








2021 2020

CIRCULANTE 52.270   47.552   

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 4) 16.270   26.110   

Depósitos bancários de instituições s/conta reserva 17          20          

Aplicações em depósitos interfinanceiros 16.253   26.090   

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (Nota 5) 35.985   21.428   

Operações de crédito 40.896   26.088   

(-) Provisão p/perdas esperadas associadas ao risco de crédito (4.911)    (4.660)    

OUTROS CRÉDITOS (Nota 6)                                     15          14          

Diversos                                           4.042     4.042     

(-) Provisão p/perdas esperadas associadas a outos créditos (4.027)    (4.028)    

NÃO CIRCULANTE 27.175   28.803   

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 27.175   28.803   

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (Nota 5) 19.715   20.870   

Operações de crédito 27.637   25.338   

(-) Provisão p/perdas esperadas associadas ao risco de crédito (7.922)    (4.468)    

OUTROS CRÉDITOS (Nota 6)                                     34          39          

Diversos                                           35          40          

(-) Provisão p/perdas esperadas associadas a outos créditos (1)           (1)           

OUTROS VALORES E BENS (Nota 7) 7.426     7.894     

Bens não de uso próprio 7.426     7.894     

  PERMANENTE -         -         

IMOBILIZADO DE USO -         -         

Outras imobilizações de uso 5            5            

Depreciação acumulada (5)           (5)           

TOTAL DO ATIVO 79.445   76.355   

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(em Milhares de Reais)

ATRIA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ATIVO

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"



2021 2020

CIRCULANTE 2.105     2.949     

DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS (Nota 8) 85          84          

Outros instrumentos financeiros 85          84          

OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.020     2.865     

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 47          -         

Sociais e estatutárias (Nota 9.a) -         1.785     

Fiscais e previdenciárias (Nota 9.b) 1.741     1.053     

Diversas (Nota 9.c) 232        27          

NÃO CIRCULANTE 11.779   11.779   

DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS (Nota 8) 11.779   11.779   

Recursos vinculados a operações de crédito 6.298     6.298     

Recursos de acionistas a pagar 5.481     5.481     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 11) 65.561   61.627   

Capital:

De Domiciliados no País 90.016   90.016   

Prejuízos Acumulados                     (24.455)  (28.389)  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.445   76.355   

ATRIA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(em Milhares de Reais)

PASSIVO  E  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"



2021 2020

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 5.832            4.457      

Rendas de operações de crédito 5.630            3.960      

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 202               497         

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 910               954         

Reversão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 5e) 910               954         

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 6.742            5.411      

OUTRAS (DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS               (799)              (671)        

Receita de Prestação de Serviços 30                 21           

Despesas de Pessoal                               (208)              (187)        

Outras Despesas Administrativas (Nota 12)                  (623)              (520)        

Despesas Tributárias                              (305)              (243)        

Outras Receitas Operacionais (Nota 13) 329               291         

Outras Despesas Operacionais (Nota 14) (22)                (33)          

LUCRO ANTES DA PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA

E  DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 5.943            4.740      

Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 17) (2.009)           (342)        

LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS 3.934            4.398      

Resultado por ação - R$ 0,03              0,04        

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE

ATRIA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"



EVENTOS (Prejuízos)

Acumulados

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 103.000           (12.984)                (34.847)               55.169                   

  LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE -                   -                       4.398                  4.398                     

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 103.000           (12.984)                (30.449)               59.567                   

MUTAÇÕES DO SEMESTRE -                   -                       4.398                  4.398                     

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 90.016             -                       (28.389)               61.627                   

-                      

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE -                   -                       3.934                  3.934                     

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 90.016             -                       (24.455)               65.561                   

MUTAÇÕES DO SEMESTRE -                   -                       3.934                  3.934                     

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"

DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO

(em Milhares de Reais)

TOTAL

ATRIA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Capital Social

Integralizado (-) A Reduzir



2021 2020

               5.943                4.740 

              (2.919)              (1.296)

                 (910)                 (954)

              (2.009)                 (342)

               3.024                3.444 

            (12.864)              (1.872)

            (12.491)              (2.106)

                      4                       3 

                  468                      -   

                    47                   (67)

              (1.785)                      -   

                  688                   284 

                  205                     14 

              (9.840)                1.572 

                     -                  3.489 

                     -                  3.489 

              (9.840)                5.061 

             26.110              26.263 

             16.270              31.324 

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"

Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa 

Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos 

Aumento/(Redução) das  Disponibilidades

Variação de Ativos e Obrigações 

Disponibilidade de Caixa no Fim do Período

Imposto de Renda e Contribuição Social

Lucro Líquido Ajustado 

Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamentos:

Disponibilidade de Caixa no Início do Período

Aumento (Redução) em Recursos Vinculados

Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Previdenciárias 

Aumento (Redução) em Obrigações Diversas

Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens

Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Estatutárias

Caixa Líquido Aplicado em Atividades  Operacionais 

ATRIA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Fluxo de Caixa das Atividades  Operacionais:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE

(em Milhares de Reais)

Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido 

Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição social

Proveniente de Atividades Operacionais 

Aumento (Redução) em Arrecadação Trib. Assemelhados

Redução (Aumento) em Operações de Crédito 

Redução (Aumento) em Outros Créditos 



2021 2020

Resultado do Período 3.934 4.398

Outros Resultados Abrangentes -                -          

Resultado Abrangente do Período 3.934 4.398

ATRIA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE

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

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras"
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1 Contexto operacional  
 
A Atria S.A – Crédito, Financiamento e Investimento com sede no município de Araucária - Paraná, tem como atividade 
principal 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, em 
9 de outubro de 2003 - página 24, seção 3. 
 

2 Apresentação das demonstrações 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 operações, 
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). 
 
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência 
contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, a Instituição na 
elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo (BACEN): 
 
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1). 
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
Resolução CMN nº 4.524/16 - CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações 
contábeis 
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível 
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas. 
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 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente. 
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 
Resolução CMN nº 4.535/16 – CPC 27 – Ativo Imobilizado 
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. 
Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 - Mensuração do Valor Justo 
 
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 29 de julho de 2021. 
 

3 Principais práticas contábeis 
 

(a) Apuração do resultado 
 
O resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na 
apuração dos resultados nos períodos que ocorrerem independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com 
taxas prefixadas são contabilizadas pelo valor principal, sendo as receitas ou despesas contablilizadas 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 são atualizadas 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 revenda e aplicações em 
depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes 
a períodos futuros. 
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 (d) Operações de crédito 
 

 As operações de crédito estão compostas de empréstimos e financiamentos ao setor privado demonstrados pelos valores de 
realização, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos em base "pro rata" dia, com base na variação do indexador 
e na taxa de juros pactuados. A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em 
receitas e a partir do 60º dia deixa de ser apropriada, tendo o seu reconhecimento ao resultado apenas quando ocorrer o 
efetivo recebimento, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99. 

 
Conforme definido no COSIF as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar que são apropriadas 
de forma “pro-rata” ao resultado do exercício. 
 

(e) Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 
 
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 ou grupo econômico de cada devedor. A classificação considerou a qualidade do 
devedor e da operação, incluindo aspectos tais como: 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 requer que seja constituída provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa equivalente, 
no mínimo, ao total produzido pela aplicação de percentuais específicos.  
 

(f) Outros valores e bens 
 

Em conformidade com a Circular BACEN nº 909/85 é representado por bens incorporados ao ativo da instituição 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) Passivo circulante e exigível a longo prazo  
 

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas. 
 

(h) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias  
 
O reconhecimento, 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 aprovado 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 demonstrações 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 recursos para a 
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados 
nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem 
divulgação. 
 

(i) 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%. 

 
               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 
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(j) Estimativas contábeis 
 
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
administração 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 operações poderão divergir dos valores estimados, em face da subjetividade inerente ao 
processo de sua apuração 
 

 
4 Caixa e equivalentes de caixa 

 2021  2020  
Disponibilidades 17  20  
Aplicações interfinanceiras de liquidez  16.253  26.090  
      
 16.270  26.110  

 
As aplicações interfinanceiras são pós-fixadas a um rendimento médio de 98,00% do CDI e sua liquidez é imediata.  
 
 

5 Operações de crédito e outros créditos com características de operações de crédito 
 

(a) Operações de crédito e outros créditos por setor de atividade econômica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2021  2020 
     
Setor privado - Indústria  45.922  30.564 
Setor privado - Comercio 149  - 
Setor privado - Outros serviços  12.446  17.555 
Setor privado – Pessoa física 10.016  3.307 
Subtotal de operações de crédito 68.533  51.426 
    

Devedores por compra de valores e bens (nota 6) 50  55 

Subtotal de Devedores por compra de valores e bens 50  55 

    
Total de operações de crédito e outros créditos 68.583  51.481 
    
(-) Provisão para operações de crédito               (12.833)                (9.128) 
(-) Provisão para compra de valores e bens (Nota 6) (1)  (2) 
    
Total 55.749  42.351 
    
Circulante 36.000  21.442 
Não circulante 19.749  20.909 
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(b) Operações de crédito e outros créditos por faixa de vencimento 
 

Descrição  Vencidas  
A vencer até 

seis meses  

A vencer há 
mais de   

seis meses 

 

 

        
  

Total 

  

Setor privado - Indústria   1.054  12.519  32.349           45.922   
Setor privado - Comercio    84  65           149   
Setor privado - Outros serviços   43  2.260  10.143           12.446   
Setor privado - Pessoa física  -  9.646  420           10.066   
                     
  1.097  24.509  42.977           68.583   

 
 
(c) Operações de crédito e outros créditos por nível de risco 

 
Em conformidade com as Resoluções nos 2.682/99 e 2.697/2000 do Conselho Monetário Nacional, Carta-Circulares nos 
2.903/2000 e 2.899/2000 do Banco Central do Brasil, a carteira de créditos foi classificada conforme demonstrado a seguir: 
 

              2021  2020 

Nivel de risco  A vencer  Vencidas até 
14 dias 

 Vencidas a + de 
15 dias 

 Total 
 

Total 

AA  149  -  -  149  - 
A  91  -  -  91  547 
B  11.991  73  301  12.365  5.866 
C  39.661  24  -  39.685  31.370 
D  979  104  119  1.202  1.775 
E  4.030  25  9  4.064  4.305 
F  80  3  3  86  97 
G  2.639  -  40  2.679  3.038 
H  7.866  -  396  8.262  4.483 
           
  67.486  229  868  68.583  51.481 

 
 

(d) Operações de crédito e outros créditos por nível de risco e provisão 
 

Nível de risco 

 Operações de crédito e outros 
créditos  

Percentual de 
risco 

 PCLD 
         
 2021   2020    2021   2020  

      AA  149  -  0,00  -  - 
      A  91  547  0,50  1  3 

B  12.365  5.866  1,00  124  59 
C  39.685  31.370  3,00  1.190  941 
D  1.202  1.775  10,00  120  177 
E  4.064  4.305  30,00  1.219  1.292 
F  86  97  50,00  43  48 
G  2.679  3.038  70,00  1.875  2.127 
H  8.262  4.483  100,00  8.262  4.483 

            
  68.583  51.481    12.834  9.130 
 
 
 
 



Atria S.A - Crédito, Financiamento e Investimento 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2021 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 

5 de 11 
 

(e) Movimentação de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
  2021  2020 
     
Saldo inicial de provisões para operações de crédito (A)  9.130   11.171  
     
Incremento de provisão  5.503  7.079  
Decréscimo de provisão  (1.799)  (9.120) 
     
Saldo final de provisões para operações de crédito (B)  12.834   9.130  

 
Recuperação e baixa de creditos para prejuizo (C)  (3.704)  39 
     
Reversão para operações de crédito e outros créditos (A-B-C)  909   2.004  

 
 
 

(f) Operações de crédito, renegociados no período 
 
Descrição   2021  2020  
Empréstimos  29.964  34.381  
Financiamentos   -  8.764  
       
  29.964  43.145  
 

(h) Operações de crédito e outros créditos recuperados no período 
 
Descrição  2021  2020  
Empréstimos   108  725  
Financiamentos  135  41  
       
  243  766  
 
 

(i) Garantias reais 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  2021  2020 
Alienação fiduciária  13,303  20.680 
Hipotecas  7.850  7.850 
Outras garantias  54.867  31.863 
      
  76.020  60.393 
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6 Outros créditos – diversos 
 

Descrição 2021  2020  
 
Circulante     
Devedores por compra de valores e bens (ii)  15  15  
Títulos de crédito a receber (i) 4.027  4.027  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.027)  (4.028)  
      
 15  14  
    
Não circulante    
Devedores por compra de valores e bens (ii)  35  40  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1)  (1)  
      
 34  39  
     
(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. 

 
                (ii) Operações de financiamento de imóveis recebidos em dação de pagamento. 
 

 
7 Outros valores e bens 

   2021  2020  
Imóveis recebidos em dação 7.426  7.894  

      
  7.426  7.894  
     

 No primeiro semestre de 2021 foi efetuada alienação de um apartamento e duas vagas de garagem pelo valor de R$ 468 
resultando no lucro de R$ 82 (Nota 13). 
 
 

8 Depósitos e demais instrumentos financeiros 
 
Descrição 2021  2020 
     
Fornecedores 85  84 
Recursos vinculados a operações de crédito (i) 6.298  6.298 
Redução de capital acionistas (ii) 5.481  5.481 
     
 11.864  11.863 
    
Circulante 85  84 
Não circulante 11.779  11.779 
 
(i) Os recursos vinculados as operações de crédito foram realizadas nos termos da Resolução CMN nº 2.921/ 02, tendo os 
vencimentos até 29 de novembro de 2024, sendo que R$ 6.298 não está sendo remunerado devido a operação ativa vinculada 
representar atraso superior a 60 dias e não gerar rendas. 
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(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 Outras obrigações 
 

 
 (a) Sociais e estatutárias 

 
Descrição  2021  2020 
Distribuição de juros sobre o capital próprio a pagar  -  1.785 
  -    1.785 

  
 
(b)          Fiscais e previdenciárias 

 
Descrição  2021  2020  
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social  1.685  687  
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros  4  3  
Impostos e contribuições sobre os salários  10  12  
Pis a pagar  6  5  
Cofins a pagar  36  31  
IRRF juros sobre o capital próprio  -  315  
  1.741  1.053  

 
 

(c)          Diversas 
 
Descrição  2021  2020  
Provisão para pagamentos a efetuar  31  27  
Pendencias a regularizar  201  -  
  232  27  

 
 

10 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, bem como apresenta ações classificadas com risco possível de perda pelos 
assessores jurídicos, abaixo divulgadas: 
 

 2021    2020  
       
Cível 1.966    1.524  
       
  1.966    1.524  
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11 Patrimônio Líquido 
 
(a) Capital social 

 
Em 30 de junho de 2021 o capital social é de R$ 90.016 (noventa milhões e dezesseis mil reais) dividido em 124.100 (centro 
e vinte e quatro mil e cem) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal pertencentes a acionistas residentes no país.  
 

 Quantidade de 
Ações 

 Valor das 
Ações 

    
Ações em 31 de dezembro de 2020 124.100.000  90.016 
    
Movimento no período -  - 
    
Ações em 31 de dezembro de 2020 124.100.000  90.016 

 
 

(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 semestre não foram propostos dividendos aos acionistas em razão dos prejuízos acumulados. 
 

(c) Lucro por ação 
 
O semestre apresentou um resultado de R$ 3.934, equivalente a R$ 0,032 centavos por ação. O primeiro semestre de 2020 
apresentou um resultado de R$ 4.398, equivalente a R$ 0,035 centavos por ação. 
 

12 Outras despesas administrativas 
 2021  2020 
Processamento de dados 229  204 
Sistema Financeiro 59  53 
Serviços técnicos especializados 204  192 
Outras despesas 131  71 
     
  623  520 

 
13 Outras receitas operacionais 

 2021  2020 
Recuperação de crédito baixado como prejuízo 243  282 
Lucro na venda de bens não de uso (Nota 07) 82  - 
Outros 4  9 
     
  329  291 

 
14 Outras despesas operacionais 

 2021  2020 
Despesa com captações vinculadas 22  33 
     
  22  33 
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15 Partes relacionadas 
 
As partes relacionadas estão consoantes ao Pronunciamento Técnico CPC 05 - "Divulgação das Partes Relacionadas". 
 

(a) Obrigações com partes relacionadas decorrentes de captações de recursos 
 
   Grau de      
Natureza  Relação  2021  2020  
Captação vinculada (i)  Ligada  6.298  10.419  
         
    6.298  10.419  
 
(i) Operações realizadas nos termos da Resolução CMN no 2.921.  
 

 
(b) Dispêndios com partes relacionadas decorrentes de serviços prestados 

 
Natureza  Grau de Relação  2021   2020  
Prestação de serviços administrativos  Ligada  116   116  
 

 
 

116  
  

                   116  
 
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 
 
Benefícios de curto prazo a administradores  2021  2020  
Honorários  33  31  
       
  33  31  
 
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. 
 
 

16 Patrimônio de referência simplificado (PRS5) 
 

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 partir de maio de 2019 Atria 
S.A - Crédito, Financiamento e Investimento optou pela metodologia simplificada para apuração de Patrimônio de Referência 
Exigido “S5”, atendendo aos critérios da Resolução 4.606 do Conselho Monetário Nacional de alocação de capital, para 
manter seu 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 
 2021  2020  
Situação     
 Margem 32.781  29.783  
 Patrimônio de Referência para limite de imobilização 65.561  59.567  
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(b) Compatibilidade do PR com o grau de risco dos ativos, passivos e compensação 
 

Descrição  2021  2020  
      
RWAS5 (Risk-Weighted Assets) – Ativos ponderados pelo risco  57.412  48.559  
         RWARCSIMP – Risco de crédito  53.663  44.303  
         RWAROSIMP – Risco operacional  3.749  4.256  
      
Fator para requerimento mínimo de PR (%)      
         Fator para requerimento mínimo de PRS5 Simplificado(%)  15,50  15,00  

Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWAS5  8.899  7.283  

Patrimônio de referência o limite de Basileia  65.561  59.567  
Margem do patrimônio de referência requerido  56.662  52.284  
      
Índice de Basileia (%)  86%  88%  
 
Em maio de 2019 a Instituição optou pelo enquadramento no segmento “S5” de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Banco Central do Brasil e Resolução CMN nº 4.606/17 do Conselho Monetário Nacional, não estando sujeita a apuração de 
índice de Basileia, mas com a obrigatoriedade de manutenção de um capital mínimo de 17% do RWA (Risk-Weighted Assets) 
– Ativos ponderados pelo risco. Em 30/04/2020 a Resolução CMN nº 4.813/20 alterou o capital mínimo para 15% do RWA 
permanecendo nesse percentual até 30/04/2021, quando passou a ser de 15,5%. 
 

17 Imposto de renda e contribuição social 

 
(a) Conciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

 
 2021  2020 
    
Resultado antes da tributação sobre o lucro  5.943  4.740 
        
Adições:       
    Provisões não dedutíveis -  722 
  -   722 
Exclusões:     
    Reversão de provisões não dedutíveis (909)  (1.675) 
    Perdas fiscais conforme Lei 9.430/96 art.9 -  (2.901) 
  (909)   (4.576) 
    
Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social 5.034  886 

 
Despesa com Imposto de Renda (1.254)  (209) 
Despesa com Contribuição Social (755)  (133) 
     
  (2.009)  (342) 
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18 Outras informações 
 

(a) Gerenciamento de riscos 
 
A administração da Instituição considera o gerenciamento de riscos essencial para a maximização eficiente do uso do capital 
e identificação de oportunidade de negócios. Em maio de 2019 a Instituição optou pelo enquadramento no segmento “S5” de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, e desenvolveu uma estrutura simplificada de 
gerenciamento de riscos em razão do seu porte e perfil de risco simplificado das suas operações. O gerenciamento 
simplificado de riscos tem por objetivo subsidiar a administração na tomada de decisões, através do monitoramento de 
potenciais perdas financeiras decorrentes de riscos de crédito, operacional, liquidez e capital e controles condizentes com a 
relavancia dos riscos identificados. Também faz parte do gerenciamento simplificado de riscos a apuração de eventuais 
necessidades de capital regulatório em consonancia às diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. 
 
A estrutura de gerenciamento simplificado de riscos está alinhada com a natureza e complexidade das operações, produtos 
e serviços, considerando o perfil e a relevancia de cada risco aos quais a Instituição está exposta.  
 

(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 negociar 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 operacional 
 
Refere-se à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação 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. 
 

(iv) Risco de mercado 
 
Refere-se a possibilidade de perda decorrente da alteração do valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de 
instrumentos financeiros, em virtude da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, 
ações, commodities, etc.), causada por fatores adversos, políticos ou outros. 
 

(v) Risco Socioambiental 
 
Representado por potenciais danos que uma atividade econômica pode causar à sociedade e ao meio ambiente. Os riscos 
socioambientais associados às instituições financeiras são, em sua maioria, indiretos e advém das relações de negócios, 
incluindo aquelas com a cadeia de fornecimento por meio de atividades de financiamento e investimento.  
 

(vi) Risco de capital 
 
O Risco de capital refere-se ao monitoramento e apuração de eventuais necessidades de capital regulatório e providencias 
quanto à sua adequação em consonancia às diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. 
 
A diretoria reavalia anualmente ou sempre que necessário as políticas e estrutura de gerenciamento simplificado de riscos, 
buscando dessa forma a constante atualização e aderência dos processos junto aos colaboradores no gerenciamento de 
riscos. 
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(vii) Ouvidoria 
 
Instituída nos moldes da Resolução CMN no 3.849/10 e atualizada pela Resolução CMN no 4.433/15 e Resolução CMN 
4.860/20, 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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