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Senhores Acionistas
Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da 
Atria S/A -Crédito, Financiamento e Investimento relativas ao semestre 
e exercício findos em 31 de dezembro de 2018, apurados com base na 
regulamentação vigente. A Atria manteve suas linhas de crédito direcio-
nadas às empresas do ramo da construção civil, especificamente às 
de construção e pavimentação de estradas e rodovias. Diante de um 
cenário econômico cauteloso quanto a concessão de linhas de crédito, 
relacionados principalmente aos elevados níveis de inadimplência nos 
mais diversos setores da economia, a carteira de créditos da Instituição 
apresentou uma redução de 14,96% em relação ao ano anterior, to-
talizando R$ 37.499 (trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e 
nove mil reais) no final do período. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez totalizaram R$ 35.538 (trinta e cinco milhões milhões, quinhen-

tos e trinta e oito mil reais), um volume 78,52% superior ao do ano 
passado, proporcionados principamente pelo recebimento de opera-
ções da carteira de créditos, e operações inadimplentes. O Índice de 
Basileia também mostrou-se satisfatório encerrando o ano em 91,20% 
em relação ao nível de patrimônio de referencia exigido. Atendendo aos 
princípios gerais fundamentados pelo “Comitê de Basiléia II”, a institui-
ção 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 fragili-
dades 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 premis-
sas fundamentais ao controle e adequação das exposições, através da 
revisão e aprovação de políticas e estratégias específicas para o ge-
renciamento 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 defi-
nido através dos fatores de ponderação de risco definidos pelo Banco 

Central do Brasil. O Gerenciamento do Risco de Capital é efetuado con-
forme as disposições da Resolução nº 3.988 do Conselho Monetário 
Nacional. 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 utiliza-
dos 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 institui-
ção 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.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 1 Contexto operacional - A Átria S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (“Instituição”), com 
sede no município de Araucária - PR, tem como atividade a prática de todas as operações permi-
tidas nas disposições legais e regulamentares próprias das Sociedades de Crédito, Financiamento 
e Investimento. Seu funcionamento foi autorizado pelo Banco Central do Brasil, conforme despa-
cho publicado no Diário Oficial da União, em 9 de outubro de 2003. 2 Apresentação das demons-
trações financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN), que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as 
alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das opera-
ções, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco 
Central do Brasil (BACEN). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), emitiu pronuncia-
mentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, porém nem todos homo-
logados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a Instituição na elaboração das de-
monstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo (BACEN): 
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Resolução 
CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. Resolução CMN nº 
3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas. Resolução CMN nº 3.823/09 – 
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. esolução CMN nº 3.973/11 – 
CPC 24 - Evento Subsequente. Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado 
em Ações. Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro. Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1). 
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. Não há previsão de 
quando o Bacen irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e nem se a utilização 
dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva. As presentes demonstrações financeiras 
foram aprovadas pela Diretoria da Instituição em 30 de janeiro de 2019. 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 regis-
tradas 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 atua-
lizadas até a data do balanço. (b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa 
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 re-
venda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, lí-
quidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros. (d) Operações de crédi-
to, 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 ad-
ministração para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a receber, leva em considera-
ção a análise das operações em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos apresen-
tados 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 ou do grupo econômico de cada devedor. A classificação considerou a qualidade do 
devedor e da operação, incluindo aspectos tais como: fluxo de caixa, situação econômico-financei-
ra 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 duvi-
dosa, que são rigorosamente seguidos pela Instituição. (f) Outros valores e bens - Em conformi-
dade com a Circular BACEN nº 909/85 é representado por bens incorporados ao ativo da institui-
ção efetuada por devedores em função da liquidação de suas operações de crédito, cujo valor é 
ajustado ao seu valor de realização quando inferior ao saldo devedor da operação original. 
Quaisquer ganhos são reconhecidos apenas quando da venda desses bens. (g) Passivos circu-
lante e exigível a longo prazo - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. (h) 
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias - O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são 
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823 do CMN e o CPC 25 apro-
vado pelo BACEN, da seguinte forma: Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, 
exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho 
como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento 
ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável 
são divulgados nas notas explicativas. Passivos Contingentes – são reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e administração, a natureza 
das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade dos tribunais, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de re-
cursos 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, quando 
individualmente relevantes, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divul-
gação. (i) Imposto de renda e contribuição social -  No cálculo do imposto de renda e contribui-
ção 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 alí-
quota de 20%. Conforme Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015, a partir de 1º de janeiro de 2019 a 
alíquota para a contribuição social sobre o lucro tributável volta a ser de 15%. A provisão para im-
posto de renda - IRPJ 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. (j) Estimativas contábeis A elaboração das demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administra-
ção se utilize de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A administração do Instituição 
revisa as estimativas e premissas periodicamente. Entretanto, alguns valores efetivos dessas ope-
rações poderão divergir dos valores estimados, em face da subjetividade inerente ao processo de 
sua apuração. 

4 Caixa e equivalentes de caixa
2018 2017

Disponibilidades 14 35
Aplicações interfinanceiras de liquidez 35.538 19.907

35.552 19.942
As aplicações interfinanceiras são pós-fixadas a um rendimento médio de 98,00% do CDI e sua 
liquidez é imediata.  
5 Operações de crédito (a) Operações de crédito, por setor e atividade econômica
Descrição 2018 2017
Setor privado - Indústria 28.921 26.428
Setor privado – Comércio - 280
Setor privado - Outros serviços 5.395 14.552
Setor privado - Pessoa física 3.183 2.838

37.499 44.098
(-) Provisão para operações de crédito (14.625) (14.039)
Total de operações de crédito 22.874 30.059
Circulante 23.550 23.645
Não circulante 13.949 20.453
(b) Operações de crédito, por faixa de vencimento

Descrição Vencidas
A vencer até 

seis meses
A vencer em mais de  

seis meses Total
Setor privado - Indústria 3.275 10.839 14.807 28.921
Setor privado - Outros serviços 376 1.517 3.502 5.395
Setor privado - Pessoa física - 3.183 - 3.183

3.651 15.539 18.309 37.499
(c) Operações de crédito, por nível de risco e provisão - 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:

Nível de risco A vencer
Vencidas até 14 

dias
Vencidas há mais 

de 15 dias Total
         A - - - -

B 600 6 143 749
C 13.590 - 4 13.594
D 221 2                   322 545
E 10.163 253 705 11.121
F 195 4 34 233
G 790 170 890 1.850
H 8.289 103 1.015 9.407

 
33.848 538 3.113 37.499

Nível de risco
Operações de crédito

Percentual de risco
PCLD

2018 2017 2018 2017 
         A - 3.224 0,50 - 16

B 749 5.387 1,00 7 54
C 13.594 18.611 3,00 408 558
D 545 305 10,00 55 30
E 11.121 4.505 30,00 3.336 1.351
F 233 - 50,00 117
G 1.850 125 70,00 1.295 88
H 9.407 11.941 100,00 9.407 11.942

37.499 44.098 14.625 14.039
(d) Movimentação de provisões do ano

2018 2017
Saldo inicial de provisões para operações de crédito (A) 14.039 7.956
Incremento da provisão na classificação das operações de crédito 14.699 12.751
Decréscimo da provisão na classificação das operações de crédito (14.113) (6.668)
Saldo inicial de provisões para operações de crédito (B) 14.625 14.039
Recuperação de créditos baixados para prejuízo (C) (2.633) (8.387)
Reversão de provisões para operações de crédito (A-B-C) 2.047 2.305
e) Operações de crédito, renegociadas no período
Descrição 2018 2017
Empréstimos 17.923 36.502
Financiamentos 2.619 1.950

20.542 38.452
(f) Operações de crédito, baixadas para perdas no período
Descrição 2018 2017
Empréstimos 295 97
Financiamentos 357 496

652 593
(g) Operações de crédito e outros créditos recuperados no período
Descrição 2018 2017
Empréstimos 4.958 6.910
Financiamento 143 72

5.101 6.982
(h) Garantias recebidas nas operações de crédito - As operações de créditos estão supor-
tadas em sua totalidade por garantias fidejussórias suficientes e adequadas às circunstâncias, 
adicionalmente quando necessário, são exigidas garantias reais abaixo elencadas:
Descrição 2018 2017
Alienação fiduciária 24.607 26.620
Hipotecas 5.500 5.500
Outras garantias 23.908 29.631

54.015 61.751
6 Outros créditos – diversos – circulante
Descrição 2018 2017
Adiantamento a Fornecedores 46 -
Títulos de crédito a receber (i) 4.027 4.027
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.027) (4.027)

46 -
(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. Em 2016, foi constituido provisão sobre o valor total do 
referido título, em virtude da baixa perspectiva de realização da mesma. 

7 Outros valores e bens
2018 2017

 Imóveis recebidos em dação - Circulante - 2.670
 Imóveis recebidos em dação – Não circulante 2.558 -

2.558 2.670
Em 2018 foi efetuada a venda do imóvel em Santa Maria/ RS no valor de R$ 112, recebido do clien-
te Cotrel Terraplanagem e Pavimentação Ltda, CNPJ 90.128.240/0001-69. Em 2017, já havia sido 
efetuada a venda do imóvel em Campinas/SP no valor de R$ 233, recebido do cliente Unisser Ltda, 
CNPJ 01.843.567/0001-92, e a venda do terreno em Rolândia/PR, no valor de R$ 120 recebido do 
cliente JMP Terraplanagem Ltda., CNPJ 10.502.135/0001-09. Em julho/2017, houve a adjudicação 
a favor da Átria, de uma área em Portão/RS no valor R$ 1.898 proveniente do cliente Construtora 
Brasília Guaíba Ltda., CNPJ 33.192.873/0001-00. A composição dos valores das dações oferecidas 
em pagamento em 2014, 2015 e 2016 já foram detalhadas em publicações anteriores. Em decorrên-
cia da revogação do art. 35 da Lei nº 4.595, pela Lei nº 13.506 de 13 de novembro de 2017, o qual 
determinava a venda do imóvel em até um ano após o recebimento em dação de pagamento, o saldo 
da conta foi reclassificado para “Não circulante”. 
8 Outras obrigações (a) Fiscais e previdenciárias
Descrição 2018 2017
Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar (i) - 8.308
Impostos e contribuições a recolher 153 82

153 8.390
(i) Em 29 de setembro de 2017, a Instituição aderiu ao PERT – Programa Especial de 
Regularização Tributária para regularização de contingencia tributária referente a Imposto de 
Renda e Contribuição social de anos anteriores. Os valores foram atualizados nos termos da 
Medida Provisória 783/2017, chegando-se a um valor total de R$ 13.095.  Em dezembro de 2017, 
ainda restava um valor a pagar de principal, juros e multa no total de R$ 8.308.  
(b) Diversas
Descrição 2018 2017
Provisão para pagamentos a efetuar 27 21
Fornecedores 100 81
Recursos vinculados a operações de crédito (i) 6.894 8.157
Redução de capital acionistas (ii) 5.481 -

12.502 8.259
(-) Parcela do não circulante 12.375 560
Circulante 127 7.699
(i)  Os recursos vinculados as operações de crédito foram realizadas nos termos da Resolução 
CMN nº 2.921/ 02, tendo os vencimentos até 28 de março de 2023. O Montante de R$ 596 
está remunerados a 101% do CDI, sendo que R$ 6.298 não está sendo remunerado devido 
a operação ativa vinculada representar atraso superior a 60 dias e não gerar rendas. (ii) Em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, foi deliberada a dissolução 
parcial da companhia pela liquidação e cancelamento das ações do capital social de um dos 
sócios, mediante pagamento de haveres a partir de 31/07/2023. 
9 Contingências - (a) Processo com probabilidade de perda possíveis - Em consonância ao 
Pronunciamento Técnico CPC 25 - “Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”, a 
Átria 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 judi-
ciais de caráter passivo que necessite constituição de provisões para contingência, todavia apresen-
ta ações classificadas com risco possível de perda pelos assessores jurídicos, abaixo divulgadas:

2018 2017
Cível 1.305 1.322
Tributária (i) - 15.791
 1.305 17.641
(i)  A Instituição foi autuada pela Receita Federal do Brasil em processo administrativo de natu-
reza tributária em junho de 2012. A referida autuação foi objeto de impugnação junto à Receita 
Federal do Brasil em julho de 2012 e foi julgada improcedente. Em julho de 2013, foi protocolado 
Recurso Voluntário, determinando o cancelamento da exigência fiscal e arquivamento do pro-
cesso administrativo instaurado. Em novembro de 2015, o processo deu entrada no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) e aguarda julgamento. Em 31 de dezembro de 
2016 a possibilidade de perda do processo, foi avaliada como de risco “possível” pelos asses-
sores jurídicos externos, não foi constituída provisão para contingências. Em 29 de setembro 
de 2017, a Instituição aderiu ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária para 
regularização da contingencia tributária, tendo sido os valores atualizados de acordo com os 
termos da Medida Provisória 783/2017. (b) Processo com probabilidade de perda provável

2017 2017
Trabalhista 50 532
 50 532
10 Patrimônio Líquido (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 o capital social é de R$ 
103.000.000 (Cento e três milhões de reais), formado por 142.000.000 de ações ordinárias sem valor 
nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018, foi deliberada a dis-
solução parcial da instituição pela liquidação e cancelamento de 17.900.000 ações do capital social 
pertencentes a um dos acionistas, num total de R$ 12.983.802,81 (Doze milhões, novecentos e oitenta 

2018 2017
CIRCULANTE 53.002 43.017

DISPONIBILIDADES (Nota 4)  14 35
Depósitos Bancários de Instituições s/conta Reserva 14 35

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4) 35.538 19.907
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 35.538 19.907

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 5) 17.404 20.405
Setor Privado 23.550 23.645
(-) Provisão p/Operações de Crédito (6.146) (3.240)

OUTROS CRÉDITOS (Nota 6)  46 -
Diversos  4.073 4.027
(-) Provisão p/Outros Créditos (4.027) (4.027)

OUTROS VALORES E BENS (Nota 7) - 2.670
Bens não de uso Próprio - 2.670

NÃO CIRCULANTE 8.028 9.654
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.028 9.654

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 5) 5.470 9.654
Setor Privado 13.949 20.453
(-) Provisão p/Operações de Crédito (8.479) (10.799)

OUTROS VALORES E BENS (Nota 7) 2.558 -
Bens não de uso Próprio 2.558 -

IMOBILIZADO DE USO - -
Outras Imobilizações de Uso 5 5
Depreciação acumulada (5) (5)

TOTAL DO ATIVO 61.030 52.671

2018 2017
CIRCULANTE 295 16.125

OUTRAS OBRIGAÇÕES 295 16.125
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 15 36
Fiscais e Previdenciárias (Nota 8.a) 153 8.390
Recursos Vinculados a Operações de Crédito (Nota 8.b) - 4.597
Diversas (Nota 8.b) 127 3.102

NÃO CIRCULANTE 12.425 1.092
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 12.425 1.092

OUTRAS OBRIGAÇÕES 12.425 1.092
Provisão para Contingências (Nota 9) 50 532
Recursos Vinculados a Operações de Crédito (Nota 8.b) 6.894 560
Recursos de Acionistas a Pagar (Nota 8.b) 5.481 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 10) 48.310 35.454
Capital:
De Domiciliados no País 103.000 103.000
(-) Redução de Capital (Nota 10.a) (12.984) -
Prejuízos Acumulados (41.706) (67.546)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 61.030 52.671

2º Semestre
2018 2018 2017

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA                7.454 13.694 12.951
Rendas de Operações de Crédito                                6.785 12.476 11.427
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 669 1.218 1.524

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.208 2.047 2.084
Operações de Captação no Mercado - - (221)
Reversão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 5d) 3.208 2.047 2.305

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 10.662 15.741 15.035
OUTRAS (DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS               (352) 2.596 (1.145)

Receita de Prestação de Serviços 45 101 116
Despesas de Pessoal                               (181) (365) (350)
Outras Despesas Administrativas (Nota 11)                  (764) (1.354) (6.482)
Despesas Tributárias                              (354) (663) (609)
Outras Receitas Operacionais (Nota 12) 1.488 5.603 7.027
Outras Despesas Operacionais (Nota 13) (586) (726) (847)

RESULTADO OPERACIONAL 10.310 18.337 13.890
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA
E  DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10.310 18.337 13.890

Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 17) - - (7.563)
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 10.310 18.337 6.327
Quantidade de Ações (milhares) 124.100 124.100 142.000

Resultado por ação - R$ 0,083 0,148 0,045

2º Semestre
2018 2018 2017

Fluxo de Caixa das Atividades  Operacionais:
Lucro Líquido do Semestre 10.310 18.337 13.890
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido 
proveniente de Atividades Operacionais (3.690) (2.529) (2.305)

Reversão de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.208) (2.047) (2.305)
Reversão de Provisão para Contingência (482) (482) -

Lucro Líquido Ajustado 6.620 15.808 11.585
Variação de Ativos e Obrigações 16.919 5.283 1.240

Redução (Aumento) em Operações de Crédito 11.933 9.232 1.929
Redução (Aumento) em Outros Créditos (40) (46) -
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens 113 112 (1.545)
Aumento (Redução) em Arrecadação Trib. Assemelhados (3) (21) 22
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Previdenciárias 97 (8.237) 774
Aumento (Redução) em Obrigações Diversas 20 (2.975) 60
Aumento (Redução) em Recursos Vinculados (682) 1.737 -
Aumento (Redução) em Recursos de Acionistas a Pagar 5.481 5.481 -

Caixa Líquido Aplicado em Atividades  Operacionais 23.539 21.091 12.825
Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamentos:

Aumento (Redução) em Recursos de Aceites Cambiais - - (8.198)
Aumento (Redução) em Capital (5.481) (5.481) -

Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos (5.481) (5.481) (8.198)
Aumento/(Redução) das  Disponibilidades 18.058 15.610 4.627
Disponibilidade de Caixa no Início do Período 17.494 19.942 15.315
Disponibilidade de Caixa no Fim do Período 35.552 35.552 19.942

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE - (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DEPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOATIVO

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
 Capital Social  TOTALEVENTOS Integralizado (-) A Reduzir (Prejuízos)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 103.000 - (73.873) 29.127
  LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - - 6.327 6.327
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 103.000 - (67.546) 35.454
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO - - 6.327 6.327
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 103.000 - (59.519) 43.481
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE - - 10.310 10.310
REDUÇÃO DE CAPITAL CFME AGE DE 31/07/2018 - (12.984) 7.503 (5.481)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 103.000 (12.984) (41.706) 48.310
MUTAÇÕES DO SEMESTRE - (12.984) 17.813 4.829
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 103.000 - (67.546) 35.454
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO - - 18.337 18.337
REDUÇÃO DE CAPITAL CFME AGE DE 31/07/2018 - (12.984) 7.503 (5.481)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 103.000 (12.984) (41.706) 48.310
MUTAÇÕES DO EXERCÍCO - (12.984) 25.840 12.856

DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO DO SEMESTRE E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras”
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Aos Administradores e Acionistas da
ATRIA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Araucária - PR
Opinião:  Examinamos as demonstrações financeiras da Atria S.A. – Crédito, Finan-
ciamento e Investimento. (¨Instituição¨), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 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.  Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Atria S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. em 31 de dezembro 
de 2018, 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.  Base 
para opinião:  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Instituição, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-

ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros assuntos: . Demonstrações Financeiras comparativas de 31 de 
dezembro de 2017 As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores inde-
pendentes, no qual emitiram o Relatório do Auditor sem modificação em 16 de março de 
2018. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 

estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções 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 financeiras. Como parte da auditoria realizada, de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Instituição. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 

pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.  Curitiba (PR), 22 de fevereiro de 2019.  
ALFREDO HIRATA  -  Contador CRC (SC) nº 018.835/O-7-T-SP 

 MARTINELLI AUDITORES 
 CRC (SC) nº 001.132/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

e três mil, oitocentos e dois reais e oitenta e um centavos). Tendo em vista que a instituição apresenta 
prejuízos acumulados, os acionistas em comum acordo aprovaram a compensação parcial  de R$ 
7.502.765,67 (Sete milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta 
e sete centavos) no prejuizo acumulado existente, ficando R$ 5.481.037,14 (Cinco milhões, quatro-
centos e oitenta e um mil, trinta e sete reais e quatorze centavos) de haveres liquidos a serem pagos 
ao acionista a partir de 31/07/2023. Esse processo ainda encontra-se em fase de instrução junto ao 
Banco Central do Brasil, em conformidade com a Circular 2.750 de 09 de abril de 1997. (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 acumulado dos exercícios anteriores. (c) Lucro por 
ação - No exercício de 2018 a instituição apresentou resultado positivo de R$ 18.337 equivalente a R$ 
0,148 por ação, em 2017 o resultado foi de R$ 0,045 por ação. 
11 Outras despesas administrativas

Semestre 
findo em 31 de 

dezembro de 
2018

Exercícios findos 
em 31 de dezembro

2018 2017
Processamento de dados 180 353 356
Sistema Financeiro 56 101 82
Serviços técnicos especializados 216 373 428
Despesa com alugueis 14 28 28
Despesa com comunicações 3 6 6
Despesa com publicações 2 10 16
Despesa com serviço de terceiros 8 14 22
Despesa com transportes 1 2 -
Despesa com viagem pessoal administrativo - - 1
Despesa com contribuição sindical patronal - - 6
Despesa com condomínio - 1 1
Juros sobre tributos em atraso (i) - - 2.917
Multas sobre tributos em atraso (i) - - 2.496
Emolumentos judiciais e cartorários 284 466 123
 764 1.354 6.482
(i) Em 29 de setembro de 2017, a Instituição aderiu ao PERT – Programa Especial de Regularização 
Tributária para regularização da contingencia tributária conforme descrito na Nota 8 a.  Os valores de 
juros e multa sobre tributos em atraso referem-se à atualização dos valores exigidos na autuação. 
12 Outras receitas operacionais

Semestre findo 
em 31 de dezem-

bro de 2018

Exercícios findos em 
31 de dezembro
2018 2017

Recuperação de crédito baixado como prejuízo 986 5.101 6.982
Reversão de provisões para contingencias 482 482 -
Ressarcimento de despesas 20 20 1
 1.488 5.603 6.983
13 Outras despesas operacionais

Semestre findo em 
31 de dezembro 

de 2018

Exercícios findos em 
31 de dezembro

2018 2017
Despesa com captações vinculadas 86 226 847
Despesa com desconto em operação 498 498 -
Prejuízo na venda de imóveis não de uso proprio 2 2 -

586 726 847

14 Partes relacionadas (a) Obrigações com partes relacionadas decorrentes de captações de recursos
 Grau de
Natureza relação 2018 2017
Captação vinculada (i) Ligada 6.894 8.157

6.894 8.157
(i) Operações realizadas com empresa ligada nos termos da Resolução CMN no 2.921, tendo 
os vencimentos até junho de 2020. O Montante de R$ 596 está remunerados a 101% do CDI, 
sendo que R$ 6.298 não está sendo remunerado devido a operação ativa vinculada representar 
atraso superior a 60 dias e não gerar rendas. (b) Dispêndios com partes relacionadas decor-
rentes de serviços prestados
Natureza Grau de relação 2018 2017
Prestação de serviços administrativos Ligada 252 233

252 233
Prestação de serviço administrativo nos termos da Resolução no 3.954 de 24 de fevereiro de 
2011, do CMN, por prazo indeterminado. (c) Remuneração do pessoal-chave da adminis-
tração
Benefícios de curto prazo a administradores 2018 2017
Honorários 52 46

52 46
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. 
15 Patrimônio líquido exigido (acordo da Basiléia) Conforme disposto nas Resolução nº 
2.099/94 e 4.193/13, é exigido das Instituições a manutenção de Patrimônio de Referência mínimo 
para fazer frente às parcelas de exposição de risco das suas operações, apuradas através da 
aplicação de fatores de ponderação de risco (RWA - Risk-Weighted Assets) que variam de 0% a 
1250%. A Atria S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, mantem Patrimônio de Referência 
Exigido compatível com o grau de risco das suas operações, estando perfeitamente enquadrada 
nos limites operacionais exigidos pelo Sistema Financeiro Nacional. (a) Limites de imobilização

2018 2017
Situação
 Margem 24.155 17.727
 Patrimônio de Referência para limite de imobilização 48.310 35.454
(b) Compatibilidade do PR com o grau de risco dos ativos, passivos e compensação
Descrição 2018 2017
RWA (Risk-Weighted Assets) – Ativos ponderados pelo risco 52.971 50.753
         RWA CPAD – Risco de crédito 32.589 36.718
         RWA MPAD – Risco de mercado 995 2
         RWA OPAD – Risco operacional 19.387 14.033
Fator para requerimento mínimo de PR (%) 8,625 9,250
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 4.569 4.695
Patrimônio de referencia 48.310 35.454
Margem do patrimônio de referencia 43.741 30.759
          RBan – Carteira Banking 373 1.128
Índice de Basileia (%) 91,20 69.86
(*) Para o cálculo da parcela RWA OPAD - Risco Operacional, a Instituição utiliza a metodologia 
Abordagem do Indicador Básico (AIB). 

16 Imposto de renda e contribuição social - (a) Conciliação da despesa do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social

2018 2017
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 18.337 13.890
Alíquota nominal 45% 45%
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social pela alíquota nominal (8.252)  (6.250)
Adições e exclusões temporárias, líquidas    
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.084 748
 Perdas no recebimento de créditos (17.079) (16.068)
Base de cálculo de Renda e Contribuição Social (13.995) (15.320)
A Instituição não reconheceu tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa 
de contribuição social, que em 31 dezembro de 2018 totalizavam R$ 69.760 em virtude da ausência 
de perspectiva de lucros tributáveis futuros que suportem o registro de tais valores. Em 2017 a 
Instituição provisionou para recolhimento, Imposto de Renda e Contribuição Social de anos anterio-
res provenientes do auto de infração 10980.724819/2012-75, conforme apresentado na Nota 8 (a). 
17 Outras informações - (a) Gerenciamento de riscos - A administração da Instituição con-
sidera o gerenciamento de riscos essencial para a maximização eficiente do uso do capital e 
identificação de oportunidade de negócios, mantendo estruturas de gerenciamento das várias 
classes de risco voltadas a manter a Instituição dentro de níveis aceitáveis de exposição face 
ao retorno dos negócios, minimizando assim a possibilidade de perdas relevantes. As estrutu-
ras de gerenciamento de riscos estão aptas a identificar, avaliar, mensurar e mitigar as várias 
classes de riscos, sendo compostas pela diretoria, área de negócios, área de crédito, contabi-
lidade, compliance e tecnologia da informação. As decisões referentes a cada classe de risco 
são tomadas em comitês, descentralizando assim avaliações e decisões individuais. Os comitês 
são compostos obrigatoriamente por um diretor e por um ou mais integrantes de cada área 
envolvida. (i) Risco de crédito - Refere-se à possibilidade de ocorrência de perdas associadas 
ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras 
nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração 
na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. (ii) Risco de liquidez - Refere-se 
ao risco de a Instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas 
e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem 
afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significantes, ou não conseguir nego-
ciar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume 
normalmente transacionado, ou em razão de alguma descontinuidade do mercado. (iii) Risco 
de mercado - Refere-se à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 
valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. (iv) Risco operacional 
- Refere-se à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou ina-
dequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Inclui também 
o risco legal associado a inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Instituição, 
bem como sansões em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenização por 
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição. A diretoria reavalia 
anualmente ou sempre que necessário as políticas e estruturas de gerenciamento de riscos, 
buscando dessa forma a constante atualização e aderência dos processos junto aos colabora-
dores no gerenciamento de riscos. (b) Ouvidoria - Instituída nos moldes da Resolução CMN no 
3.849/10 e atualizada pela Resolução CMN no 4.433/15 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.
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