
ATRIA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ - MF Nº. 05.956.581/0001-53   ARAUCÁRIA - PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ATIVO R$ MIL
Exercício Exercício

2009 2008
CIRCULANTE                  78.402              62.145

CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA                      214                  319
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRA DE LIQUIDEZ              1.701       2.051

Aplicações em depósitos interfinanceiros                   1.701               2.051
OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 76.487             59.775

Setor Privado                 80.078             61.973
Provisão p/ operações de crédito liquidação duvidosa (3.591)             (2.198)

NÃO CIRCULANTE    17.991               8.278
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 17.990               8.275

OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 17.990               8.275
Setor Privado                 18.474               8.560
Provisão p/ operações de crédito liquidação duvidosa (484)                (285)

IMOBILIZADO                         1                     1
Outras imobilizações de uso                         5                     5
Depreciações acumuladas                        (4)                    (4)

INTANGÍVEL                        -                     1
Gastos aquisição e desenvolvimento de logiciais                         9                     9
Amortizações acumuladas                         (9)                    (8)

DIFERIDO                        -                     1
Gastos de reorganização e expansão 98 98
Amortizações acumuladas                       (98)                  (97)

TOTAL DO ATIVO                 96.393             70.423

PASSIVO R$ MIL
Exercício Exercício

2009 2008
CIRCULANTE                     28.368      14.706

DEPÓSITOS                        -               7.443
Depósitos a Prazo                        -               7.443

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS                 12.265                    -
Letras de Câmbio                 12.265                    -

OUTRAS OBRIGAÇÕES                 16.103               7.263
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados               102                   22
Sociais e estatutárias                   8.664               4.957
Fiscais e previdenciárias                      637                  516
Diversas                   6.700               1.768

NÃO CIRCULANTE                 28.110             21.566
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                 28.110             21.566

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS                 28.110             17.229
Letras de Câmbio                 28.110             17.229

OUTRAS OBRIGAÇÕES                        -               4.337
Credores Diversos                        -               4.337

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 39.915             34.151
CAPITAL

De domiciliados no país                 20.000             20.000
RESERVAS DE LUCROS                 19.915             14.151

Reserva legal                   1.669              1.103
Reserva para expansão                 18.246             13.048

TOTAL DO PASSIVO                 96.393             70.423
(As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

R$ MIL
2º SEMESTRE EXERCÍCIO EXERCÍCIO

2009 2009 2008
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA         9.473        17.858       11.718

Operações de crédito         9.359        17.566       10.656
Resultado de oper. c/ títulos e valores mobiliários           114            292         1.062

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA       (1.534)       (4.595)        (2.770)
Operações de captação no mercado        (1.600)       (2.954)        (1.749)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa              66       (1.641)        (1.021)

RESULTADO BRUTO DA INTERM. FINANCEIRA         7.939        13.263         8.948
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS         203            160          (804)

Receitas de prestação de serviços              93            163            141
Despesas de Pessoal             (23)            (43)            (40)
Outras despesas administrativas           (229)           (461)          (453)
Despesas tributárias           (419)           (790)          (513)
Outras receitas operacionais         1.054         1.885         1.287
Outras despesas operacionais           (273)           (594)        (1.226)

RESULTADO OPERACIONAL         8.142        13.423         8.144
RESULTADO ANTES DA TRIB. S/O LUCRO E PART.   8.142        13.423         8.144
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    (1.123)       (2.104)        (1.276)
LUCRO LÍQUIDO         7.019        11.319         6.868
LUCRO POR AÇÃO           0,35           0,57           0,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2009

(As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

R$ Mil
Exercício Exercício

2009 2008
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício 11.319 6.868
Ajustado por:
Depreciações e Amortizações               2              23

Lucro Líquido Ajustado 11.321 6.891
Variação de Ativos e Obrigações (21.923) (35.820)

Redução (aumento) em Aplic Interf de Liquidez 0 0
Redução (Aumento) em Operações de Crédito (26.427) (33.924)
Redução (Aumento) em Outros Créditos 0 0
Aumento (Redução) em Outras Obrigações        4.504       (1.896)

CAIXA LIQ. APLICADO EM ATIV. OPERACIONAIS (10.602) (28.929)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento                -              (1)
CAIXA LIQ. APLICADO ATIV. DE INVESTIMENTOS            - (1)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Aumento (Redução) em Depositos (7.443) (3.644)
Dividendos (5.555) (1.631)
Aumento (Redução) em Recursos Emissão de Titulos      23.145       17.229

CAIXA LIQ. APLICADO EM ATIV. DE FINANCIAMENTOS 10.147 11.954
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA OU EQUIV. A CAIXA (455) (16.976)

Modificação do Caixa ou Equivalente a Caixa
Caixa ou Equivalente a Caixa Inicio Periodo 2.370 19.346
Caixa ou Equivalente a Caixa Final Periodo        1.915         2.370

Aumento (Redução) Caixa ou Equivalente a Caixa (455) (16.976)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)

CAPITAL RESERVA LUCROS OU TOTAIS
DISCRIMINAÇÃO REALIZADO DE PREJUIZOS

LUCROS ACUMULADOS 2º Semestre Exercício     Exercício
2009 2009            2008

SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO               20.000             14.151                     -               37.430            34.151          28.914
- LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO               11.319                7.019            11.319            6.868
- DESTINAÇÕES
     -Reserva Para Expansão               5.198               (5.198)
     -Reserva Legal                 566                  (566)
     -Dividendos               (5.555)               (4.534)            (5.555)          (1.631)
SALDOS NO FINAL DO PERÍODO               20.000             19.915                     -               39.915            39.915          34.151
MUTAÇÕES DO PERÍODO               5.764                     -                2.485             5.764            5.237

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Período de 01/01/2009 a 31/12/2009 - R$ MIL

(As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras)
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009. (EM MILHARES DE REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa tem como atividade preponderante a prática de todas as operações
permitidas nas disposições legais e regulamentares próprias das sociedades de crédito,
financiamento e investimentos.
Seu funcionamento foi autorizado pelo Banco Central do Brasil, conforme despacho
publicado no Diário Oficial da União – DOU, em 09 de outubro de 2.003 – pág. 24,
seção 3.
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1. Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.
2.2. Ativo Circulante
O ativo circulante está demonstrado pelos valores de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos, juros  e  as variações monetárias correspondentes.
· As operações contratadas com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor contábil e
as rendas ou encargos são apropriados ao resultado em razão da fluência de seus
prazos.
· As operações contratadas com taxas pós-fixadas são registradas pelo valor principal
e as rendas ou encargos são apropriados pela taxa linear ou exponencial conforme
contratado, ao resultado em razão da fluência de seus prazos.
2.3. Ativo não Circulante
O ativo não circulante está constituído das contas ativo realizável a longo prazo, ativo
imobilizado, ativo intangível e ativo diferido.
Os valores constantes no ativo imobilizado, ativo intangível e ativo diferido estão
demonstrados ao custo de aquisição.
As depreciações e amortizações do ativo imobilizado, intangível e diferido foram
realizadas utilizando as seguintes taxas:

Descrição Taxa anual
Equipamentos de informática 20%
Softwares 20%
Gastos organização e expansão 20%

2.4. Passivo Circulante e não Circulante
Os passivos circulante e o não circulante estão demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os juros, correção monetária, as variações
monetárias correspondentes, e deduzidos das despesas a apropriar.
2.5. Registro de Provisão para perdas prováveis na realização de ativos
As provisões para perdas prováveis nas operações de créditos e de outros créditos
são reconhecidas nos percentuais estabelecidos na Resolução BACEN 2682 de 21 de
dezembro de 1999.
2.6. Contabilização do Imposto de renda
O imposto de renda e contribuição social foram calculados e pagos conforme legislação
vigente.
3. CAPITAL SOCIAL
3.1. Composição do Capital social
O capital social é formado por 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias sem
valor nominal.
4. DIVIDENDOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
É garantido aos acionistas no mínimo 25% a títulos de dividendos ou juros sobre o
capital próprio calculados sobre o lucro líquido ajustado. No segundo semestre foram

propostos dividendos no valor de R$ 4.534 (quatro milhões quinhentos e trinta e quatro
mil reais), correspondendo a 68% dos lucros do 2º semestre. O valor total dos dividendos
propostos neste exercício foi de R$ 5.555 (cinco milhões quinhentos e cinqüenta e
cinco mil reais).
5. LUCRO POR AÇÃO
O resultado do semestre possibilitou o retorno de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) e do
exercício R$ 0,57 (cinqüenta e sete centavos) por ação aos acionistas.
6. CONTAS RELEVANTES AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
6.1. Aplicações interfinanceiras de liquidez

Descrição Saldo
Aplicações em CDI 1.701
Total 1.701

6.2. Operações de crédito e outros créditos com características de créditos
6.2.1. Operações de crédito e outros créditos por setor e atividade econômica

Descrição Saldo
Setor privado – Indústria 79.133
Setor privado – Comércio 3.113
Setor privado – Outros serviços 13.212
Setor privado – Pessoa física 3.094
Total 98.552

6.2.2. Operações de crédito e outros créditos por faixa de vencimento
A VENCER ATÉ A VENCER +

DESCRIÇÃO VENCIDAS  6 MESES  6 MESES
Setor privado – Indústria 2.606 53.025 23.502
Setor privado – Comércio 1 2.190 922
Setor privado – Outros Serviços 348 3.830 9.034
Setor privado – Pessoa física 46 2.657 391
Total 3.001 61.702 33.849
6.2.3. Operações de crédito e outros créditos por nível de risco

VENCIDA ATÉ VENCIDA + DE
DESCRIÇÃO A VENCER 14 DIAS  15 DIAS
Curso normal
Classificação AA
Classificação A 9.396
Classificação B 44.684 367
Classificação C 35.256 82 83
Classificação D 4.221 160 549
Classificação E 1.245 153 348
Classificação F 201
Classificação G 632 20 711
Classificação H 117 21 306
Total 95.551 803 2.198
6.2.4. Operações de Crédito e outros créditos renegociados no período

Descrição 4º Trimestre Exercício
Empréstimos 27.805 60.356
Financiamentos 1.741 12.993
Total 29.546 73.349

6.2.5. Operações de Crédito e outros créditos baixados para Perdas no período
(LP)

Descrição 4º Trimestre Exercício
Empréstimos
Financiamentos 8 48
Total 8 48

6.2.6. Operações de Crédito e outros créditos recuperados no período
Descrição 4º Trimestre Exercício
Empréstimos
Financiamento 32 32
Outros Créditos 1
Total 32 33

6.2.7. Garantias reais recebidas nas operações de crédito
Descrição Saldo
Alienação fiduciária 22.259
Hipotecas 2.800
Penhores de crédito 49.547
Total 74.606

6.3. Ativo Imobilizado, Intangível e Diferido
Descrição Saldo
Ativo Imobilizado
Móveis e equipamentos 5
Depreciações acumuladas (4)
Ativo Intangível
Softwares (logiciais) 9
Amortizações acumuladas (9)
Ativo Diferido
Constituição e estruturação da sociedade 98
Amortizações acumuladas (98)
Total   1

6.4. Captação de Recursos
Descrição Saldo
Recursos de Aceites Cambiais 40.375
Total 40.375

6.5. Cobrança e arrecadação de tributos
Descrição Saldo
Operações de crédito 102
Total 102

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da Atria S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento, relativas ao exercício de 2009, apurados com
base na regulamentação vigente.
A Atria vem mantendo grande parte de suas linhas de créditos direcionadas às empresas
do ramo da construção civil, especificamente, às de construção e pavimentação de
estradas e empresas concessionárias de rodovias.

O volume total de operações contratadas foi de R$
153.434 (cento e cinqüenta e três milhões quatrocentos
e tr inta e quatro mil reais), demonstrando um
crescimento de aproximadamente de 23,21%, em
relação ao exercício de 2008. As liquidações totalizaram
R$ 132.715 (cento e trinta e dois milhões setecentos e
quinze mil reais), sendo 51,77% superior a 2008.
As disponibilidades dos recursos financeiros da
sociedade foram aplicadas no mercado interfinanceiro

buscando atenuar o custo de capital. Os investimentos totais no ativo foram 36,88%
superiores ao exercicío de 2008 totalizando R$ 96.393 (noventa e seis milhões  trezentos
e noventa e três mil reais). Desse total, 41,41% são oriundos de recursos próprios
representados pelo capital social, e pelos resultados da atividade demonstrados através
do Patrimônio Líquido, 41,88% oriundos de captação de acionistas em letras de câmbio
e 16,71% de obrigações com terceiros.
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A carteira de depósitos a prazo teve uma redução de R$ 7.443 (sete milhões
quatrocentos e quarenta e três mil reais) devido aos resgates ocorridos.
Com o objetivo de fomentar seus negócios, neste exercício a sociedade captou junto
aos acionistas R$ 23.146  (vinte e três milhões cento e quarenta e seis mil reais) em
Letras de Câmbio, encerrando o exercício com um volume 134,34% maior em relação
ao exercício de 2008.
No período foram pagos aos acionista, já deduzidos o imposto de renda, R$ 1.791 (um
milhão setecentos e noventa e um mil reais) referente aos Juros sobre Capital Próprio
creditados em exercícios anteriores, que representou R$ 0,09 (nove centavos de real)
por ação.
Conforme disposições específicas do Estatuto Social, no segundo semestre foram
propostos a título de dividendos R$ 4.534 (quatro milhões quinhentos e trinta e quatro
reais), totalizando R$ 5.555 (cinco milhões quinhentos e cinqüenta e cinco mil reais)
no exercício, sendo 43% superior ao mínimo exigido.
O lucro líquido foi de R$  11.319 (onze milhões trezentos e dezenove mil reais), que
após a constituição da reserva legal e distribuição dos dividendos, teve seu saldo
destinado para Reserva de Expansão, atendendo o art. 5º da Resolução nº 3.605 de
29 de agosto de 2008, do Conselho Monetário Nacional  e lei 6.404/76, visando
reinvestimentos na sociedade para os próximos exercícios.
Em relação ao exercício anterior o patrimônio líquido apresentou um crescimento de
16,88%, encerrando o período com um valor total de R$ 39.915 (trinta e nove milhões
novecentos e quinze mil reais).

O valor patrimonial das ações no encerramento do exercício foi de R$ 2,00 (dois reais),
demonstrando um crescimento de 16,88% em relação ao exercício anterior.

O Gerenciamento do Risco de Mercado é efetuado através do monitoramento semestral
do comportamento dos investimentos diante das condições de mercado, através do
nosso Comitê de Risco onde sua principal premissa é revisar e aprovar as políticas e
as estratégias para o gerenciamento do risco de mercado de maneira consistente.
Cabe ressaltarmos que os investimentos efetuados pela Atria em aplicações de
depósitos interfinanceiros (CDI) são pré-fixados, e são tidos como um ativo que oferece
um risco mínimo, tendo em vista estes investimentos serem efetuados em instituições
denominadas de 1º linha, atendendo às disposições da Resolução nº 3.464 do conselho
Monetário Nacional.
A estrutura completa de Gestão de Risco Operacional, Risco de Mercado, tabela de
tarifas bancárias e Sistema de Informação de Crédito – SCR estão disponível no
endereço eletrônico:  www.atria-sa.com.br.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO



6.6. Obrigações sociais e estatutárias
Descrição Saldo
Dividendos propostos 8.664
Total 8.664

6.7. Fiscais e previdenciárias
Descrição Saldo
Impostos e contribuições sobre resultado 560
Impostos e contribuições a recolher 77
Total 637

6.8. Obrigações diversas
Descrição Saldo
Provisão para pagamentos a efetuar 32
Fornecedores 8
Recursos vinculados a operações de crédito 6.660
Total 6.700

Os recursos vinculados as operações de crédito foram realizados nos termos da
resolução BACEN 2.921 de 17 de janeiro de 2002.
7. PARTES RELACIONADAS
7.1. Operações com partes relacionadas
NATUREZA GRAU DE RELAÇÃO SALDO2009 SALDO2008
Captação Vinculada Ligada 6.660 6.066
Operação realizada nos termos da resolução BACEN 2.921, tendo como vencimento
em 30/07/2010, às taxas de mercado.
NATUREZA GRAU DE RELAÇÃO SALDO2009 SALDO2008
Depósito a Prazo Acionista 7.443
NATUREZA GRAU DE RELAÇÃO SALDO2009 SALDO2008
Recursos de Aceites Cambiais Acionista 40.375 17.229
Operação com vencimentos até novembro de 2012, às taxas de mercado.
NATUREZA GRAU DE RELAÇÃO SALDO2009 SALDO2008
Divid.e juros s/ capital Acionista 3.109 4.957
próprio creditados

O saldo existente em 2009 refere-se dividendos creditados e não pagos até 31/12/
2008 e não possuem prazo de vencimento determinado conforme decidido em AGO.
Os dividendos propostos no exercício deverão ser aprovados pelos Acionistas.
NATUREZA GRAU DE RELAÇÃO DESP. EM 2009 DESP. EM 2008
Prestação de Serviços Administrativos Ligada 186 165
Prestação de serviço administrativo nos termos da resolução 3.110 de 31/07/2003 do
BACEN, por prazo indeterminado.
7.2. Remuneração do Pessoal – Chave da Administração
A remuneração total do pessoal chave da administração para o exercício findo em 31
de dezembro de 2009 foi de R$ 32 (trinta e dois mil reais) e R$ 31 (trinta e um mil reais)
no exercício de 2008, a qual é considerada benefícios a curto prazo.
8. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI NO. 11.638/07 A PARTIR DE EXERCÍCIO
DE 2008
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
emanadas da Lei nº 6.404/1976 com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007 e
MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941/2009), conforme dispositivos regulamentares
do Banco Central do Brasil, e os procedimentos promulgados pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e consubstanciados no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) do Banco Central do Brasil.
De acordo com os novos critérios de avaliação podemos destacar:
· Avaliação dos ativos:
Caixa e equivalentes de caixa, confome CMN nº 3.604/2008 inclui em dinheiro em
caixa, depositos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco
insignificante de mudança de valor e limites, com prazo igual ou inferior a 90 dias;
As aplicações em depósitos interfinanceiros,  são reconhecidas pelo valor presente,
tendo em vista que as rendas são apropriadas ao resultado de acordo com a fluência
dos prazos contratados;
As operações de créditos mantidas tanto no circulante e no não circulante, tambem
refletem o valor presente, pois as rendas são reconhecidas ao resultado, de acordo
com a fluência de seus prazos contratuais e ajustadas pela provisão de liquidação
duvidosa nos termos da resolução BACEN no 2682 de 21 de Dezembro de 1999;

Em relação aos bens e direitos utilizados na atividade da empresa, em decorrência do
baixo nível de imobilização que a sociedade mantém, não se observaram ajustes
relevantes, sendo que estes bens e direitos figuram no grupo imobilizado e intangível,
deduzidos das depreciações e amortizações realizadas;
Os direitos registrados no diferido, são decorrentes de despesas de organização da
sociedade quando da sua constituição, e totalmente amortizado em 2009;
· Avaliação dos passivos:
Os depósitos a prazo e os recursos de aceites cambiais, registrados no circulante
e no exigível à longo prazo, estão sendo reconhecidos ao valor presente, tendo em
vista que os juros são apropriados ao resultado de acordo com a fluência dos prazos
contratados;
As contas “credores diversos” registram as captações vinculadas, instituídas nos
termos da resolução CMN  no 2.921 de 17 de janeiro de 2002, e são reconhecidas à
valor presente, pelo fato dos juros serem reconhecidos ao resultado de acordo com a
fluência dos prazos contratados;
As obrigações sociais e estatutárias, são registradas ao valor presente e por
conseqüência os juros são reconhecidos ao resultado pela fluência dos prazos e nas
condições determinadas nas assembléias de acionistas;
As obrigações fiscais e previdenciárias, bem como as de cobrança e arrecadação
de tributos, são reconhecidas pelo valor nominal, tendo em vista o recolhimento no
prazo previsto na legislação.

Aos
Diretores e Acionistas da
ATRIA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(1) Examinamos o balanço patrimonial da ATRIA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
correspondentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2.009,
elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da

instituição; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das
práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração
da instituição, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

(3) Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas, lidas em conjunto
com as notas explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATRIA S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 31 de dezembro de 2009, o resultado de
suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa
referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2.009, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

(4) Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis da ATRIA S.A. – CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2008, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, sobre as quais emitimos parecer
sem ressalva, datado de 23 de fevereiro de 2009.

Curitiba (PR), 27 de janeiro de 2010.
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