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CAPITAL SOCIAL AUMENTO PREJUÍZO TOTAL DO
 INTEGRALIZADO   DE CAPITAL   ACUMULADO   PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 1o de janeiro de 2013 42.000 (9.551) 32.449
Integralização de capital (Nota 12) 20.000 (20.000)

   Subscrição aumento de capital 44.000 44.000
Prejuízo do exercício (58.154) (58.154)

Em 31 de dezembro de 2013 62.000 24.000 (67.705) 18.295
Em 1o de janeiro de 2014 62.000 24.000 (67.705) 18.295
Integralização de capital (Nota 12) 24.000 (24.000)

   Subscrição aumento de capital 17.000 17.000
Prejuízo do exercício (17.684) (17.684)

Em 31 de dezembro de 2014 86.000 17.000 (85.389) 17.611
Em 1o de julho de 2014 86.000 17.000 (91.176) 11.824
Lucro do semestre 5.787 5.787

Em 31 de dezembro de 2014 86.000 17.000 (85.389) 17.611

Semestre findo em Exercícios findos
31 de dezembro em 31 de  dezembro

          de 2014          2014            2013
Receitas da intermediação financeira               3.690         6.822           3.989

Operações de crédito  (Nota 6) 3.005 5.745 3.439
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 685 1.077 550

Despesas da intermediação financeira          (5.094)   (35.264)     (63.137)
Operações de captação no mercado (998) (2.407) (4.765)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) (4.096) (32.857) (58.372)

Resultado bruto da intermediação financeira          (1.404)   (28.442)     (59.148)
Outras receitas/despesas operacionais             7.191     10.481            421

Receitas de prestação de serviços 39 58 50
Despesas de pessoal (24) (53) (49)
Outras despesas administrativas (Nota 13) (588) (1.279) (977)
Despesas tributárias (188) (322) (324)
Outras receitas operacionais (Nota 14) 11.762 16.509 2.089
Outras despesas operacionais (Nota 15) (3.810) (4.432) (368)

Lucro (prejuízo) operacional            5.787   (17.961)     (58.727)
Resultado não operacional          277            896
       Outras receitas não operacionais (nota 16)          277            896
Prejuízo antes da tributação            5.787   (17.684)     (57.831)
Imposto de renda e contribuição social (323)
Prejuízo do semestre/ exercício            5.787   (17.684)     (58.154)
Lucro líquido (prejuízo) por ação do capital social              0,04       (0,12)         (0,97)

Semestre findo em               Exercícios findos
 31 de dezembro de em 31 de  dezembro

          2014          2014          2013
Atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do período          5.787      (17.684)      (58.154)
Variações de ativos e passivos        (1.679)        22.808        63.553

Redução em operações de crédito 2.489 25.629 60.748
Redução (Aumento) em outros créditos - (2.345) (70)

     Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens (120) 33 1.244
Redução em outras obrigações      (4.048)        (509)       1.631

Caixa líquido (gerado) aplicado nas atividades operacionais 4.108 5.124 5.399
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento (Redução) em recursos emissão de títulos                  (521) (16.415) (42.326)
Subscrição para aumento de capital                -     17.000     44.000

Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos           (521)            585         1.674
Aumento (Redução) do caixa ou equivalente a caixa          3.587         5.709         7.073

Disponibilidades e aplicações interfinanceiras
no inicio período 10.101 7.979 906
Disponibilidades e aplicações interfinanceiras
no final período      13.688     13.688       7.979

Aumento (Redução) caixa ou equivalente a caixa          3.587         5.709         7.073

1  Contexto operacional
A Atria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, com sede no município de Araucária - PR,
tem como atividade a prática de todas as operações permitidas nas disposições legais e
regulamentares próprias das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento.
Seu funcionamento foi autorizado pelo Banco Central do Brasil, conforme despacho publicado no
Diário Oficial da União, em 9 de outubro de 2003.
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Instituição em 27 de
março de 2015.
2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas, e estão sendo apresentadas, na forma da legislação
societária e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em atendimento as disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN,
Banco Central do Brasil - BACEN e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da instituição incluem,
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias
para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares.
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
3 Principais práticas contábeis
(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas
e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem,
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento. 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 modelo exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
Para fins de apuração do imposto de renda - IR e contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL,
a partir do exercício de 2008, as companhias puderam optar pelo Regime Tributário de Transição
- RTT, que permitiu à pessoa jurídica eliminar os efeitos contábeis da Lei nº 11.638/2007, alterada
pela Lei nº 11.941/2009, por meio de registros no livro de apuração do lucro real - LALUR ou de
controles auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil.
No dia 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei 12.973 que revoga o Regime Tributário de Transição
(RTT). As disposições previstas na Lei têm vigência a partir de 2015, sendo opcional a adoção em
2014.
A Companhia elaborou estudo dos efeitos advindos da nova norma e concluiu que não resultará
em ajustes relevantes em suas demonstrações financeiras.
A provisão para imposto de renda - IR e contribuição social - CSLL é constituída com base nas
alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e
de base negativa de CSLL limitados a 30% do lucro tributável.
(b) Disponibilidades
Disponibilidades incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo
de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.
(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de
revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate,
líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.
(d) Operações de crédito, recursos de aceites cambiais e interfinanceiros
As operações de crédito estão compostas de empréstimos e financiamentos ao setor privado. As
operações contratadas com taxas pós e prefixadas são registradas pelo valor principal e as rendas
são apropriadas ao resultado pela taxa linear ou exponencial conforme contratado, em razão da
fluência de seus prazos até a data do balanço, retificados das rendas a apropriar quando aplicável.
(e) Provisão para créditos e outros créditos de liquidação duvidosa - PCLD
Constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na
realização de créditos a receber, leva em consideração a análise das operações em aberto, das
garantias existentes e dos riscos específicos apresentados na carteira.
Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a instituição
classificou as operações de crédito considerando o risco individual de cada operação.
A classificação considerou a qualidade do devedor e da operação, incluindo aspectos tais como:

ATRIA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ  -  MF nº. 05.956.581/0001-53 - Araucária - Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido         2014          2013

Circulante           217         6.653

Outras obrigações           217         6.653
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 12 11
Fiscais e previdenciárias 55 295
Diversas (Nota 10) 150 6.347

Não circulante      23.128       33.615
Recursos de aceites cambiais (Nota 9) 17.201 33.615
Outras obrigações (Nota 10) 5.927

Patrimônio líquido (Nota 12)      17.611       18.295
Capital 86.000 62.000
Aumento de capital 17.000 24.000
Lucros (prejuízos) acumulados (85.389) (67.705)

Total do passivo e do patrimônio líquido      40.956       58.563
“As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras”

Senhores Acionistas
Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da Atria S/A -Crédito,
Financiamento e Investimento relativas ao exercício 2014, apurados com base na
regulamentação vigente.
A Atria manteve suas linhas de crédito direcionadas às empresas do ramo da construção civil,
especificamente às de construção e pavimentação de estradas e rodovias.
Mesmo tendo sido um ano de muitos investimentos em infraestrutura, ocasionados
principalmente pela Copa do Mundo 2014, o cenário econômico também foi marcado por
uma forte retração nas linhas de crédito como um todo, visto o aumento da inadimplência
em vários setores da economia e a expectativa quanto ao resultado das eleições
presidenciais no país. Consoante a essas diretrizes, a Instituição optou por uma postura
mais conservadora em relação à concessão de operações de crédito, encerrando o ano
com uma carteria de R$ 104.309 (cento e quatro milhões trezentos e nove mil reais),
10,81% inferior ao ano anterior. Paralelamente, as rendas de operações de crédito foram
67,05% superiores em relação ao ano anterior, totalizando R$ 5.745 (cinco milhões
setecentos e quarenta e cinco mil reais), demonstrando assim um incremento no nível
das taxas praticadas no período. Cabe ainda ressaltar as ações de cobrança que permitiram
encerrar o ano com R$ 14.995 (quatorze milhões novecentos e noventa e cinco mil reais)

Ativo       2014         2013
Circulante    33.135      39.145

Disponibilidades (Nota 5)           24             14
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5)    13.664        7.965
Aplicações em depósitos interfinanceiros 13.664 7.965
Operações de crédito (Nota 6)    16.308      30.339
Setor privado 71.290 78.111
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (54.982) (47.772)
Outros créditos (Nota 7)      2.416             71
Diversos 4.027 71
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.611)
Outros valores e bens  (Nota 8)         723           756
Outros valores e bens 723 756

Não circulante      7.821      19.418
Realizável a longo prazo      7.821      19.418
Operações de crédito (Nota 6)      7.821      19.418
Setor privado                  33.019 38.845
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (25.198) (19.427)
Imobilizado
Outras imobilizações de uso 5 5
Depreciação acumulada (5) (5)

Total do ativo    40.956      58.563

em recuperação de créditos baixados como prejuízo.
A carteira de captações em Letras de Câmbio apresentou uma redução de 48,83% em relação
ao ano anterior, encerrando o período com um total de R$ 17.201 (dezessete milhões duzentos
e um mil reais). Os recursos resgatados da carteira de Letras de Cambio foram transferidos
para aumento de capital, possibilitando assim uma melhoria considerável no nível de patrimônio
de referencia exigido, encerrando o ano em 46,46% de Índice de Basileia.
Atendendo aos princípios gerais fundamentados pelo “Comitê de Basiléia II”, a instituição
mantém estruturas operacionais específicas para o gerenciamento de risco.
A estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional assegura políticas e procedimentos de
identificação, avaliação e classificação de riscos operacionais, proporcionando um ambiente
adequado para o gerenciamento, monitoração consistente e uma mitigação permanente.
Essas premissas permitem também a identificação de eventuais fragilidades e melhoria nos
processos de controle, garantindo assim melhor desempenho de maneira mais eficiente. A
estrutura do Gerenciamento de Risco Operacional está em total aderência à Resolução nº
3.380 do Conselho Monetário Nacional.
O Gerenciamento do Risco de Mercado é efetuado conforme as disposições da Resolução
nº 3.464 do Conselho Monetário Nacional. Nossa estrutura contempla premissas fundamentais
ao controle e adequação das exposições, através da revisão e aprovação de políticas e

estratégias específicas para o gerenciamento do risco de mercado de maneira consistente.
A Resolução nº 3.721 do Conselho Monetário Nacional instituiu também a estrutura de
Gerenciamento de Risco de Crédito. Nossa estrutura é compatível com a natureza das
nossas operações e a complexidade dos nossos produtos e serviços. No gerenciamento dos
riscos, adotamos políticas de concessão baseadas na avaliação da capacidade financeira
dos nossos clientes, sendo que o nível de exposição das carteiras é definido através dos
fatores de ponderação de risco definidos pelo Banco Central do Brasil.
O Gerenciamento do Risco de Capital é efetuado conforme as disposições da Resolução
nº 3.988 do Conselho Monetário Nacional.  A Inst i tuição conta com estrutura
organizacional voltada para o gerenciamento de riscos e de capital, conforme o
organograma da instituição. A estrutura tem conhecimento apropriado dos níveis de
risco de capital aos quais a instituição está exposta e dos processos utilizados para
identificar, avaliar, acompanhar e controlar esses riscos, bem como das obrigações
legais e dos deveres incorridos no gerenciamento do risco. Atua no desenvolvimento das
atividades e na implementação de controles internos, revisões e atualizações das diretrizes
da instituição no gerenciamento do risco de capital.
As estruturas completas de Gestão de Riscos, tabela de tarifas bancárias e Sistema de
Informação de Crédito – SCR estão disponíveis no endereço eletrônico:  www.atria-sa.com.br.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Em milhares de reais,exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)

“As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras”

DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO -  (Em milhares de reais)

fluxo de caixa, situação econômico-financeira do devedor e setor, grau de endividamento,
administração, histórico do devedor, garantias, eventuais atrasos, entre outros.
A referida resolução determina critérios e percentuais mínimos a serem observados na constituição
de provisões para créditos e outros créditos de liquidação duvidosas, que são rigorosamente
seguidos pela Instituição.
(f) Imobilizado
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação calculada pelo
método linear com base no tempo de vida útil estimada, de acordo com as taxas descritas, a saber:
Descrição Taxa anual -%
Equipamentos de informática 20
Softwares 20
(g) Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
(h) Imposto de renda e contribuição social
No cálculo do imposto de renda e contribuição social, a provisão para imposto de renda é constituída
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de 10% e a provisão para contribuição social sobre
o lucro tributável é constituída à alíquota de 15%.
4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se  na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Instituição faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo semestre, estão
contempladas a seguir.
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)
A Instituição apresenta níveis de PCLD que são calculados conforme percentuais definidos na
Resolução no 2.682 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que determina também critérios
específicos para constituição, provisionamento e classificação de riscos que variam de AA a H.
A Instituição utiliza os percentuais mínimos obrigatórios, todavia de acordo com seu julgamento
pode utilizar critérios mais conservadores para classificação.
5 Caixa e equivalentes de caixa

      2014      2013
 Disponibilidades 24 14
Aplicações interfinanceiras de liquidez  13.664   7.965

    13.688     7.979
As aplicações interfinanceiras são pós-fixadas a um rendimento médio de 99,50% (2013 – 99,50%)
do CDI e sua liquidez é imediata.
6 Operações de crédito
(a) Operações de crédito, por setor e atividade econômica
Descrição         2014        2013
 Setor privado - Indústria 91.712 111.029
Setor privado - Comércio 1.242 2.311
Setor privado - Outros serviços 9.171 751
Setor privado - Pessoa física      2.184     2.865

    104.309    116.956
Em 31 de dezembro de 2014 as operações pré-fixadas estavam indexadas a uma taxa média de
1,95% a.m. (2013 – 1,82% a.m.) e as pós-fixadas a CDI+0,97%a.m. (2013 – CDI +0,80% a.m.).
(b) Operações de crédito, por faixa de vencimento

A vencer há
A vencer até mais de

Descrição Vencidas seis meses seis meses       Total
Setor privado - Indústria 38.921 15.789 37.002 91.712
Setor privado - Comércio 1.242 - - 1.242
Setor privado - Outros serviços 3 3.745 5.423 9.171
Setor privado - Pessoa física             -        1.849           335      2.184

     40.166        21.383        42.760    104.309
(c) Operações de crédito, por nível de risco e provisão

A provisão para perdas em operações de crédito foi constituída dentro dos limites julgados necessários
para fazer face a possíveis perdas na realização dos ativos com base em análises das operações
em aberto, considerando-se a conjuntura econômica, a experiência passada, as garantias existentes,
os riscos específicos e globais das carteiras e as normas e instruções do BACEN.
Em conformidade com as Resoluções 2.682/99 e 2.697/2000 do Conselho Monetário Nacional,
Carta-Circulares 2.903/2000 e 2.899/2000 do Banco Central do Brasil, a carteira de créditos foi
classificada conforme demonstrado a seguir:

Vencidas até Vencidas a +
Nível de risco  A vencer          14 dias      de 15 dias      Total
A 3.862 - - 3.862
B 4.657 - - 4.657
C 2.130 117 - 2.247
D 7.687 - 68 7.755
E 2.415 3 - 2.418
F 2.767 - 298 3.065
G 9.138 194 1.639 10.971
H   31.487              885          36.962      69.334

     64.143             1.199            38.967       104.309

Operações de crédito Percentual PCLD
Nível de risco         2014        2013         de risco        2014        2013
A 3.862 1.652 0,05 19 8
B 4.657 3.918 1,00 47 39
C 2.247 15.030 3,00 67 451
D 7.755 10,00 776
E 2.418 18.533 30,00 725 5.560
F 3.065 27.294 50,00 1.532 15.406
G 10.971 19.147 70,00 7.680 14.353
H   69.334   31.382         100,00          69.334      31.382

   104.309    116.956            80.180         67.199
(d) Operações de crédito, renegociados no período
Descrição          2014           2013
Empréstimos 20.576 27.590
Financiamentos        7.211        1.786

       27.787        29.376
(e) Operações de crédito, baixados
para perdas no período.
Descrição          2014           2013
Empréstimos 16.444 15.302
Financiamentos       2.497      10.527

       18.941        25.869
(f) Operações de crédito e outros créditos recuperados no período
Descrição          2014           2013
 Empréstimos 10.784 1.056
Financiamento       4.317             39

       15.101          1.095
(g) Garantias recebidas nas operações de crédito
As operações de créditos estão suportadas em sua totalidade por garantias fidejussórias suficientes
e adequadas às circunstâncias, adicionalmente quando necessário, são exigidas garantias reais
abaixo elencadas:
Descrição          2014           2013
 Alienação fiduciária 16.374 18.777
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Aos Administradores e Acionistas
Atria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

Examinamos as demonstrações financeiras da Atria S.A - Crédito, Financiamento e
Investimento que compreenderam o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014, as
demonstrações do resultado, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa do
semestre e exercício findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis
e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e pelos
controles internos necessários para a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorções relevantes que possam ser causadas tanto por erro quanto por fraude.
Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos. Uma auditoria inclui
também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 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 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.

Barueri, 30 de março de 2015

PricewaterhouseCoopers Carlos Alexandre Peres
Auditores Independentes Contador CRC 1SP198156/O-7 “S” PR

CRC 2SP000160/O-5 “F” PR

continuação página anterior

Hipotecas 7.000 7.000
Outras garantias     48.574      49.888

      71.948        75.665
7 Outros créditos – diversos - circulante

         2014           2013
Impostos e contribuições a compensar - 71
Títulos de crédito a receber (i) 4.027
Provisão para créditos de liquidação duvidosa     (1.611)

        2.416              71
(i) Precatório no valor de R$ 4.027 recebido do Departamento de Infraestrutura de Transporte da
Bahia, para liquidação total de operações de financiamento do cliente EIT – Empresa Industrial
Técnica, CNPJ.: 08.402.620/0001-69. O valor de R$ 1.610 refere-se à constituição de provisão
sobre o referido título.
8 Outros valores e bens - circulante

         2014           2013
  Imóveis em dação           723             756
 Em 31 de dezembro de 2014, o saldo era composto de uma dação em pagamento efetuada em 23
maio de 2014, no valor de R$ 233 de um imóvel em Campinas/SP, do cliente Unisser Ltda, CNPJ
01.843.567/0001-92 e uma dação em pagamento efetuada em 18 de julho de 2014, no valor de R$
120 de um terreno em Rolândia/PR, do cliente JMP Terraplanagem Ltda, CNPJ 10.502.135/0001-
09. Ainda, há saldos referentes à imóveis recebidos em 2013 que permanecem em dação em 2014.
9 Recursos de aceites cambiais
O saldo do longo prazo está abaixo demonstrado:

          2014
2016 4.936
2017 155
2018       12.110

        17.201
As operações são indexadas a 100% do CDI (2013 – 100% do CDI).
10 Outras obrigações - diversas

         2014           2013
 Provisão para pagamentos a efetuar 3 57
Fornecedores 86 14
Pagamentos a processar 61 -
Outros -  41
Recursos vinculados a operações de crédito (i)       5.927        6.234

      6.077        6.346
( - ) Parcela do não circulante       5.927                -
Circulante          150        6.346
(i) Os recursos vinculados as operações de crédito foram realizados nos termos da Resolução
BACEN no 2.921 de 17 de janeiro de 2002. São recursos colocados à disposição da instituição por
terceiros para realização de operações ativas vinculadas, geralmente uma operação de crédito.Refere-
se a dois instrumentos de captação vinculada, nos valores de R$ 1.290 e R$ 4.637, com vencimento
em 2017 e 2018, respectivamente. Não pode ser prestado qualquer tipo de garantia, seja pela
instituição contratante ou por pessoas físicas ou jurídicas a ela ligada, estando os recursos vinculados
subordinados ao fluxo de pagamentos da  operação ativa ao qual está vinculado.
11 Contingências
Em consonância ao Pronunciamento Técnico CPC 25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes”, a Atria S.A. é parte em processos judiciais cíveis de natureza ativa decorrentes do curso
normal de suas atividades que tem por objetivo recuperação de créditos vencidos, não possuindo
ações judiciais de caráter passivo que necessite constituição de provisões para contingência, todavia
apresenta ações classificadas com risco possível de perda pelos assessores jurídicos, abaixo divulgadas:

         2014           2013
Cível 1.850 6.595
Tributária     15.791      15.791

      17.641        22.386
A Instituição foi autuada pela Receita Federal do Brasil em processo administrativo de natureza
tributária em junho de 2012. A referida autuação foi objeto de impugnação junto à Receita Federal
do Brasil em julho de 2012. Em 31 de dezembro de 2014 a possibilidade de perda do processo
no valor de R$ 15.791, foi avaliada como de risco “possível” pelos assessores jurídicos externos, não
foi constituída provisão para contingências.
12 Patrimônio Líquido
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2014 o capital social era formado por 108.000.000 (2013 – 60.000.000)
de ações ordinárias sem valor nominal.
(b) 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. Neste exercício não foram propostos dividendos aos
acionistas em razão do prejuízo do exercício apresentado.

(c) Prejuízo por ação
O exercício apresentou um resultado negativo de R$ 17.684 (2013 – 58.154), equivalente a R$ 0,12
por ação (2013 – 0,97).
(d) Aumento de capital
Em 13 de março de 2014 foi integralizado aumento de capital no valor de R$ 24.000, conforme
subscrição aprovada na 6ª Assembleia Geral Extraordinária de 05 de novembro de 2013. Face a
nova necessidade de capital, em 02 de maio de 2014 foi aprovada pela administração a subscrição
de um novo aumento no valor de R$ 17.000 conforme 7ª Assembleia Geral Extraordinária, que até
31 de dezembro de 2014 permaneciam sob análise do Banco Central do Brasil aguardando
aprovação.  Os recursos disponibilizados para os aumentos de capital eram provenientes de Letras
de Câmbio de Acionistas.
13 Outras despesas administrativas

Semestre
 findo em 31 Exercícios findos
de dezembro em 31 de dezembro

           de 2014          2014                       2013
Processamento de dados 136 268 213
Sistema Financeiro 21 43 45
Serviços técnicos especializados 364 797 528
Outras despesas                  67          171                       191

                 588         1.279                         977
14 Outras receitas operacionais

Semestre
 findo em 31 Exercícios findos
de dezembro em 31 de dezembro

          de 2014          2014                       2013
 Recuperação de crédito baixado
 como prejuízo 10.473 14.995 1.095
Reversão de provisões operacionais 34 34 -
Receita de juros sobre impostos - - 70
Juros de mora recebidos 1.238 1.437 657
Provisão de mora operações de crédito - 26 262
Rendas de plano comunitário - - 5
Estorno de despesa administrativa                  17            17                            -

             11.762        16.509                      2.089
15 Outras despesas operacionais

Semestre
 findo em 31 Exercícios findos
de dezembro em 31 de dezembro

           de 2014          2014                       2013
Despesa com descontos
concedidos em renegociações 3.412 3.592 -
Despesa com captações vinculadas 398 840 368

               3.810         4.432                         368
16 Outras receitas não operacionais

Semestre
 findo em 31 Exercícios findos
de dezembro em 31 de dezembro

           de 2013          2014                        2013
Lucro na venda de imóveis não de uso próprio                      -            277                         893
17 Partes relacionadas
a) Obrigações com partes relacionadas decorrentes de captações de recursos
 Natureza Grau de relação          2014          2013
 Captação vinculada (i) Ligada 5.927 6.234
Recursos de aceites cambiais (ii) Acionista     17.201     33.615

      23.128        39.849
(i) Operações realizadas com empresa ligada nos termos da Resolução BACEN no 2.921, tendo
os vencimentos até 28 de março de 2018, remunerado a 100% do CDI.
(ii) Captações em Letras de Cambio de Acionistas  com vencimentos até 20 de dezembro de 2018,
remunerados a 100% do CDI.
(b) Dispêndios com partes relacionadas decorrentes de serviços prestados
Natureza Grau de relação          2014          2013
 Prestação de serviços administrativos Ligada          427          275

          427            275
Prestação de serviço administrativo nos termos da Resolução no 3.954 de 24 de fevereiro de 2011,
do BACEN, por prazo indeterminado.
(c) Remuneração do pessoal-chave da administração

31 de dezembro 31 de dezembro
Benefícios de curto prazo a administradores       2014       2013

 Proventos         40         40
         40          40

Anualmente em Assembleia Geral Ordinária é estabelecida a remuneração dos administradores,
que é distribuída em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho
e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.
(d) Pagamentos baseados em ações - CPC 10 (R1)
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de contrato de trabalho ou
remuneração baseada em ações para o seu pessoal-chave da administração.
(e) Outras informações
Conforme legislação em vigor, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes
de seus administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições
financeiras empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva e seus familiares.
18 Instrumentos financeiros derivativos
A Atria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento não possui instrumentos financeiros derivativos
registrados em contas patrimoniais. Por questões estratégicas a instituição optou por não operar
no mercado de derivativos.
19 Patrimônio líquido exigido (acordo da Basiléia)
De acordo com a Resolução no 2.099/94 do CMN e normas posteriores, é exigida a manutenção
de patrimônio líquido mínimo, correspondente a 11% do montante das operações ativas ponderadas
por graus de risco que variam de 0% a 300%. A Atria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento,
em 31 de dezembro de 2014, mantêm patrimônio líquido compatível com o grau de risco da
estrutura de seus ativos.
(a) Índice de Basileia

31 de dezembro 31 de dezembro
Descrição         2014         2013
 PEPR - Parcela de capital alocado ao Risco de Crédito 2.955 15.791
PJUR1 - Parcela de capital alocado ao Risco de Mercado (Tradding) 1 1
RBAN - Parcela de capital alocado ao Risco de Mercado (Banking) 736 1.270
POPR - Parcela de capital alocado ao Risco Operacional (AIB) (*) 1.213 2.118
PRE - Patrimônio de Referência Exigido 4.169 15.009
PR - Patrimônio de ref. para limite de compatibilização PRE 17.610 18.294
Índice de Basileia (% fator de risco/PRE) 46,46% 13,41%
Índice de Basileia Amplo (Inclui RBAN) 39,50% 12,36%
(*) Para o cálculo da parcela de capital alocado ao Risco Operacional, a Instituição utiliza a metodologia
Abordagem do Indicador Básico (AIB).
Os sócios acionistas da Atria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento possuem compromisso
com a continuidade da instituição, visto os resultados negativos apresentados no primeiro semestre
de 2014. Os sócios acionistas da instituição assumem responsabilidade por manter os níveis de
capital e patrimônio de referência exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela legislação
vigente no Brasil, através dos aportes de capitais que se fizerem necessários.
(b) Limites de imobilização

        2014         2013
Situação
Margem 8.805 9.147
Patrimônio de Referência para limite de imobilização 17.610 18.294
20 Outras informações
(a) Risco operacional, crédito e mercado
A administração da Instituição considera a gestão de riscos um instrumento essencial para a
maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, no
sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno para os mesmos. Desta forma, a manutenção
de riscos conhecidos e potenciais dos negócios da financeira busca a não exposição da instituição
à possibilidade de perdas relevantes.
(b) Estrutura de gerenciamento de capital
A Instituição conta com estrutura organizacional voltada para o gerenciamento de riscos e de capital,
conforme o organograma da Instituição. A estrutura tem conhecimento apropriado dos níveis de risco
de capital aos quais a Instituição está exposta e dos processos utilizados para identificar, avaliar,
acompanhar, controlar esses riscos, bem como das obrigações legais e dos deveres incorridos no
gerenciamento do risco. Atua no desenvolvimento das atividades e na implementação de controles
internos, revisões e atualizações das diretrizes da instituição no gerenciamento do risco de capital.
(c) Ouvidoria
Instituída nos moldes da Resolução CMN no 3.849/10 a Ouvidoria é um sistema exclusivo de
relacionamento com os clientes, destinado a receber e responder a todos os contatos advindos da
relação contratual mantida com os mesmos, buscando a prevenção e solução de conflitos e a
excelência no atendimento.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Josiane Greca Schmuck Marcos Rogério Greca Paulo Cesar janchikoski
Presidente Diretor CPF: 653.547.459-34
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