O Conglomerado Prudencial Tullett, composto pela Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. (“Tullet Prebon”) e pela ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“ICAP”), em conjunto denominadas “Corretoras”, tem como objetivo principal
intermediar operações financeiras, principalmente com títulos e valores mobiliários junto a B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, podendo também, como atividade complementar, prestar, no
mercado de capitais, por conta de seus comitentes, serviços técnicos, administrativos e de
intermediação, explícita ou implicitamente permitidos às sociedades corretoras.
Em 11 de novembro de 2015, Tullett Prebon e ICAP, ambas com sede em Londres – Reino
Unido, anunciaram um acordo para a aquisição, pela Tullett Prebon PLC, da ICAP Global
Broking. Em 07 de dezembro de 2016, o Banco Central do Brasil - BACEN aprovou a
transferência do controle da ICAP, de forma indireta para a Tullett Prebon. A partir de então,
iniciou-se o processo de integração das operações, embora permanecessem as duas
entidades legais operando em dois seguimentos sendo, a Tullett Prebon concentrando os
negócios de corretagem de voz e híbridos no mercado institucional e ICAP com foco nas
operações de intermediação no mercado voltado a clientes pessoas físicas com sua
plataforma de “homebroker.
O processo de integração das duas empresas começou a ser implantado efetivamente a partir
do 2º semestre de 2017 quando então, parte significativa das receitas e despesas das
operações de voz da Icap foi transferida para a Tullett Prebon.

2.

Apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial da Tullet, instituição
líder do Conglomerado, foram elaboradas e estão apresentadas em cumprimento à Resolução
BACEN nº 4.280/2013 e Circular BACEN nº 3.701/2014 e também em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Instituições Financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), emanadas das normas consubstanciadas
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF e da Lei das
Sociedades por Ações do Brasil nº. 6.404/76 e respectivas alterações introduzidas pelas Leis
nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09, normatizadas pelo Banco Central do Brasil.
Em função do Conglomerado Prudencial da Tullett ter sido constituído em 9 de novembro de
2017, mediante homologação do BACEN, essas demonstrações financeiras não possuem
períodos comparativos.
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu diversos pronunciamentos relacionados
ao processo de convergência contábil internacional, embora nem todos tenham sido
homologados pelo BACEN. Desta forma, o Banco, na elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas, adotou os seguintes pronunciamentos já homologados pelo BACEN:
• Resolução nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos - CPC 01 (R1);
• Resolução nº 3.604/08 - Demonstrações do fluxo de caixa - CPC 03 (R2);
• Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas - CPC 05 (R1);
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• Resolução nº 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - CPC 25;
• Resolução nº 3.973/11 - Eventos subsequentes - CPC 24;
• Resolução nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações - CPC 10 (R1);
• Resolução nº 4.007/11 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificações de erro CPC 23;
• Resolução nº 4.144/12 - Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório
contábil financeiro - CPC 00 (R1);
• Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a empregados - CPC 33 (R1);
• Resolução nº 4.534/16 - Ativo Intangível - CPC 04 (R1); e
• Resolução nº 4.535/16 - Ativo Imobilizado - CPC 27.
Atualmente, não é possível estimar quando o BACEN aprovará os demais pronunciamentos
contábeis emitidos pelo CPC, nem se a adoção dos mesmos será feita de maneira prospectiva
ou retrospectiva.
As demonstrações financeiras individuais da Tullet e da ICAP, relativas ao semestre e
exercício social findos em 31 de dezembro de 2017, foram publicadas em 29 de março de
2018.
A administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras em 23 de abril de 2018
Base para Consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial abrangem os saldos
das contas patrimoniais e os resultados da Tullett, instituição líder, e da sua controlada, ICAP.
Os resultados não realizados entre as empresas consolidadas, foram eliminados nas
demonstrações financeiras do Conglomerado Prudencial.
As Entidades consolidadas não possuem investimento em outras empresas ou fundos de
investimento que, sob qualquer forma, assumam ou retenham substancialmente riscos e
benefícios.
A Tullett não possui participação societária direta ou indireta na ICAP, contudo, possui um
controle operacional efetivo, tendo a mesma administração e gerência e compartilhando uma
estrutura operacional e estratégia de negócio. Em decorrência disso, a participação societária
dos cotistas da ICAP, está destacada dentro da rubrica de “Participação de Não
Controladores”, assim como o resultado apurado por ela no semestre e exercício findo em 31
de dezembro de 2017, integralmente atribuído a seus cotistas, foi apresentado de forma
destacada na demonstração do resultado.
3.

Resumo das Principais Práticas Contábeis
a. Apuração do resultado
As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência. As
operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e
despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos
respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são
contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial. As
operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até as datas dos balanços.
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b. Caixa e equivalentes de caixa
Compreende numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações
interfinanceiras de liquidez efetuadas com prazo original de aplicação de até 90 dias.
c. Aplicações interfinanceiras de liquidez
São registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável.
d. Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação
da Administração na data da aquisição, atendendo aos seguintes critérios de
contabilização:


Títulos para negociação – adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
negociados, são ajustados pelo valor justo em contrapartida ao resultado do período;



Títulos disponíveis para venda – que não se enquadrem como para negociação nem
como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários;
e



Títulos mantidos até o vencimento – adquiridos com a intenção e capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, sendo avaliados pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do
período.

e. Instrumentos financeiros derivativos
Swap de intermediação - as Corretoras intermediam e fazem operações de opções e swap
com garantia, não assumindo compromissos ou riscos nas operações. Os valores a
receber e a pagar sobre operações de intermediação de swap são contabilizados em conta
de ativo e passivo em instrumentos financeiros derivativos e apropriados como receita "prórata" até a data do balanço, conforme preconiza a Circular Bacen nº 2.951 de 11/11/1999.
O valor nominal dos contratos é registrado em contas de compensação.
f

Operações de crédito - conta margem e provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Operações prefixadas líquidas de rendas a apropriar apuradas em bases pró-rata dia até a
data das demonstrações financeiras. A determinação da provisão para créditos de
liquidação duvidosa é baseada nas normas contábeis vigentes e considera as garantias
reais obtidas, observado o limite mínimo de 140% (cento e quarenta por cento) em ações
que compõem o índice da Bovespa.

g. Negociação e intermediação de valores
Representadas por valores pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares,
relativas às operações de compra ou venda de títulos e contratos de ativos financeiros
realizadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por conta
própria e/ou de terceiros.
h.

Despesas antecipadas
Representa o registro da aplicação de recursos em pagamentos antecipados, de que
decorrerão, benefícios ou prestação de serviços em períodos seguintes para as Corretoras.
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i. Permanente
Demonstrado ao custo de aquisição combinado com os seguintes aspectos:

j.



Outros investimentos: foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão
para perda, quando aplicável.



A depreciação do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base nas
seguintes taxas anuais: móveis, utensílios, instalações e equipamentos de
comunicação - 10% e sistemas de processamento de dados - 20%.

Outros ativos e passivos
Demais ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e
as variações monetárias incorridas (em base "pró-rata" dia) até 31 de dezembro de 2017,
deduzidos das correspondentes provisões para perdas, quando aplicável.
O passivo encontra demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até 31
de dezembro de 2017.

k)

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) é reconhecida
como perda, quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado
contabilmente for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. Uma unidade
geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxo de caixa,
substanciais, independentemente de outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por
“impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram
identificadas

l.

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN
nº 3.823/09 e pela Carta-Circular nº 3.429/10, que consistem em:
•

Ativos contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável
são apenas divulgados nas notas explicativas.

•

Provisões para riscos: São constituídos levando em conta a opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e
no posicionamento dos tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos
contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os
classificados como de perdas remotas não requerem provisão e divulgação.

•

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias: Decorrem de processos judiciais
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou
constitucionalidade, que independente da avaliação acerca da probabilidade de
sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações
financeiras.
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m. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 no ano. A
contribuição social sobre o lucro líquido é constituída com base no lucro tributável à
alíquota- de 20% para o período até 31 de dezembro de 2018, e de 15% a partir desta
data, quando aplicável. Foram constituídas provisões para os demais impostos e
contribuições, de acordo com as respectivas legislações vigentes.
n.

Uso de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue certas
estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de
certos ativos e passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais
como: (i) o valor justo de determinados ativos e passivos financeiros; (ii) as taxas de
depreciação dos itens do ativo imobilizado e (iii) provisões necessárias para absorver
eventuais riscos decorrentes de ações judiciais. Os valores de eventual liquidação desses
ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados
com base nessas estimativas.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Os valores classificados como caixa e equivalentes de caixa estão representados por
disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez, nos montantes de R$ 113 e R$
62.637, respectivamente.
As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por operações compromissadas –
posição bancada, classificadas por vencimento, conforme demonstrado abaixo:
Total
Até 30
dias

2017

Aplicações no mercado aberto com lastro em:
62.637
62.637

Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional
Total

62.637
62.637

5. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
A carteira de títulos e valores mobiliários é composta por Títulos de renda fixa, mantidos até as
datas de vencimento e disponíveis para venda e Cotas de fundos (FILCB Fundo de
Investimento Liquidez Câmara BM&F) e também Instrumentos financeiros derivativos (Swaps
com garantia):
Valor
Contábil
Livres
Letras Financeiras do Tesouro
Swaps (i)
Ações / Cotas

4.447
69.706
50

12

Vencimento
Sem
Até 1
Vencto
Ano

50

687
1.442

Acima
de 1 ano

3.760
68.264

Valor
Contábil
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro (ii)
FILCB - Fundo de Investimento BM&F
Ações

Total da carteira em 2017

Vencimento
Sem
Até 1
Vencto
Ano

Acima
de 1 ano

70.040
40.075
292

40.075
292

44.941
-

25.099
-

184.610

40.417

47.070

97.123

As Letras Financeiras do Tesouro - LFT em carteira estão custodiadas no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC.
(i)

A Icap operou no mercado futuro como carteira própria nas modalidades futuro de DI,
Dólar, DDI, Swap, dentre outros produtos, com o objetivo de oferecer, eventualmente,
liquidez aos seus clientes, além do objetivo de incrementar o volume da Corretora
oferecendo os mesmos contratos a outras contrapartes.

Os ganhos ou perdas não realizadas, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos
classificados como disponíveis para a venda, foram registrados nas respectivas contas de
ativo, tendo como contrapartida conta específica do patrimônio líquido
(ii) Em conexão com o processo de aquisição do investimento da ARKHE o vendedor fez
depósitos em garantia, em conta vinculada em nome da ICAP, cujos valores só poderão
ser movimentados com a concordância de ambos, consoante a eventual ocorrência das
situações previstas no contrato de compra e venda e serão liberados dentro das
condições previstas contratualmente, num período mínimo de até 6 anos. Em 31 de
dezembro de 2017, tais recursos totalizavam R$44.941 e estão registrados nas rubricas
"Títulos e Valores Mobiliários - vinculados a prestação de garantias", tendo como
contrapartida a rubrica "Obrigações por aquisição de bens e direitos - Outras obrigações
diversas" no passivo exigível a longo prazo (Nota 11).
O Fundo de investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA - FILCB tem como política o
investimento exclusivo em títulos públicos federais pós fixados, indexados à SELIC.

6. Operações de crédito - conta margem
Correspondem a operações realizadas sob a modalidade de financiamento destinado à
aquisição de ações. As garantias das operações são ativos financeiros custodiados na
Corretora, com valores de mercado superiores a, no mínimo, 140% do crédito concedido.
2017
Operações de crédito
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Saldo final

1.658
(6)
1.652

Abertura por atividade econômica:
Setor de atividade
Pessoas físicas
Pessoas jurídicas

2017
1.467
185
1.652
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7.

Outros Créditos – Diversos
Depósitos para interposição de recursos judiciais
Impostos e contribuições a compensar
Imposto de Renda e CSLL diferidos (a)
Adiantamentos a terceiros e de salário
Devedores diversos - país
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total

2017
61
224
5.055
41
463
(346)
5.498

Circulante
Longo prazo

5.164
334

(a) A Tullett Prebon apurou em 31 de dezembro de 2017 créditos tributários decorrentes de
despesas temporariamente não dedutíveis do imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL). A expectativa é que esse crédito tributário seja realizado ao
longo do exercício seguinte.

Provisões não dedutíveis temporariamente
Prejuízo fiscal
Total

Saldo
Inicial
3.323
34

2017
Adições/
Exclusões
1.731
(34)

Saldo
Final
5.055
-

3.357

1.697

5.055

8. Negociação e Intermediação de Valores
Os saldos ativos e passivos referem-se às transações de compra e venda de títulos realizados
junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por conta de clientes, pendentes de liquidação, dentro
dos prazos regulamentares.
Ativo
Operações de “swap”
Devedores/credores – conta liquidações
pendentes
Operações com Ativos Financeiros e
Mercadorias a Liquidar
Outros

Circulante
Não circulante
(i)

2017
Passivo

6.099

-

144.911

180.234

7.805
124
158.939

31.185
211.419

154.853
4.086

211.414
5

Inclui o valor de R$61.978 (R$56.462 em 2016), referente a recursos de investidores
disponíveis para negociações futuras. Os recursos encontram-se em aplicações
interfinanceiras de liquidez até que esses investidores coloquem as ordens para as
negociações ou chamada de margem (Nota 4).
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9. Outros Valores e Bens - Despesas antecipadas
Contratos de retenção de profissionais
Informações de mercado/fianças
Licença de uso de software
Outros
Total

2017
6.306
1.470
285
378
8.439

Circulante
Longo Prazo

3.910
4.529

10. Imobilizado de Uso e Intangível
Taxa de
Depreciação
(%)
10
10
20

Móveis, utensílios e instalações
Equipamentos de comunicação
Sistema de processamento de dados
Depreciação acumulada
Valor residual
Intangível
Outras imobilizações
Depreciação acumulada
Valor residual

2017
10.354
912
17.258
28.524
(20.406)
8.118
5.369
(5.228)
141

11. Outras Obrigações
a. Fiscais e Previdenciárias

2017

Imposto de renda / Contribuição Social
Outros impostos e contribuições a recolher
Total

80
4.231
4.311

Circulante
b. Diversas

4.311
2017

Pessoal
Obrigações por aquisições de bens e direitos (i)
Provisão para contingências (ii)
Outras despesas administrativas
Total
Circulante
Longo prazo

3.673
44.960
1.792
5.517
55.942
10.636
45.306
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c. Sociais e estatutárias

2017

Participações dos funcionários e administradores nos
Lucros e Resultados
Juros sobre capital próprio (vide nota 12)
Total
(i)

14.316
1.890
16.206

Refere-se a valor a pagar decorrente do processo de aquisição do investimento na
ARKHE Corretora (já incorporada) para os antigos proprietários, para os quais há saldos
de títulos e valores mobiliários em garantia, junto à Instituição Citibank, no valor de custo
de R$44.941 (Nota 5) e saldo em conta corrente no montante de R$12 (Posição em
garantia no valor de custo de R$42.485 e saldo em conta corrente no montante de R$33
em 31 de dezembro de 2016).

(ii) Segue a movimentação das provisões para passivos contingentes (Nota 13):
2017
Saldo inicial
(Baixa)/constituição
Fiscais
Trabalhistas e previdenciárias
Saldo final

1.545
283
283
1.792

12. Patrimônio líquido
Capital social
O capital social da Tullett Prebon é de R$49.609, representado por 4.960.912.229 quotas. O
referido aumento foi homologado pelo Banco Central em 09/11/2017. O capital social da Icap é
de R$209.418, composto por 209.418.363 quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada.
Em 18/09/2017, conforme Instrumento Particular de 3º alteração do contrato social, foi
deliberado o aumento de capital de R$15.000 e o ingresso na sociedade da Icap Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio
Ltda.
O referido aumento foi homologado pelo Banco Central em 09/11/2017. A partir daquela data
constitui-se a figura do Conglomerado Prudencial,
Juros sobre capital próprio
Em Ata de reunião das Sócias realizada em 31 de maio de 2017 foi aprovada a distribuição de
juros sobre o capital próprio, com base no resultado do período compreendido entre 1º de
janeiro e 30 de abril de 2017, no valor de R$ 458.
Em Ata de reunião das Sócias realizada em 20 de dezembro de 2017 foi aprovada a
distribuição de juros sobre o capital próprio, com base no resultado do período compreendido
em 1º de maio e 30 de novembro de 2017, no valor de R$629, valor líquido das entidades
consolidadas.
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Prejuízos Acumulados
Refere-se ao saldo remanescente do resultado do exercício, após a absorção do prejuízo
acumulado.
13. Ativos e Passivos Contingentes
Obrigações legais - fiscais e previdenciárias

As provisões para processos fiscais e previdenciários são representadas por processos
judicias e administrativos de tributos federais, municipais e estaduais e são compostas por
obrigações legais e passivos contingentes. Sua constituição é baseada na opinião de
consultores jurídicos externos e internos e na instância em que se encontra cada um dos
processos. Os passivos contingentes de natureza fiscal e previdenciária são:


ISS: provisão do valor principal dos Autos de Infração Proban nº 52/2013, Proban 77/2013
e Proban 014/2014 junto à Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro no montante
de R$1.724. A Icap impugnou os autos por entender não ser devido o ISS sobre as
receitas de intermediação de swap. Por se tratar de contingência com probabilidade de
perda provável, a Corretora efetuou a provisão do saldo (nota 11).



Em 31 de dezembro de 2017, a Icap é parte integrante de processos de natureza tributária
que estão avaliados como de perda possível no montante de R$ 830, dos quais R$ 760
refere-se a processo tributário da ARKHE.

Passivos contingentes de natureza trabalhista

Em 31 de dezembro de 2017, a ICAP é parte integrante de processos trabalhistas, compostos,
substancialmente, por demandas movidas por ex-funcionários, gestores e prestadores de
serviços, principalmente com pedidos de equiparação salarial e vínculo empregatício, e que
estão avaliados como de perda possível no montante de R$57.049. Daquele montante, R$
21.889 referem-se a processos trabalhistas da ARKHE, cujo risco está coberto pelos títulos e
valores mobiliários em garantia (nota 5). A ICAP espera ser reembolsada por todas as perdas
que caso venha a incorrer destes processos.
A Tullet apresenta processo classificado como de perda provável, de natureza trabalhista, o
qual está devidamente provisionado como contingência no montante de R$68, dentro de outras
provisões para contingências.
Passivos contingentes de natureza civil

Os processos de natureza civil são relacionados a indenizações por danos morais e ou
materiais e estão classificados como de perda possível e que, portanto, não apresentam os
requisitos para seu provisionamento. A determinação do valor em risco depende de eventual
perícia, caso seja aplicável.
14. Receitas de prestação de serviços
Referem-se principalmente a receitas de corretagens na intermediação de operações na B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no montante de R$ 84.905.
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15. Despesas de pessoal
Proventos e honorários
Encargos sociais
Benefícios
Treinamentos
Participação no resultado

2017
27.047
8.147
5.135
71
27.429

Total

67.829

16 Outras despesas administrativas
2017
5.230
10.305
10.253
6.699
1.608
1.946
13.787
965
1.806
2.351
6.031
50.728

Serviços técnicos especializados
Comunicação
Serviços do sistema financeiro
- Corretagens Bolsa de Valores
- Comissões bancárias
- Outros
Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Aluguéis
Amortização e Depreciação
Outras
Total
17. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

O cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social da Tullett Prebon pode ser
apreciado com segue:
2017
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Juros sobre capital próprio

3.599
(1.359)

2.240
Encargo total do imposto de renda de 25%
e contribuição social à alíquota de 20%
Efeito das adições e exclusões no cálculo
dos tributos:
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis
Total de Despesa de imposto de renda e contribuição
social do exercício
Corrente
Diferida

(1.008)

(181)

(1.189)
(2.886)
1.697

A Icap apurou prejuízo fiscal no corrente exercício, acumulando créditos tributários de imposto
de renda e contribuição social no montante de R$25.746 e R$21.189 respectivamente não
reconhecidos contabilmente.
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18. Honorários da diretoria
No exercício de 2017, foram pagos e ou provisionados R$6.166 referentes a honorários e
participações dos administradores
19. Gerenciamento de Riscos
As Corretoras adotam uma estrutura voltada para o gerenciamento e mitigação dos riscos
operacionais, de mercado, de liquidez e de capital
A diretoria aprovou a estrutura, políticas, sistemas, formas de monitoramentos e procedimentos
relacionados a identificar atividades que por ventura possam, estejam sendo realizadas em
descumprimento às determinações dos normativos e legislação vigentes dos órgãos
reguladores e que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos e de acordo com a natureza e complexidade
dos produtos oferecidos a seus clientes.
As descrições dessas estruturas de gerenciamento de riscos estão disponibilizadas no site de
cada instituição, que não faz parte dessas demonstrações financeiras.
20. Partes Relacionadas
A corretoras mantém, operações em condições usuais de mercado, com partes relacionadas,
representadas, por prestação de serviços a demais empresas do grupo no exterior, que
geraram lucro de R$ 1.843.
2017
Posição
ativa
Prestação de serviços

1.191

Posição
passiva
467

21. Acordo de Basiléia (Limite Operacional)
A partir de outubro/17, a Tullett Prebon e a Icap Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. passaram a fazer parte de Conglomerado Prudencial e como tal os limites são apurados
dessa forma e divulgados nas demonstrações financeiras consolidada. O índice de Basiléia
consolidado para 31 de dezembro de 2017 foi de 41,64%.
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