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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE 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 ao 1º semestre de 2014 comparativamente ao do mesmo período de 
2013, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes. 

1- A Instituição 

O 1º semestre de 2014 foi marcado pela retomada operacional da instituição focando o 
crédito a empresas de médio porte, notadamente no segmento de desconto de recebíveis 
mercantis e diretos creditórios com crescimento de 3.992%. Em relação ao 1º semestre de 
2013 a evolução da produção de crédito total da instituição apresentou um crescimento de 
4,96%. Quanto ao volume de captações de recursos, o semestre apresentou melhoria visto 
a procurar dos investidores pela diversificação de risco de suas carteiras em títulos de 
renda fixa, procurando maior rentabilidade nas pequenas e médias instituições financeiras 
e dentro dos limites de garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.  Desta forma a 
Socinal tem substituído parte de sua captação em DPGE pela emissão de Letras de 
câmbio a taxas mais competitivas. Nestes 2 primeiros trimestres  do ano se deu 
continuidade a estratégia de se privilegiar a segurança e retorno principalmente no 
desconto de títulos com empresas do segmento de petróleo e gás e prestadores de serviço 
com aceite dos sacados e os financiamentos de incorporações imobiliárias residenciais 
com garantias reais. A instituição 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. 

2- Panorama Econômico e segmentação 

Neste 1º semestre de 2014 a atividade econômica voltou a apresentar-se abaixo do 
esperado com redução da confiança de consumidores e da indústria. A taxa de câmbio 
iniciou o ano negociada próxima a R$ 2,39/US$. A inflação medida pelo IPCA acumulou 
variação de 3,75% no primeiro semestre, acima dos 3,15% registrados no mesmo período 
do ano passado. Com este resultado, a taxa em 12 meses do IPCA atingiu 6,52% em 
junho, ultrapassando o teto da meta estipulada pela autoridade monetária. Frente à 
desaceleração da atividade econômica, o BACEN interrompeu o ciclo de aumento da taxa 
Selic, que alcançou 11% em abril, e indicou um cenário de juros estáveis à frente. O 
mercado de crédito continuou em crescimento mas de forma mais moderada e ainda 
polarizado nos bancos estatais que, movidos por incentivo governamental, continuaram 
avançando pelos espaços abertos pelos outros bancos principalmente nos segmentos de 
crédito pessoal e crédito a empresas de média e pequeno porte. A retração dos principais 
agentes financeiros abriu espaço de oportunidade as pequenas instituições de crédito e a 
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fundos de recebíveis que passaram a crescer no segmento focado principalmente no 
segmento empresarial. O mercado de crédito imobiliário apesar de aquecido vem perdendo 
força e o crédito consignado continuou a se concentrar nos grandes bancos reduzindo cada 
vez mais a participação dos pequenos e médios bancos neste segmento.  

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. 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. 

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 mercado (risco de liquidez, e de mercado). 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, Agosto de 2014.  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO         
            

BALANÇOS PATRIMONIAIS           

EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013           

(Em milhares de reais)           
            

Ativo 
Notas 

explicativas 
  

30/06/2014 
  

30/06/2013 
            
Circulante           

Disponibilidades                  1.004                    336  
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3                1.200                 3.315  

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                  1.200                 3.315  

Operações de Créditos                 24.795                15.767  
Operações de Créditos                 24.795                15.767  

Setor Privado 4               25.487                16.261  
(-) Provisão de Crédito                  (692)      (494) 

Outros Créditos                  1.204                 1.008  
    Diversos 5                1.204                 1.008  

Total do ativo circulante                 28.203                20.426  

            
Não circulante           
Operações de Créditos                  9.059                16.399  

Operações de Créditos                  9.059                16.399  

Setor Privado 4                9.313                16.895  
(-) Provisão de Crédito                (254)               (496) 

                   9.059                16.399  

            

Imobilizado Líquido                       53                      64  

Total do ativo não circulante                  9.112                16.463  

            

            

Total do ativo                 37.315                36.889  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO           
            

BALANÇOS PATRIMONIAIS           

EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013           

(Em milhares de reais)           
            

Passivo 
Notas 

explicativas 
  

30/06/2014 
  

30/06/2013 
            

Circulante           

Depósitos                  8.640                11.752  

Depósitos a Prazo 6                8.640                11.752  
Recursos e Aceites Cambiais                       47                    671  

Recursos e Aceites Cambiais 7                     47                    671  

Outras Obrigações 6                2.052                 1.670  
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados                       11                      16  

Sociais e Estatutárias                  1.026                    487  
Fiscais e Previdenciárias                     907                 1.074  

Diversas                     108                      93  

Total do passivo circulante                 10.739                14.093  

            
Não circulante           

Depósitos                  5.516                 8.135  
Depósitos a Prazo 6                5.516                 8.135  

Recursos e Aceites Cambiais                  6.691                    158  

Recursos e Aceites Cambiais 7                6.691                    158  

Total do passivo não circulante                 12.207                 8.293  

            
Patrimônio líquido           

Capital social                 12.000                12.000  
Reservas de lucros                  2.369                 2.503  

Total do patrimonio líquido 8               14.369                14.503  

            

            

Total do passivo e patrimônio líquido                 37.315                36.889  

            
                        -                        -    
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. Demonstração de Resultado  
 
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO             
              
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO             
EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013             
(Em milhares de reais)             
              

  
Notas 

explicativas   01/01 a 
30/06/2014 

  01/01 a 
30/06/2013   

              
Receita da Intermediação Financeira                  3.967                 4.356    

Operações de Créditos                  3.906                 4.268    
Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários                       61                      88    

Despesas da Intermediação Financeira             (1.265)           (1.292)   
Operações de Captação no Mercado              (1.053)       (1.234)   
Operações de Empréstimos e Repasse                       -                       -     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa     (212)              (58)   
              

Resultado da Intermediação Financeira                  2.702                 3.064    

Outras Receitas/Despesas Operacionais     
               

(767)   
               

(581)   
 Receitas de Prestação de Serviços                       -         
 Rendas de Tarifas Bancárias                       -         
 Despesas de Pessoal     (326)    (307)   
 Outras Despesas Administrativas       (465)      (475)   
 Despesas Tributárias            (188)                (158)   
 Resultado de Participações em Col. e Controladas                       -                       -     
 Outras Receitas Operacionais                  212                   359    
 Outras Despesas Operacionais                       -                       -     
              

Resultado Antes da Tributação s/Lucro e 
Participações 

    
             1.935  

  
             2.483    

              

Imposto de Renda e Contribuição Social     
               

(847) 
  

            
(1.004)   

Provisão para Imposto de Renda                  (525)               (623)   
Provisão para Contribuição Social                 (322)                (381)   

              
Lucro líquido 7           1.088              1.479    

              
Quantidade de ações             
              
Resultado por ação             
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO     
            
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
EM 30 DE JUNHO 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                 3.258               10.524  

            
Aumento de Capital                  5.000                      -                (2.500)                2.500  
Lucro Líquido                       -                       -                  1.479                 1.479  
Destinações do Lucro:           

Reservas                       -                      74                    (74)                     -   
            

Saldos em 30 de junho de 2013                12.000                   340                 2.163               14.503  

            
Lucro Líquido                       -                       -                     882                    882  
Destinações do Lucro:           

Reservas                       -                      44                    (44)                     -   
Ajuste de Exercícios Anteriores                       -                       -                     135                    135  
            

Saldos em 31 de dezembro de 2013                12.000                   384                 3.136               15.520  

            
Lucro Líquido                       -                       -                  1.089                 1.089  
Destinações do Lucro:           

Reservas                       -                      54                    (54)                     -   
Bonificações aos Acionistas                       -                       -                (2.240)              (2.240) 

            
Saldos em 30 de junho de 2014                12.000                   438                 1.931               14.369  
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SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO         

          
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA         
EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013         
(Em milhares de reais)         

          
  30/06/2014   30/06/2013   
          
Fluxo de caixa das atividades operacionais         

Lucro líquido              1.088                 1.479    
Despesas (receitas) que não afetam o caixa         

Depreciação e Amortizações                     9                      10    

Provisão para créditos de liquidação duvidosa                     
(6)                  

(730)   
Lucro líquido ajustado              1.091                    759    
          
Variações nas contas do Ativo e do Passivo         

Redução (aumento) de Operações de Crédito        (2.329)                3.826    
Redução (aumento) em Relações Interfinanceiras e Interdependências              1.805             (2.113)   
Aumento (redução) em Outros Créditos              (299)                (347)   
Aumento (redução) em Depósitos a prazo           (3.961)             (4.069)   
Aumento (redução) de recursos de aceites e emissões de títulos              6.716                 (649)   
Aumento (redução) em Outras Obrigações              (268)                (269)   
               1.664              (3.621)   

          
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais              2.755              (2.862)   
          
Fluxo de caixa das atividades de investimentos         

Aquisição de Imobilizado de Uso                  (5)                     -     
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimentos                  (5)                     -     
          
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos         

Aumento de capital                   -                  5.000    
Distribuição de lucros           (2.240)              (2.500)   
          

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos           (2.240)                2.500    
          
          
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa                 510                   362)   

          
Demonstração do aumento nas disponibilidades         

Saldo de caixa e equivalentes-caixa no início do período                 494                    698    
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no final do período              1.004                    336    

Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa                 510                  (362)   
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho 2014 e em 30 de 
Junho de 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. 
Assim, as informações contábeis contidas nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho 
de 2014 e 30 de junho 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. 
 

(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. Item (3) 
  

(d) Operações de Crédito 
 
Carteira composta dos produtos de Crédito Pessoal - Consignado em Folha e Microcrédito - 21,80%, Capital de 
Giro e Desconto de Títulos - 27,13% e Financiamento Imobiliário - 51,07%. Desse total, 2,72% 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 4,96% 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$ 17.771 mil 
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em Créditos Imobiliários, decrescimento de (3,43%), R$ 9.442 mil em Empréstimo a Pessoa Jurídica 
crescimento de 3.992% e de 7.585 mil na linha de Créditos Consignados e Crédito Pessoal com decréscimo de 
(33,62%). 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. (Item 4). 
 
 

(e) Outros Créditos 
 
Valores correspondentes ao saldo de adiantamento a funcionários; devedores diversos – país, e; impostos e 
contribuições a compensar. (Item 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. (Item 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. 
(Item 7)  
                                                                                       
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 finalmente a adaptação da RFB às regras 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social para as empresas do Lucro Real e Lucro Presumido, segundo 
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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 tão substanciais na legislação tributárias federal e a complexidade da Lei 12.973, a 
Instituição está analisando as novas regras para por em prática no próximo exercício.     
  
  (j) Patrimônio Líquido 
 
O Capital Social subscrito e integralizado em 30 de junho 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$ 3.520 mil), compõe com o Capital Social (R$ 12.000 mil), o total do Patrimônio Líquido da 
Instituição. Item (8) 
 

Mil

Patrimônio Líquido 14.368R$          

Ações Ordinárias 12.000R$          

Reservas de Lucro 2.368R$              
 
 

3- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
 
Demonstrativo simplificado do saldo: 
              
CERT. DEP. INTERBANCÁRIO VENC VALOR

BANCO BRADESCO 30/06/2014 1.200

1.200Total

 
 
 

4- Operações de Crédito 
 
Quadro demonstrativo distribuição das carteiras de crédito, da composição do PDD, e das operações lançadas 
para prejuízo.  
 
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 < Jun-2014 Jun-2013

SETOR PRIVADO 3.746           11.354      11.294        7.425            968              13                    -         34.800       33.155      

COMERCIO 97                 32                   8                       137               638              

OUTROS SERVICOS 327              5                      332               20                 

PESSOA FISICA 3.746           10.930      11.257        7.417            968              13                    34.331       32.497      

TOTAL 3.746           11.354      11.294        7.425            968              13                    -         34.800       33.155      
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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 < Jun-2014 Jun-2013

PJ 424            37                 8                      -          469               658               

PF 3.746         10.930     11.257      7.417            968              13                   34.331       32.497        

TOTAL 3.746         11.354     11.294      7.425            968              13                   -          34.800       33.155         
 

POR REGIAO POR PRODUTO

REGIAO Jun-2014 Jun-2013 CARTEIRAS Jun-2014 Jun-2013

NORTE -               CONSIGNADO/CRÉDITO PESSOAL 7.586         11.479       

NORDESTE -               FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 17.771 18.403

CENTRO-OESTE -               CAPITAL DE GIRO/TÍTULOS DESCONTADOS 9.443 3.273

SUL -               

SUDESTE 34.800      34.800 33.155

TOTAL 34.800      34.800         33.155       TOTAL 34.800      33.155       

 
RISCO PROVISÃO OPERAÇÕES LANÇADAS PARA PREJUÍZO

CARTEIRA PDD CARTEIRA PDD SALDO 1º SEM 2013 2.641

AA 0% BAIXAS PARA PREJUÍZO 282

A 0,50% 29.813 149 28.749 144 RENEGOCIADAS

B 1,00% 3.448 34 2.247 22 RECUPERADAS 105

C 3,00% 462 14 518 16

D 10,00% 192 19 546 55 SALDO FIM 1º SEM 2014 2.818

E 30,00% 85 26 193 58

F 50,00% 187 94 303 152

G 70,00% 9 6 182 127

H 100,00% 604 604 417 417

34.800 946 33.155 990

Jun-2014 Jun-2013

TOTAL

 
 

5- Outros Créditos   
 

OUTROS CRÉDITOS Jun-2014 Jun-2013 
Adiantamento e Antecipações Salariais 10  
Cheques a Receber 231 14 
Impostos e Contribuições a Compensar 197 210 
Devedores Diversos – Pais 766 784 
Total 1.204 1.008 
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6- Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo 
 
Os valores registrados nos subgrupos estão representando as rubricas abaixo descritas, conforme nota 2(h). 
 

Jun-2014 Jun-2013

Depósito a Prazo

RDB - Recibo de Depósito Bancário 2.688 2.335

DPGE - Depósito Prazo c/ Garantia Especial 11.468 17.551

Letras de Cambio

LC - Recurso de Aceite Cambial 6.739 829

Outras Obrigações

Cobrança e Arrecadação Tributárias 11 16

Juros sobre o Capital Próprio 1.026 487

Fiscais e Previdenciárias (a) 907 1.074

Diversas (b) 108 93

 
 

(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. 
 
Cálculo IRPJ e CSLL Jun-2014 Jun-2013

7.0.0.00.000 - Receitas (+) 4.179 4.715

8.0.0.00.000 - Despesas (-) (2.244) (2.231)

Resultado 1.935 2.484

Adições (+) 212 58

Exclusões (-)

Base Tributável 2.147 2.542

I.R. 15% 322 381

I.R. Adicional 10% 203 242

IRPJ Devido 525 624

CSLL Devida 15% 322 381

Lucro do Exercício 1.088 1.479  
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8- Patrimônio Líquido              
 

Resumo da apresentação do Patrimônio Líquido Ajustado  
 

Jun-2014 Jun-2013

Patrimônio Líquido 14.368     14.503     

Capital Social 12.000 12.000

Reserva de Lucros 2.368 2.503  
 
 

1- 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 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 
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 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 
consequentes custos para a economia real. 
 
9. INDICADORES DE RISCO (BASILEIA) E LIMITES OPERACIONAIS 

1º sem 2014 1º sem 2013 

Patrimônio de referência nível I  14.368 14.503 
  >> Instrumentos Híbrido de Capital  0 0 
Patrimônio de referência nível II  0 0 
Patrimônio de referência total (nível I + nível II)  14.368 14.503 
Patrimônio de referência - PRE (a) 14.368 14.503 

Alocação de capital por risco     
RWAcpad - crédito  46.327 46.427 
RWAopad - operacional 8.345 7.982 
Patrimônio de referência exigido (b)  54.673 54.409 

Margem  (a- b)  8.354 8.518 
Rban - Juros carteira não negociável ('c) 120 607 

Margem (a- b-c)  8.234 7.911 
Ativo ponderado pelo risco  - RWA (d) 54.673 54.409 
Índice de Basileia (a/d)  26,28% 26,66% 

 
(*) 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. 
 
Para apuração do índice de Basiléia, adotou-se a seguinte fórmula: 
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9.1 DETALHAMENTO DAS MARGENS DE REQUERIMENTO RELATIVAMENTE AO RWA - BASILÉIA III

Patrimônio de referência para comparação com o rwa
Patrimônio de referência  (PR)
Ativos ponderados por risco (rwa)
Rwa para risco de crédito por abordagem padronizada - rwacpad
Rwa para risco de mercado
Rwa para risco op. abordagem padronizada - rwaopad - (bia)
Margem sobre o patrimônio de referência requerido
Patrimônio de referência mínimo requerido para o rwa
Margem sobre o patrimônio de referência nível 1 requerido
Patrimônio de referência nível i para comparação com rwa
Patrimônio de referência nível i
Patrimônio de referência nível i mínimo requerido para o rwa
Margem sobre o capital principal requerido
Capital principal para comparação com rwa
Capital principal – cp
Capital principal mínimo requerido para o rwa
Margem sobre o PR considerando a Rban
Patrimônio referência mínimo requerido para o rwa e para Rban
Valor correspondente ao Rban
Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis cap complementar
Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis nível ii

 

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
 

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 
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
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 relatóri
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, den
instituição, controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e risco. A 
presente momento, não tem posições ativas em moeda estrangeira, índice de p
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2014
Patrimônio de referência para comparação com o rwa 14.368

14.368
54.671

Rwa para risco de crédito por abordagem padronizada - rwacpad 46.327

Rwa para risco op. abordagem padronizada - rwaopad - (bia) 8.344
Margem sobre o patrimônio de referência requerido 8.355
Patrimônio de referência mínimo requerido para o rwa 6.013
Margem sobre o patrimônio de referência nível 1 requerido 11.362
Patrimônio de referência nível i para comparação com rwa 14.368

14.368
Patrimônio de referência nível i mínimo requerido para o rwa 3.006
Margem sobre o capital principal requerido 11.909
Capital principal para comparação com rwa 14.368

14.368
Capital principal mínimo requerido para o rwa 2.460
Margem sobre o PR considerando a Rban 8.235
Patrimônio referência mínimo requerido para o rwa e para Rban 6.134

120
Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis cap complementar 2.801
Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis nível ii 2.460

A partir de 1° de outubro de 2013, através das Resoluções nº 4.192 e 4.193 do CMN, implantou
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 

continuamente pelas instituições financeiras: 

4,5% para o Capital Principal, que é composto principalmente por ações, quotas, reservas e lucros retidos;
6,0% para o Nível I, que é composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de 

perdas com a instituição em funcionamento; e 
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. 

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
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 relatóri

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 

, controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e risco. A 
presente momento, não tem posições ativas em moeda estrangeira, índice de preços ou taxas flutuantes. Seus 
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9.1 DETALHAMENTO DAS MARGENS DE REQUERIMENTO RELATIVAMENTE AO RWA - BASILÉIA III

2014
14.368
14.368
54.671
46.327

0
8.344
8.355
6.013

11.362
14.368
14.368
3.006

11.909
14.368
14.368
2.460
8.235
6.134

120
2.801
2.460  

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 

4,5% para o Capital Principal, que é composto principalmente por ações, quotas, reservas e lucros retidos; 
6,0% para o Nível I, que é composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver 

8,0% para o total do PR, que é composto pelo Nível I e por outros instrumentos subordinados capazes 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 

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. 

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 

tro de critérios aceitáveis e compatíveis com a estrutura patrimonial da 
, controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e risco. A instituição, até o 

reços ou taxas flutuantes. Seus 
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ativos são a taxas prefixadas e seus passivos são remunerados a taxas pré-fixadas ou atrelados à variação do 
CDI (certificado de deposito interbancário). 
 
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.    
 
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. 
 
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 
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, Conselheiros e Diretores da  
SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento 
e Investimento (“Financeira”), que compreendem o Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2014 e as 
respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de 
Caixa, para o semestre findo 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 Financeira 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 pror 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, inluindo 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 Financeira, para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Financeira. 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 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo 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 semestre findo em 30 de junho 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 Financeira, em cumprimento às recomendações do BACEN, em ofício de 14/01/2014, 

decorrentes de sua fiscalização realizada na instituição, na data-base de 30/09/2013, implementou 
no 1º semestre de 2014, melhorias em seu sistema de controles internos e na gestão de riscos. 
Contudo, no gerenciamento do risco de crédito, deverá implementar melhorias nos procedimentos 
de controle e revisão de políticas e estratégias de crédito, assim como, elaborar relatórios 
gerenciais periódicos e submetê-los à Diretoria e ao Conselho.   

 
 
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2014. 
 
 

 
Auditoria & Consultoria Empresarial  
CRCMG – 007153/O-0 “S” RJ  
 
 
José Miguel Barros de Rezende 
Contador CRCMG 056269/O-1 “S” RJ 


