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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2014 

Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes e Investidores. 

Os administradores da SOCINAL S.A Crédito Financiamento e Investimento, em 
conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresentam suas demonstrações 
financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, 
acompanhado das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. 

1- A Instituição 

O ano 2014 foi marcado pela retomada e a consolidação da estratégia da instituição de 

focar sua atividade na geração de créditos as empresas de médio porte, notadamente no 

segmento de capital de giro com garantias reais e desconto de recebíveis mercantis e 

diretos creditórios performados com giro de 60 a 90 dias de prazo médio e aceite formal 

dos sacados. Esta carteira obteve crescimento de 176,67% totalizando R$ 13,76 milhões 

de reais e 37,37% de participação sobre o total da carteira de crédito ao final deste 

exercício. Os financiamentos de incorporações imobiliárias residenciais com garantias reais 

também é destaque na carteira com o volume total de R$ 16,8 milhões de reais e sua 

participação de 45,58% sobre o total da carteira. Quanto ao crédito consignado, neste ano 

a Socinal continuou a reduzir sua exposição em alguns órgãos de consignação em folha, 

limitando a venda de novos créditos em municípios com alta inadimplência ou custos 

operacionais que comprometiam os resultados e os retornos esperados. Esta carteira, com 

volume de R$ 6,28 milhões de reais e participação de 17,05%, sofreu uma redução de 

(31,74%) no exercício e vem perdendo participação a cada ano no portfólio de ativos da 

financeira. A evolução da carteira de crédito total da instituição no ano de 2014 apresentou 

um leve crescimento de 13,39% com destaque para a carteira de capital de giro e desconto 

de duplicatas que, pela característica de giro rápido e prazo de maturação menor, agrega 

rentabilidade sem aumentar o estoque de ativos de crédito. Quanto a captação de recursos 

por meio da emissão de títulos e valores mobiliários, neste 2º semestre e notadamente em 

todo o exercício de 2014, apresentou considerável melhoria nos volumes captados e no 

custo final destes recursos. O volume de recursos a prazo emitidos saltou de 18,14 milhões 

de reais para 26,5 milhões de reais ao final deste exercício com um cresceu 46,11% em 

relação ao mesmo período do ano passado. Isto pode ser explicado pelo fato da elevação 

dos limites de garantia, na ordem de R$ 250 mil por investidor patrocinado pelo Fundo 

Garantidor de Crédito (FGC) e a conseqüente busca por diversificação de risco com maior 

rentabilidade, que é possível na compra de títulos emitidos pelas pequenas e médias 

instituições financeiras que oferecem uma remuneração melhor que a média dos grandes 

bancos. Desta forma a Socinal tem captado com maior diversificação de investidores e 

substituído parte de sua captação em DPGE por Letras de câmbio a taxas mais 

competitivas e com risco de liquidez diluído e mitigado*.  

*veja nota explicativa nº 6 
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2- Panorama Econômico e segmentação 

Na conjuntura mundial, a economia chinesa continuou liderando a expansão em 2014 e as 
projeções são de crescimento da ordem de 6,8% em 2015. A economia americana 
registrou desempenho acima das projeções e as expectativas são ainda mais favoráveis 
para o ano em curso, com projeções de evolução do PIB da ordem de 3%. Na Zona do 
Euro e no Japão, o desempenho da economia continua fraco. No Brasil, o cenário foi de 
desaceleração da atividade econômica e de enfraquecimento dos principais fundamentos 
da economia nacional. Registrou-se queda na produção industrial, principalmente na 
indústria automobilística, retração no comércio interno e nas exportações, déficit nas contas 
públicas e nas transações correntes e pressões inflacionárias ao longo de todo o ano. O 
setor industrial registrou queda de 3,2%, ante o crescimento de 2,1% no exercício anterior. 
O desempenho do comércio varejista ampliado foi impactado principalmente pela involução 
nas vendas de veículos e pela queda nas vendas de material de construção. Nas contas 
externas, as exportações recuaram 7,0% e o déficit em transações correntes foi de US$ 
90,9 bilhões. As pressões inflacionárias continuam persistentes. O IPCA acumulado em 
doze meses saltou de 5,91% em dezembro de 2013 para 6,41% em dezembro de 2014, 
não obstante a política monetária ativa no período, mediante elevação gradual da taxa 
básica de juros (Selic) de 10,0% ao ano em 2013 para os atuais 12,25% ao ano. No 
Sistema Financeiro Nacional, as operações de crédito nos bancos privados cresceram 
5,8%, ante 7,3% no exercício de 2013. No que se refere à qualidade do crédito, as 
operações classificadas na faixa de menor risco, de “AA” até “C”, alcançaram 92,0%, ante 
91,8% em dezembro de 2013. As provisões para perdas de créditos nos bancos privados 
posicionaram-se em 6,0%, ante 6,3% em dezembro de 2013. Quanto às perspectivas para 
a economia, as medidas de ajuste anunciadas evidenciam esforços governamentais para a 
criação de condições macroeconômicas favoráveis à reversão das pressões inflacionárias 
ao longo de 2015 e retomada da expansão econômica a partir de 2016, mas deve-se 
relatar neste cenário a necessidade quase imperiosa de ajuste das contas publicas e a 
profunda dificuldade política do executivo para aprovação destas medidas de ajuste fiscal 
que são necessárias para reverter um quadro de exaustão do modelo econômico atual. O 
desmonte e a restrição orçamentária em alguns programas sociais do governo e a 
desoneração fiscal do setor produtivo aliado a alta da moeda americana em todo mundo 
pode gerar um ambiente de recessão que ensejará cautela na condução dos negócios em 
todos os setores e particularmente no mercado financeiro nacional.   

 

3- Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa 

A SOCINAL detém uma estrutura de controles internos compatível com seus processos e 

procedimentos de segurança para o crédito, para o controle de liquidez e segurança da 

informação e risco operacional. O comitê de Controles Internos avalia periodicamente os 

controles eletrônicos e de processos, contribuindo assim para que este se atualize 

conforme demandam suas necessidades e prevenções. 

  



SOCINAL S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
CNPJ nº 03.881.423/0001-56 

 

Av. John Kennedy nº150 sl. 241, 242 Centro ARARUAMA R.J. (22) 2665.2417/2492  Página 4 
 

A Gestão de Riscos se dá através de uma estrutura simples e objetiva, os integrantes do 

comitê de controles internos e riscos reúnem-se periodicamente, deliberando sobre os 

assuntos pertinentes a normas e procedimentos (risco operacional), e sobre captação, 

liquidez e preços de mercado (risco de liquidez, e de mercado), além da avaliação 

periódica da carteira de crédito e dos principais indicadores de concentração, preços, 

inadimplência e segmentação. As decisões ali tomadas são postas em prática 

imediatamente, mitigando assim os níveis de riscos a que estaria exposta a instituição. A 

SOCINAL conta ainda com um o Comitê de Governança Corporativa que visa proteger o 

patrimônio da entidade, incrementar, sugerir e apoiar ações éticas e de boa governança 

entre todos os participantes diretos e indiretos da instituição, incentivando, facilitando e 

monitorando praticas de disclousure em todos os meios formais de comunicação. 

Agradecemos o apoio de todos os acionistas, colaboradores, clientes, investidores e 

parceiros. 

A Administração. 

Araruama, 06 de Fevereiro de 2015.  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  

            

BALANÇOS PATRIMONIAIS           

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013           

(Em milhares de reais)           

            

Ativo 
Notas 

explicativas  31/12/2014  31/12/2013 

  
      

Circulante           

Disponibilidades                  1.288                    494  

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3                2.900                 3.005  

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                  2.900                3.005  

Operações de Créditos                 30.252                19.262  

Operações de Créditos                 30.252                19.262  

Setor Privado 4               31.104                19.815  

(-) Provisão de Crédito                  (852)               (553) 

Outros Créditos                  1.253                    905  

    Diversos 5                1.253                   905  

Total do ativo circulante                 35.693                23.666  

            

Não circulante           

Operações de Créditos                  5.557                12.255  

Operações de Créditos                  5.557                12.255  

Setor Privado 4                5.713                12.654  

(-) Provisão de Crédito                (156)               (399) 

                   5.557                12.255  

            

Imobilizado Líquido                       48                      57  

Total do ativo não circulante                  5.605                12.312  

            

            

Total do ativo                 41.298                35.978  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO       

            

BALANÇOS PATRIMONIAIS           

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013           

(Em milhares de reais)           

            

Passivo 
Notas 

explicativas 
  

31/12/2014  31/12/2013 

  
    

  

Circulante 
     

Depósitos                  1.925                15.842  

Depósitos a Prazo 6                1.925                15.842  

Recursos e Aceites Cambiais                       43                      11  

Recursos e Aceites Cambiais 7                     43                      11  

Outras Obrigações 6                1.585                 2.320  

Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados                        5                      2  

Sociais e Estatutárias                     539                  1.026  

Fiscais e Previdenciárias                     984                  1.205  

Diversas                      57                      87  

Total do passivo circulante                 3.553                18.173  

            

Não circulante           

Depósitos                  9.919                 2.274  

Depósitos a Prazo 6                9.919                 2.274  

Recursos e Aceites Cambiais                14.617                     11  

Recursos e Aceites Cambiais 7              14.617                    11  

Total do passivo não circulante                 24.536                 2.285  

            

Patrimônio líquido           

Capital social                 12.000                12.000  

Reservas de lucros                   1.209                  3.520  

Total do patrimônio líquido 8               13.209                15.520  

            

            

Total do passivo e patrimônio líquido                 41.298                35.978  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
              
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS             
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013             
(Em milhares de reais)             
              

  Notas 
explicativas 

  01/07 a 
31/12/2014  

01/01 a 
31/12/2014 

01/01 a 
31/12/2013 

        
 

    

Receita da Intermediação Financeira                4.727              8.612          8.222  

Operações de Créditos                4.630               8.454             7.994  

Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários                     97                 158                228  

   
 

 
  Despesas da Intermediação Financeira             (1.931)           (3.196)         (2.355) 

Operações de Captação no Mercado              (1.634)       (2.688)     (2.290) 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa     (297)              (508)            (65) 

Resultado da Intermediação Financeira     
            

2.796  
  

             
5.416      5.867  

Outras Receitas/Despesas Operacionais     
               

(965) 
  

               
(1.650) 

               
(1.389) 

 Despesas de Pessoal     (366)    (692)  (642) 

 Outras Despesas Administrativas 9      (535)      (1.000)  (785) 

 Despesas Tributárias            (150)               (338)             (300) 

 Outras Receitas Operacionais                  86                  380                627  

 Outras Despesas Operacionais  10                     -     -             (289)   

Resultado Antes da Tributação s/Lucro e Participações     1.831               3.776  4.478  

              

Imposto de Renda e Contribuição Social     
               

(522) 
  

            
(1.368) 

            
(1.578) 

Provisão para Imposto de Renda                 (321)               (846)             (977) 

Provisão para Contribuição Social                 (200)               (522)             (601) 

   
 

 
  Participações Estatutárias no Lucro 

              (794)              (794)             (539) 

Juros sobre o Capital Próprio 
  

            (794) 
 

            (794)             (539) 

   
 

 
  Lucro líquido 7           515              1.604            2.361 

              

Quantidade de ações      9.500    9.500  9.500 

Resultado por ação      0,054    0,169 0,249 
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO     

            

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO     

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013           

(Em milhares de reais)           

            

      
Reserva de 

Lucros 
    

     Capital Social  
 Reserva 

Legal  
 Lucros 

Acumulados   Total  

Saldos em 31 de dezembro de 2012   7.000                   266                 3.259               10.525  

Lucro Líquido                       -                       -   2.361 2.361 

Destinações do Lucro:       
  

Aumento de Capital 
 

5.000 
  

5.000 

Reservas                       -   118                    (118)                     -   

Bonificações aos Acionistas 
   

(2.500) (2.500) 

Ajuste de Exercícios Anteriores                       -                       -                     135                    135  

Saldos em 31 de dezembro de 2013   12.000   384 3.137  15.521 

Lucro Líquido                       -                       -                  1.604                 1.604  

Destinações do Lucro:           

Reservas                       -                      80                    (80)                     -   

Bonificações aos Acionistas                       -                       -                (3.916)              (3.916) 

Saldos em 31 de Dezembro de 2014                12.000                   464                 745               13.209  

Saldos em 30 de junho de 2014 
 

12.000 439 1.931 14.370 

Lucro Líquido                       -                       -                  516                 516  

Destinações do Lucro:           

Reservas                       -                      26                    (26)                     -   

Bonificações aos Acionistas                       -                       -                (1.677)              (1.675) 

Saldos em 31 de Dezembro de 2014                12.000                   465                 744               13.209  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO            

             

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA            

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013            

(Em milhares de reais)            

             

 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

01/07 a 
31/12/2014 

  
01/01 a 

31/12/2014 
  

  01/01 a 
31/12/2013 

  

Lucro líquido              515    1.604     2.361 
Despesas (receitas) que não afetam o caixa             

Depreciação e Amortizações                     9                      18                        19  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa             62                 56                  (768) 
Créditos Baixados como Prejuízo 

   
  134 

Lucro líquido ajustado        586                   1.678      1.746  
             

Variações nas contas do Ativo e do Passivo            

Redução (aumento) de Operações de Crédito        (2.018)          (4.348)                  4.512 
Redução (aumento) em Relações Interfinanceiras e Interdependências            (1.700)             104              (1.801) 
Aumento (redução) em Outros Créditos              (48)   (347)                  (244) 
Aumento (redução) em Outras Obrigações              (466)   (734)     380 

               1.376              (5.325)     2.847 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais              1.962              (3.647)     4.593 

              
Fluxo de caixa das atividades de investimentos             

Aquisição de Imobilizado de Uso                  (3)                    (8)                      (2) 

Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimentos                  (3)                    (8)                      (2) 

              
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos             

Aumento (redução) em Depósitos a prazo           (2.312)   (6.273)              (5.838)          
Aumento (redução) de recursos de aceites e emissões de títulos              7.920                 14.637               (1.456) 
Aumento de capital                   -                      5.000             
Distribuição de lucros          (1.675)             (3.915)                (2.500)           
              

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos           (1.675)   4.449                 (4.795)             

              
              

Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 284                   794                  (204)               

              

Demonstração do aumento nas disponibilidades             
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.003    493                     698  
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período              1.287    1.287                      493  

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa                 284                  794     (204) 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro 2014 e 2013 em milhares de 
reais, exceto quando indicado. 
 
1- Contexto Operacional 
 
A SOCINAL S.A – Crédito, Financiamento e Investimento é uma instituição financeira de capital fechado e vem 
operando como instituição de crédito, financiamento e investimento desde abril/2009. A carteira de maior 
expressão em crescimento operacional é o de crédito ao segmento de pequena e média empresas com 
destaque nos setores de serviço e indústria visando fomentar as atividades produtivas nas regiões de atuação. 
Neste ano a empresa deu prioridade a produção de crédito a este segmento abrindo oportunidades relevantes 
para sua estratégia operacional de atuação focada nas empresas do norte fluminense. Vale destacar nos dois 
últimos anos o relevante volume aplicado em financiamento imobiliário em projetos estruturados a classes C e 
D com retornos satisfatórios, garantias reais e prazos médios de retorno compatíveis com os passivos. 
Alavancamos sobre as nossas fontes de captação utilizando da emissão de Aceite de Recursos Cambiais - 
Letras de Câmbio, Recibos de Deposito Bancário - RDB´s e Depósitos a Prazo com Garantia Especial -  DPGE 
tipo - I. A Socinal ainda não optou por fazer emissões para captações de DPGE tipo – II apesar das condições 
favoráveis de demanda por estes títulos.   
 
 
2- Apresentação das Demonstrações Financeiras e descrição das principais práticas contábeis. 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, bem como 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), no que for aplicável. Não foram 
adotadas nos balanços as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), relacionadas 
ao processo de convergência contábil internacional, ainda não recepcionadas pelo Bacen. 
 
Assim, as informações contábeis contidas nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2014 e 31 de Dezembro de 2013, foram elaboradas de acordo com instruções específicas do 
BACEN e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram aprovadas pela Diretoria 
na reunião realizada em 05 de fevereiro de 2015. 
 
(a) Apuração do resultado 

 
A SOCINAL apura o seu resultado pelo regime contábil de competência, ajustando o mesmo com a apuração 
do imposto de renda e da contribuição social, incidentes sobre o lucro tributável do período.   
 
(b) Caixa  

 
O Caixa é representado pelas disponibilidades em depósitos bancários, utilizado diariamente mediante 
necessidade da instituição. 
 
(c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
 
Registram-se aqui os investimentos dos recursos aplicados no mercado interbancário de curto prazo com 
liquidez diária (CDI´s). O saldo apresentado é o somatório do valor presente de cada investimento, calculado 
“pro rata die” pelos respectivos indexadores e taxas de juros. Nota (3) 
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(d) Operações de Crédito 
 
Carteira composta dos produtos de Crédito Pessoal - Consignado em Folha e Microcrédito – 17,05%, Capital 
de Giro e Desconto de Títulos – 37,37% e Financiamento Imobiliário – 45,58%. Desse total, 2,74% estão 
provisionados como créditos de liquidação duvidosa, considerando os níveis e percentuais de provisão 
conforme Resolução CMN nº 2.682/1999. Constatamos um crescimento da carteira de crédito de 13,39% em 
relação ao mesmo período de 2013, em linha com o aumento focado no crédito à pessoa jurídica e redução 
dos volumes no crédito pessoal consignado. Denota-se a diversificação de ativos com volume de R$ 16.782 mil 
em Créditos Imobiliários, decrescimento de (8,30%), R$ 13.757 mil em Empréstimo a Pessoa Jurídica 
crescimento de 176,67% e de 6.277 mil na linha de Créditos Consignados e Crédito Pessoal com decréscimo 
de (31,74%). Este movimento foi marcado pela consolidação da estratégia de diversificação da carteira de 
crédito com equilíbrio de exposição nos segmentos de crédito pessoal consignado, crédito imobiliário e o 
segmento de crédito a pequenas e médias empresas. A linha de crédito pessoal consignado se manteve em 
declínio devido a redução de exposição em alguns órgãos de consignação em folha e o crescimento na linha 
empréstimo a pessoa jurídica e financiamento imobiliário, foi privilegiado pela segurança do aceite dos sacados 
e as garantias reais do imobiliário. Todas as operações de crédito possuem classificação de risco a critério da 
administração, considerando o momento da economia no país, e os riscos específicos de cada operação, seus 
devedores e garantidores, conforme parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682 do Conselho 
Monetário Nacional – CMN. (Nota 4). 
 
(e) Outros Créditos 
 
Valores correspondentes ao saldo de adiantamento a funcionários; devedores diversos – país; e, impostos e 
contribuições a compensar. (Nota 5) 
 
(f) Outros Valores e Bens 
 
Valores correspondentes ao saldo despesas antecipadas – vale-transporte; e, despesas antecipadas – 
comissões a pagar.  
 
(g) Imobilizado 
 
Para a depreciação do seu ativo imobilizado utiliza-se o método de cálculo linear, com base na taxa anual de 
10% para instalações e móveis e equipamentos de uso, e de 20% para os sistemas de processamento de 
dados e de transporte. 
 
(h) Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo 
 
Demonstrados por valores conhecidos, considerando nestes os encargos incorridos com base em cálculo “pro 
rata die”, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar, e/ou atualização por correção monetária, 
quando aplicável. Incluídos neste contexto os saldos das contas Depósitos a Prazo, Recursos de Aceites 
Cambiais, Empréstimos no País – Outras Instituições e, Outras Obrigações. (Nota 6)  
 
       
(i) Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
Nos exercícios de 2014 e de 2013 foram constituídas as provisões para o imposto de renda à alíquota-base de 
15% do resultado tributável, acrescida do adicional de 10%, e a provisão para contribuição social sobre o lucro 
líquido ajustado foi constituída à alíquota de 15%, conforme Regulamento do Imposto de Renda e atualizações. 
(Nota 7)  
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Tributos Alíquota 

Imposto de Renda (15% + adicional de 10%) 25% 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL 15% 

PIS/PASEP 0,65% 

COFINS 4% 

 
A MP nº 627/2013, convertida na Lei nº 12.973 de 13.05.2014, trouxe a adaptação da Receita Federal do Brasil 
às regras do Imposto de Renda e da Contribuição Social para as empresas do Lucro Real e Lucro Presumido, 
segundo as novas práticas contábeis brasileiras introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, que 
tornaram obrigatórios os padrões internacionais de contabilidade do IFRS para todas as empresas do País.  
 
As novas regras entram em vigor a partir de 01/01/2015, não optando a instituição pela adoção antecipada no 
ano-calendário de 2014, mantendo a neutralidade tributária estabelecida pelo Regime Tributário de Transição 
(RTT).    
 
Devido a alterações substanciais na legislação tributárias federal e a complexidade da Lei 12.973, a Instituição 
está analisando as novas regras para implementá-las no próximo exercício.     
  
(j) Patrimônio Líquido 
 
O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2014 está representado por 9.500.000 de 
ações no valor de R$ 1,26 cada uma, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. O saldo da conta 
Reserva de Lucros (R$ 1.209 mil), compõe com o Capital Social (R$ 12.000 mil), o total do Patrimônio Líquido 
da Instituição. (Nota 8) 
 

Mil

Patrimônio Líquido 13.209R$          

Ações Ordinárias 12.000R$          

Reservas de Lucro 1.209R$              
 
 
3- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
 
Demonstrativo simplificado do saldo: 
              

CERT. DEP. INTERBANCÁRIO 31/12/2014 31/12/2013

BANCO BRADESCO 2.900 3.005

Total 2.900 3.005  
 
 
4- Operações de Crédito 
 
Quadro demonstrativo distribuição das carteiras de crédito, da composição da Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa, e das operações lançadas para prejuízo.  
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Distribuição da Carteira de Crédito 
Por Setor, Atividade Econômica 
 

ATIVIDADE ECONOMICA VENCIDA ATE 3 M 3 A 12 M 12 A 36 M 36 A 60M 60 A 180M 180M < Dez-2014 Dez-2013

SETOR PRIVADO 9.650           10.754      9.699           5.869            844              1                       -         36.817       32.469      

COMERCIO 38                 43                   4                       85                  235              

OUTROS SERVICOS 475              2                      477               496              

PESSOA FISICA 9.650           10.241      9.654           5.865            844              1                       36.255       31.738      

TOTAL 9.650           10.754      9.699           5.869            844              1                       -         36.817       32.469      

 
 

POR TIPO DE PESSOA 

TIPO DE PESSOA VENCIDA ATE 3 M 3 A 12 M 12 A 36 M 36 A 60M 60 A 180M 180M < Dez-2014 Dez-2013

PJ 513            45                 4                      -          562               731               

PF 9.650         10.241     9.654         5.865            844              1                      36.255       31.738        

TOTAL 9.650         10.754     9.699         5.869            844              1                      -          36.817       32.469         
 

POR REGIAO POR PRODUTO

REGIAO Dez-2014 Dez-2013 CARTEIRAS Dez-2014 Dez-2013

NORTE -               CONSIGNADO/CRÉDITO PESSOAL 6.277         9.197          

NORDESTE -               FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 16.782 18.300

CENTRO-OESTE -               CAPITAL DE GIRO/TÍTULOS DESCONTADOS 13.758 4.972

SUL -               

SUDESTE 36.817      36.817 32.469

TOTAL 36.817      36.817         32.469       TOTAL 36.817      32.469       

 
RISCO PROVISÃO OPERAÇÕES LANÇADAS PARA PREJUÍZO

CARTEIRA PCLD CARTEIRA PCLD SALDO 2º SEM 2013 2.693

AA 0% BAIXAS PARA PREJUÍZO 510

A 0,50% 24.244 121 29.330 147 RENEGOCIADAS

B 1,00% 4.347 43 1.539 15 RECUPERADAS 187

C 3,00% 7.260 218 399 12

D 10,00% 224 22 221 22 SALDO FIM 2º SEM 2014 3.016

E 30,00% 74 22 126 38

F 50,00% 156 78 198 99

G 70,00% 29 20 124 87

H 100,00% 483 483 532 532

36.817 1.008 32.469 952

Dez-2014 Dez-2013

TOTAL

 
 
5- Outros Créditos   

 
OUTROS CRÉDITOS 31/12/2014 31/12/2013 
Adiantamento e Antecipações Salariais 334  
Cheques a Receber 160  
Impostos e Contribuições a Compensar 8  
Devedores Diversos – Pais 751 901 
Total 1.253 901 

 
 
 
 



SOCINAL S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
CNPJ nº 03.881.423/0001-56 

 

Av. John Kennedy nº150 sl. 241, 242 Centro ARARUAMA R.J. (22) 2665.2417/2492  Página 14 
 

6- Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo 
 
Os valores registrados nos subgrupos estão representando as rubricas abaixo descritas, conforme nota 2(h). 
 

31/12/2014 31/12/2013

Depósito a Prazo

RDB - Recibo de Depósito Bancário 3.047 1.428

DPGE - Depósito Prazo c/ Garantia Especial 8.796 16.687

Letras de Cambio

LC - Recurso de Aceite Cambial 14.659 22

Outras Obrigações

Cobrança e Arrecadação Tributárias 5 2

Juros sobre o Capital Próprio 539 1026

Fiscais e Previdenciárias (a) 984 1.204

Diversas (b) 57 87

 
 

(a) Valores correspondentes ao saldo da provisão de IRPJ e CSLL, Pis e Cofins, Impostos e Contribuições 
sobre salários, e Contribuição ao FGC. 

(b) Valores referentes à provisão de férias, repasses e outras obrigações. 
 

 
7- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
 
Resumo da apuração do IRPJ e CSLL, conforme RIR/99. 
 

7.0.0.00.000 - Receitas (+) 8.992 8.849

8.0.0.00.000 - Despesas (-) -6.020 -4.910

Resultado 2.972 3.939

Adições (+) 534 66

Exclusões (-) -27

Base Tributável 3.479 4.005

I.R. 15% 522 601

I.R. Adicional 10% 324 377

IRPJ Devido 846 977

CSLL Devida 15% 522 601

Lucro do Exercício 1.604 2.361
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8- Patrimônio Líquido              
 

Resumo da apresentação do Patrimônio Líquido Ajustado  
 

31/12/2014 31/12/2013

Patrimônio Líquido 13.209        15.520        

Capital Social 12.000 12.000

Reserva de Lucros 1.209 3.520  
 
 
9- Outras Despesas Administrativas  

 

01/07 a 

31/12/2014

01/01 a 

31/12/2014

01/01 a 

31/12/2013
  Despesa de Água, Energia e Gás 2 6 4
  Despesa de Aluguéis 54 92 26
  Despesa de Comunicação 9 18 17
  Despesa de Manutenção e Conservação 1 1
  Despesa de Material 8
  Despesa de Processamento de Dados 86 174 189
  Desp. Propaganda e Publicidade / Rel. Públicas 22 57 68
  Despesa de Serviços do Sistema Financeiro 31 62 63
  Despesa de Serviços de Terceiros 63 93 25
  Despesa de Serviços de Vigilância e Segurança 1 1 1
  Despesa de Serviços Técnicos Especializados 226 388 266
  Despesa de Transporte

  Despesa com Viagens 12 18 8
  Outras Despesas Administrativas 20 72 91
  Despesa de Depreciação 8 18 19

Total 535              1.000            785                
 

Composto significativamente por despesa com Processamento de Dados, Consultoria Jurídica e Financeira.  
 
 
10- Outras Despesas Operacionais 

              

2014 2013

Outras Despesas Operacionais 289  
 
Despesa decorrente de créditos baixados como prejuízo, com período superior a 5 anos. 
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11- Basiléia 
 
Limites Operacionais 
Adequação ao novo acordo de capitais (Basiléia III) 
 
A partir de 1º de Outubro de 2013 entrou em vigor a terceira fase do acordo de 
que consolidam no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à 
estrutura de capital de instituições financeiras. Conhecidas em seu conjunto por Basileia III (BIII) e editadas 
pelo Conselho Monetário Nacional em Março de 2013 as Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de 
normativos regulam e definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições 
financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira
econômico sustentável. O aumento da quantidade e qualidade do capital regulamentar mantido por instituições 
financeiras visa a reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus 
consequentes custos para a economia real.
 

 
(*) A partir de 1° de outubro de 2013, através da
metodologia de apuração de 11% do RWA (Risk Weight Asset) com base no Patrimônio de Referência.
 
 
 
Para apuração do índice de Basiléia, adotou

 
 

 

11.1 -  INDICADORES DE RISCO (BASILEIA) E LIMITES OPERACIONAIS

Descrição

Patrimônio de Referência - Nível I

Instrumento Híbrido de Capital

Patrimônio de Referência - Nível II

Patrimônio de referência total (nível I + nível II)

Patrimônio de referência (a)

Alocação Capital por risco

RWAcpad - crédito

RWAmint - Mercado

RWAopad - operacional

Patrimônio de referência exigido (b)

Margem (a - b )

Rban - Juros carteira não negociável ('c)

Margem (a - b - c)

Ativo ponderado pelo risco (*) (d)

Índice de Basiléia (a/d)

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Av. John Kennedy nº150 sl. 241, 242 Centro ARARUAMA R.J. (22) 2665.2417/2492  

Adequação ao novo acordo de capitais (Basiléia III) -  

A partir de 1º de Outubro de 2013 entrou em vigor a terceira fase do acordo de Basileia com as novas regras 
que consolidam no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à 
estrutura de capital de instituições financeiras. Conhecidas em seu conjunto por Basileia III (BIII) e editadas 

netário Nacional em Março de 2013 as Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de 
normativos regulam e definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições 
financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira e a promoção do crescimento 
econômico sustentável. O aumento da quantidade e qualidade do capital regulamentar mantido por instituições 
financeiras visa a reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus 

para a economia real. 

(*) A partir de 1° de outubro de 2013, através das Resoluções nº 4.192 e 4.193 do CMN, implantou
apuração de 11% do RWA (Risk Weight Asset) com base no Patrimônio de Referência.

Basiléia, adotou-se a seguinte fórmula: 

11.1 -  INDICADORES DE RISCO (BASILEIA) E LIMITES OPERACIONAIS

Dez-2014 Dez-2013

13.209 15.520

Patrimônio de referência total (nível I + nível II) 13.209 15.520

13.209 15.520

36.348 44.627

0

8.238

4.904

8.305

212

8.093

44.586 52.473

29,63% 29,58%

 Página 16 

Basileia com as novas regras 
que consolidam no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à 
estrutura de capital de instituições financeiras. Conhecidas em seu conjunto por Basileia III (BIII) e editadas 

netário Nacional em Março de 2013 as Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de 
normativos regulam e definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições 

e a promoção do crescimento 
econômico sustentável. O aumento da quantidade e qualidade do capital regulamentar mantido por instituições 
financeiras visa a reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus 

 

nº 4.192 e 4.193 do CMN, implantou-se nova 
apuração de 11% do RWA (Risk Weight Asset) com base no Patrimônio de Referência. 

Dez-2013

15.520

15.520

15.520

44.627

0

7.845

5.772

9.748

247

9.501

52.473

29,58%
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A partir de 1° de outubro de 2013, através das Resoluções nº 4.192 e 4.193 do CMN, implantou-se nova 
metodologia de apuração de 11% do RWA (Risk Weight Asset) com base no Patrimônio de Referência. 
 

A apuração dos requisitos mínimos de capital passa a ser estabelecida como uma porcentagem do montante 
dos ativos ponderados pelo risco (RWA, na sigla em inglês). As novas regras estabelecem três requerimentos 
independentes a serem observados continuamente pelas instituições financeiras: 
  

I - 4,5% para o Capital Principal, que é composto principalmente por ações, quotas, reservas e lucros retidos; 
II - 6,0% para o Nível I, que é composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver 
perdas com a instituição em funcionamento; e 
III - 8,0% para o total do PR, que é composto pelo Nível I e por outros instrumentos subordinados capazes de 
absorver perdas quando do encerramento da instituição. 
 

 
Gerenciamento de risco 
 

A gestão de riscos da SOCINAL é resultado do esforço constante de modernização dos processos integrados 
há ações de controle sistêmicos e gerenciais, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, de 
liquidez, operacional e adequação de Capital aos negócios da instituição, mantendo-os dentro dos limites 
legais e prudenciais de mercado. A área de gestão de riscos está subordinada ao comitê de Controles Internos 
da instituição (CCI) constituído dos acionistas que analisam e deliberam semestralmente os relatórios da área. 
 
 

11.2 - DETALHAMENTO DAS MARGENS DE REQUERIMENTO RELATIVAMENTE AO RWA - BASILÉIA III

2014

Patrimônio de referência para comparação com o rwa 13.209

Patrimônio de referência  (PR) 13.209

Excesso dos recursos aplicados no ativo permanente 0

Capital destacado para operações com o setor público 0

Ativos ponderados por risco (rwa) 44.586

Rwa para risco de crédito por abordagem padronizada - rwacpad 36.348

Rwa para risco de mercado 0

Rwa para risco op. abordagem padronizada - rwaopad - (bia) 8.238

Margem sobre o patrimônio de referência requerido 8.305

Patrimônio de referência mínimo requerido para o rwa 4.905

Margem sobre o patrimônio de referência nível 1 requerido 10.757

Patrimônio de referência nível i para comparação com rwa 13.209

Patrimônio de referência nível i 13.209

Patrimônio de referência nível i mínimo requerido para o rwa 2.452

Margem sobre o capital principal requerido 11.203

Capital principal para comparação com rwa 13.209

Capital principal – cp 13.209

Capital principal mínimo requerido para o rwa 2.006

Margem sobre o PR considerando a Rban 8.092

Patrimônio referência mínimo requerido para o rwa e para Rban 5.117

Valor correspondente ao Rban 212

Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis cap complementar 2.285

Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis nível ii 2.006
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I - Risco de Mercado – A SOCINAL utiliza de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de 
mercado, com limites operacionais e de exposição definidos em normativos específicos e aprovados pelo 
comitê de controles internos e risco, dentro de critérios aceitáveis e compatíveis com a estrutura patrimonial da 
instituição, controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e risco. A instituição, até o 
presente momento, não tem posições ativas em moeda estrangeira, índice de preços ou taxas flutuantes. Seus 
ativos de crédito são classificados na carteira de não negociação, a taxas prefixadas e seus passivos são 
remunerados a taxas pré-fixadas ou atrelados à variação do CDI (certificado de deposito interbancário). A 
descrição da estrutura de gerenciamento de risco de mercado previsto no art. 6º da Resolução CMN 3464/07, 
bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br 
 
II - Risco de Crédito - As ações que norteiam as políticas de risco de crédito baseiam-se em regras de 
concessão, limites operacionais, controles sistêmicos, critérios de classificação de clientes, análise da evolução 
da carteira, “credit score” e níveis de inadimplência e taxas de retorno. Adota-se a prática de constituição de 
provisões para perdas de crédito para cada operação considerando a classificação do cliente e condição de 
atraso da operação. Todas as operações são classificadas por alçada e submetidas ao comitê de crédito 
respectivo para avaliação qualitativa e quantitativa, levando em conta os aspectos determinantes do risco de 
crédito do cliente, da operação e do grupo econômico. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de 
crédito previsto no art. 7º da Resolução CMN 3721/09, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão 
disponíveis em nosso site www.socinal.com.br.    
 
III- Risco de Liquidez - A política de gestão do risco de liquidez visa administrar e prover a solvência da 
instituição estabelecendo os parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as 
ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa 
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. A descrição da 
estrutura de gerenciamento de risco de liquidez previsto no art. 6º da Resolução CMN 4090/12, bem como o 
relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br 
 
IV- Risco Operacional – A SOCINAL considera a gestão do Risco Operacional de grande relevância pela 
massificação e pulverização de seus créditos consignados. A melhoria dos controles e internos e o treinamento 
e suporte às áreas de negócio tem permitido que a gestão do risco operacional contribua para o aprimoramento 
da eficiência operacional e conseqüentemente na redução do comprometimento do capital. Quanto à 
segurança da informação a instituição conta com processos adequados e compatíveis com seu porte no 
tocante a geração e guarda de backups e documentação de suas operações. A SOCINAL adota a abordagem 
padronizada alternativa simplificada para efeito de apuração da parcela de patrimônio de referência exigido 
para risco operacional (Popr). A descrição da estrutura de gerenciamento de risco operacional previsto na 
Resolução CMN 3380/06, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site 
www.socinal.com.br 
 
V- Risco de capital – A SOCINAL estabeleceu suas diretrizes e regras para a estrutura e o gerenciamento do 
capital com base na Resolução do CMN 3988/2011. Todo o processo visa: (a) monitoramento e controle de 
capital mantido pela instituição; (b) valiação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que o grupo 
está sujeito; e (c) o planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos e 
mantendo uma postura proativa, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis alterações nas 
condições do mercado. As operações realizadas pela instituição se caracterizam como “banking” e sua 
tesouraria está dedicada à remuneração do capital próprio e a prestação de serviços aos clientes. Tais 
operações não são realizadas com intenção de negociação ou de hedge das referidas posições, portanto, não 
se enquadram no conceito de Carteira de Negociação nos termos da definição do Banco Central do Brasil – 
BACEN. O gerenciamento de riscos das operações da SOCINAL são realizados por meio de políticas internas 
e de seus comitês de controle internos (CCI) e comitê Executivo de Negócios (CEN), que com base nos 
normativos (NP´s) monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos 
operacionais, de mercado, liquidez e crédito. Para tal se utiliza de: 1- Modelo proprietário de orçamento e fluxo 
de caixa, provisões e indicadores de performance; e modelo proprietário de acompanhamento de risco de 
mercado e precificação das carteiras ativas e passivas a preços de mercado, viabilidade de cenários e teste de 
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estresse definidos na Circular Bacen 3365/07 e usados para mensurar o risco da variabilidade das taxas de 
juros. A descrição da estrutura de gerenciamento de Capital previsto na Resolução 3988/11 do CMN, bem 
como o relatório anual, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. 
 
 
DIRETORIA 
Ângela Maria Martins da Silva 
Maria Madalena América Marinho 
 
CONTADORA 
Vanessa Pires Antunes  
CRC: 086427/O-4 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Aos  
Acionistas e Administradores da  
SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao semestre 
e exercícios findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas 
explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras 
 
A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
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 que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
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 da Sociedade, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. 
Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCINAL 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 naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Outros Assuntos 
 
1. As demonstrações financeiras da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento para o 

exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foram examinadas por outros auditores independentes, que 
emitiram relatório em 28 de fevereiro de 2014 com uma opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações financeiras; 

 
2. A Sociedade, em cumprimento às recomendações do BACEN em ofício de 14/01/214, face a sua 

fiscalização realizada na instituição, na data-base de 30/09/2013, implementou no decorrer do exercício de 
2014 melhorias em seu sistema de controles internos e na gestão de risco, revendo políticas e estratégias 
de crédito. 

 
 
Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2015. 
 
 

 
Consult Audi Auditoria & Consultoria Empresarial  
CRCMG – 007153/O-0  
 
 
 
 
José Miguel Barros de Rezende 
Contador CRCMG 056269/O-1 
 
 


