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1. Relatório da Administração sobre os negócios e os principais fatos
administrativos do exercício findo.
Relatório da Administração
Cenário Atual
A Ápice Securitizadora S.A. é uma empresa controlada pela Ápice Consultoria
Financeira e Participações Ltda. e por Fernando Cesar Brasileiro.
A Companhia tem por objeto social a securitização de créditos oriundos de operações
imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim
compreendida a compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e
imobiliários, bem como em direitos creditórios do agronegócio, a aquisição de
créditos imobiliários, direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores
mobiliários, a emissão e colocação, no mercado financeiro o, de Certificados de
Recebíveis Imobiliários ("CRl 's") e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
("CRA 's"), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ ou valores
mobiliários, a prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao
mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do
agronegócio, especialmente à securitização de tais créditos imobiliários e
direitos creditórios do agronegócio, nos termos da Lei nº. 9.514, de 20 de novembro
de 1997, da Lei nº. 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e outras disposições legais
aplicáveis a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando a
cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de direitos creditórios do
agronegócio.
Cenário Econômico
A América Latina continua apresentando crescimento econômico fraco em toda sua
extensão, em que algumas economias estão se recuperando e outras se deteriorando.
O cenário mundial também é ameaçado pelos impactos gerados pela queda no preço
do petróleo que traz riscos, gerando incerteza nas implicações para empresas do setor,
países produtores, mercados financeiros em geral, impactando na estabilidade
financeira global.
A economia do Brasil permanece instável e a projeção dos analistas do mercado é de
que a recessão se intensifique ainda mais em 2016, fato este gerado pelo o atual
cenário de incertezas politicas e econômicas as quais acarretam em altas taxas de
desemprego entre outros problemas.
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Inflação
No Brasil, a inflação permanece alta apesar da atividade fraca, principalmente devido
ao repasse da depreciação cambial.
Câmbio
A expectativa do mercado para 2016 é que o dólar fique em torno de 4,50 reais por
dólar
Taxa de Juros
A expectativa do mercado é de que a taxa Selic de 2016 fique em torno de 12,75%.
Mercado de Securitização
Em 2015, a Companhia realizou 25 operações que somaram um montante de R$ 1,4
bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos.
Comentário do Desempenho
A Companhia concluiu o exercício de 2015 com lucro líquido de R$ 946 mil. A
Companhia finalizou o exercício de 31 de dezembro de 2015 com a emissão de 25
séries cujo volume de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários é de R$
1,4 bilhão e com montante total de R$ 8,3 bilhões.
Apresentamos para apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras desta
sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 com os
dados comparativos de exercício anterior. Ficamos à disposição dos senhores
acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 31 de março de 2016
A Administração
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2. Demonstrações financeiras
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Notas
explicativas
Passivo
Circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Dividendo mínimo obrigatório a pagar
Contas a pagar de operações fiduciárias
Total do passivo circulante
Não circulante
Créditos fiscais de operações fiduciárias
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e do patrimônio líquido

31/12/2015

31/12/2014

11
12
17.3
13

464
82
237
292
1.075

421
1.472
12
157
2.062

14

1.439
1.439

825
825

17.1
17.2
17.3

400
80
709
1.189

400
80
1.271
1.751

3.703

4.638

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro básico por ação)
Nota
explicativa

31/12/2015

31/12/2014

Receita líquida

18

3.741

7.447

Custo dos serviços prestados

19

(426)

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas
Despesas de comercialização
Despesas tributárias
Outras receitas
Total (despesas) receitas operacionais

20

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receita financeira

21

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

22
22

Lucro líquido do exercício
Quantidade de ações
Lucro básico e diluído por ação - R$

23

(1.937)

3.315

5.510

(2.538)
(83)
(80)
592
(2.109)

(1.998)
(90)
(9)
(2.097)

1.206

3.413

174
174

187
187

1.380

3.600

(632)
198

(1.368)
268

946

2.500

400.000

400.000

2,37

6,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

31/12/2015

31/12/2014

946

2.500

-

-

946

2.500

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício
Reserva legal
Distribuição de dividendos
Transferência para reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício
Distribuição de dividendos
Transferência para reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Reserva
legal

Reserva
de lucros

Lucros
acumulados

Patrimônio
líquido

400

5

75

-

480

-

-

-

2.500

2.500

-

75
-

1.196

(75)
(1.229)
(1.196)

(1.229)
-

400

80

1.271

-

1.751

-

-

-

946

946

-

-

400

80

(1.271)
709
709

(237)
(709)
-

(1.508)
1.189

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em de 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
31/12/2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Tributos diferidos
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Despesas reembolsáveis - operações fiduciárias
Outras contas a receber
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Contas a pagar de operações fiduciárias
Créditos fiscais de operações fiduciárias
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

31/12/2014

946

2.500

62
(227)

17
(306)

176
160
(141)
(4)
43
(1.390)
135
614

(331)
(315)
75
(4)
184
1.253
(60)
463

374

3.476

(252)
(252)

(27)
(27)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

(1.283)
(1.283)

(1.242)
(1.242)

(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

(1.161)

2.207

2.787
1.626

580
2.787

(1.161)

2.207

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
31/12/2015

31/12/2014

Receitas

4.719

7.964

Vendas de mercadorias, produtos e serviços

4.719

7.964

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

(426)
(867)
3.426
(62)

(1.937)
(674)
5.353
(17)

3.364

5.336

174
174

187
187

3.538

5.523

1.525

1.303

900

1.626

167

94

237
709

1.229
1.271

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Lucro retido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ápice Securitizadora S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras-Continuação
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Informações gerais
A Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, cuja sede social está
localizada na cidade de São Paulo - SP. Sua controladora é a Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda. e Fernando Cesar Brasileiro.
A Companhia tem como principais atividades: (i) securitização de créditos oriundos de operações
imobiliárias e securitização de direitos creditórios do agronegócio, assim compreendida a
compra, venda e prestação de garantias em créditos hipotecários e imobiliários, bem como em
direitos creditórios do agronegócio; (ii) a aquisição de créditos imobiliários, direitos creditórios do
agronegócio e de títulos e valores mobiliários; (iii) a emissão e colocação, no mercado financeiro,
de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) e de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (“CRAs”), podendo realizar a emissão e colocação de outros títulos e/ou valores
mobiliários; (iv) a prestação de serviços e realização de outros negócios relacionados ao
mercado secundário de créditos imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio,
especialmente à securitização de tais créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio,
nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de
2004, e outras disposições legais aplicáveis; (v) a realização de operações de hedge em
mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos imobiliários e de
direitos creditórios do agronegócio.

2. Bases de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade
com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Board
(IASB).
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissão foi autorizada em
30 de março de 2016.
2.1. Bases de apresentação
2.1.1. Bases de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico
como base de valor, ajustadas quando aplicável para refletir os ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado. A Companhia elabora suas
demonstrações financeiras, exceto as informações de fluxo de caixa, utilizando a
contabilização pelo regime de competência.
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2. Bases de preparação das demonstrações financeiras--Continuação
2.1. Bases de apresentação--Continuação
2.1.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional é o Real. As demonstrações financeiras são apresentadas em
milhares de reais. Todas as informações financeiras apresentadas foram
arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, exceto quando indicado de
outra forma.
2.1.2. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras está de acordo com as normas
emitidas pelo CPC e as normas IFRS que exigem que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Para efetuar as
referidas estimativas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis
na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como a experiência de
eventos passados e correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros.
As estimativas e premissas, quando necessárias, são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas respectivamente.

3. Principais práticas contábeis
3.1. Moeda estrangeira
No atual contexto operacional, a Companhia não tem transações em moeda estrangeira.
3.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa incluem os montantes de caixa e aplicações financeiras
com prazo para resgate de até 90 (noventa) dias da data da aplicação, principalmente em
aplicações compromissadas e Certificado de Depósito Bancário (CDB). As aplicações
financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de
encerramento dos balanços e não superando o valor de mercado.
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3. Principais práticas contábeis-Continuação
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3. Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia,
nos termos do item 10 do formulário de referência:

10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais

Índice de Endividamento
R$ - mil
Dívida Total (*)
PL
Dívida Total/ PL

2015
2.514
1.189
2,11

2014
2.887
1.751
1,65

2013
1.060
480
2,21

2015
2.910
1.075
2,71

2014
4.262
2.062
2,07

2013
1.480
698
2,12

(*) Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Liquidez
R$ - mil
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Ativo Circulante/Passivo Circulante

A Diretoria informa que a Companhia possui liquidez para honrar seus compromissos
financeiros.
A analise do índice de endividamento da Companhia mostra que houve um aumento a
partir de 2013, tal aumento se deve aos valores retidos da cessão de crédito das
operações já liquidadas a serem pagos a prestadores de serviço cujos recursos estão
disponíveis no caixa e não estão relacionados com os passivos proprietários da companhia.
A Diretoria esclarece que em 31 de dezembro de 2014 e no exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, o valor do seu ativo circulante e passivo circulante cresceram
proporcionalmente em relação aos anos anteriores em virtude do volume das séries de
Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidas.
A Diretoria informa que a Companhia possui condições financeiras e patrimoniais, pois
tem por norma efetuar emissões sem coobrigação e na estruturação de suas emissões
objetiva o casamento dos ativos e passivos dos Certificados de Recebíveis Imobiliários.
A Diretoria informa que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais
suficientes para implementar o crescimento esperado de operações.
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b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
i. hipóteses de resgate
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Estrutura de Capital
R$ - mil
Patrimônio Líquido (a)
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (b)
Passivo Total ( c)
% Capital Próprio (a)/ (c )
% Capital de Terceiros (b)/ ( c)

2015
1.189
2.514
3.703
32%
68%

2014
1.751
2.887
4.638
38%
62%

2013
480
1.060
1.540
31%
69%

Com relação as hipóteses de resgate e a fórmula de cálculo de valor de resgate de ações ou
quotas, a Diretoria informa que :
Ressalvada o disposto na Lei das Sociedades por Ações, não há no Estatuto Social da
Companhia hipóteses de resgate de ações, não existindo, assim, qualquer fórmula de
cálculo do valor de resgate.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A analise do índice de endividamento da Companhia mostra que houve um aumento a
partir de 2013, tal aumento se deve aos valores retidos da cessão de crédito das operações
já liquidadas a serem pagos a prestadores de serviço cujos recursos estão disponíveis no
caixa e não estão relacionados com os passivos proprietários da companhia.
A Diretoria informa que a Companhia possui liquidez para honrar seus compromissos
financeiros.
A Diretoria informa que a Companhia pretende operar utilizando capital próprio e os
resultados obtidos pela própria Companhia serão reinvestidos, de forma permitir que a
Companhia possa honrar os compromissos financeiros assumidos em decorrência da sua
atividade principal.
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d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
R$ - mil

2015

2014

-

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes

2013

-

-

A Diretoria esclarece que para os últimos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31
de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 não possui fontes de financiamento para
capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
R$ - mil

2015

2014

-

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

-

2013
-

A Diretoria esclarece que para últimos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31 de
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 não possui fontes de financiamento para
capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes. A Companhia não pretende
obter financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Índice de Endividamento
R$ - mil
Dívida Total (*)
PL
Dívida Total/ PL

2015
2.514
1.189
2,11

2014
2.887
1.751
1,65

2013
1.060
480
2,21

(*) P assivo Circulante + Passivo Não Circulante

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
A Diretoria informa que a Companhia não possui contratos de empréstimos e
financiamentos.
ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia tem um relacionamento ativo com instituições financeiras, tanto para
aquisição

de recebíveis imobiliários quanto para atividades

de

escrituração,

coordenação e liquidação de Certificados de Recebíveis Imobiliários.

Em 31 de dezembro de 2013,31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, a
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Companhia não possuía registrado em seu passivo nenhuma outra operação de longo
prazo.

iii. grau de subordinação entre as dívidas
A Diretoria informa que a Companhia não possui subordinação entre as obrigações
registradas no passivo dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31 de
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015.
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
A Diretoria informa que a Companhia não possui empréstimos e financiamentos e,
portanto não possui qualquer tipo de restrição ou limite.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
R$ - mil

2015

2014

-

Financiamentos contratados

-

2013
-

A Diretoria informa que a Companhia não possui financiamentos contratados.

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
R$ - mil
Caixa e Equivalente de Caixa
Ativo Total
Créditos Fiscais de Operações
Passivo Total
Custos dos Serviços
Despesas Gerais Administrativas
Lucro Líquido

2015
AV
AH
2014
Balanços Patrimoniais Ativos
1.626
44%
-42%
2.787
3.703
-20%
4.638
Balanços Patrimoniais Passivos
1.439
39%
74%
825
3.703
-20%
4.638
Demonstrações do Resultado
(426)
45%
-78%
(1.937)
(2.109) 223%
1%
(2.097)
946
-62%
2.500

AV

AH

2013

AV

60%

381%
201%

580
1.540

38%

18%

128%
201%

362
1.540

24%

-77%
-84%

1661%
76%
452%

(110)
(1.191)
453

24%
263%

A diretoria esclarece que as alterações significativas das demonstrações financeiras seguem
abaixo:

1. Caixa e Equivalente de Caixa
A diretoria esclarece que o aumento do saldo da conta de caixa e equivalentes de caixa no
exercício de 31 de dezembro de 2014 se refere ao incremento das receitas em decorrência
da emissão de novos Certificados de Recebíveis Imobiliários. A redução do saldo da
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conta caixa e equivalentes do exercício de 2014 para o exercício de 31 de dezembro de
2015 refere-se ao pagamento de dividendos e aquisições de imobilizados.
2. Créditos Fiscais de Operações
A diretoria esclarece que se trata de imposto de renda retido na fonte referente às
aplicações financeiras das operações fiduciárias dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários cujo aumento decorre do aumento do volume de emissões de
Certificados de Recebíveis Imobiliários.
3. Custo do Serviços Prestados
A diretoria esclarece que no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 houve
aumento significativo na conta de custos dos serviços referente ao aumento dos
custos de comissões pagas aos prestadores de serviços relacionados a operações de
Certificados de Recebíveis Imobiliário. Para o exercício de 31 de dezembro de 2015,
a Companhia reconheceu receitas menores , em decorrência das novas condições do
mercado , o que afetou as comissões pagas, reduzindo assim os valores pagos, em
relação aos demais custos, estes aumentaram proporcionalmente ao volume de
emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários, tais como custo com cetip,
banco liquidante e sistemas.
4. Despesas Gerais Administrativas
A diretoria esclarece que se trata de aumento das despesas com terceiros, despesas
com pessoal e encargos trabalhistas.
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10.2 Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Receita de Serviços

2015
3.741

2014
7.447

2013
1.927

A diretoria esclarece que as receitas da Companhia advêm principalmente do deságio entre as
taxas de compra dos recebíveis e da taxa de cessão dos créditos para lastrear os Certificados
de Recebíveis Imobiliários, bem como das remunerações decorrentes das prestações de
serviços de estruturação de operações de securitização. Além disso, a Companhia faz jus a
uma receita de gestão periódica dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos que lhe
confere recorrência das entradas de caixa.
A diretoria esclarece que a Companhia encerrou o exercício de 31 de dezembro de 2013 com
emissão de 19 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários com montante de R$
5.398.441.873,08, sendo que os destaques em volumes de emissões é devido as séries 17ª e
18ª de Certificado de Recebível Imobiliário cujo montante foi de R$ 3.290.716.805,40 e R$
1.085.714.114,10 respectivamente.
A diretoria esclarece que a Companhia encerrou o exercício de 31 de dezembro de 2014 com
23 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários com montante de R$ 1.501.610.003,81.
Quando se compara as receitas de serviços entre os exercícios de 2013 e 2014, é possível
visualizar forte crescimento, sendo que pode ser explicado pelo aumento do número de
emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários, aumento das receitas mensais de gestão
e pela realização de operações pulverizadas com maior margem de rentabilidade.
A diretoria esclarece que a Companhia encerrou o exercício de 31 de dezembro de 2015 com
25 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários com montante de R$ 1.487.654.671,28.
Quando se compara as receitas de serviços entre os exercícios anteriores e o exercício findo
em 31 de dezembro de 2015, é possível visualizar queda na receita da Companhia que é
justificada pelas novas condições de mercado.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Não houve fatores que tenham afetado os resultados operacionais da Companhia
materialmente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de
2014 e 31 de dezembro de 2015. A Companhia conduziu seus negócios nestes exercícios
emitindo Certificados de Recebíveis Imobiliários e reconhecendo receitas de estruturação e
gestão das referidas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de cambio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
A Companhia não possui variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
cambio, inflação, alterações de volumes e introduções de novos produtos e serviços para os
exercícios findos 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de
2015.
c. impacto da inflação , da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e
da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.
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A Companhia esclarece que a inflação, variação dos preços dos principais insumos e
produtos, câmbio e a taxa de juros não impactou seu resultado operacional e financeiro para
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro
de 2014 e 31 de dezembro de 2015.
10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em
seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Os Diretores informam que a Companhia não introduziu ou alienou segmento operacional e
que por ser o emissor, constituído nos termos da lei 9.514/97, com objeto específico de
securitização de créditos imobiliários e do agronegócio, não está avaliando a introdução ou
alienação de segmento operacional.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
A Diretoria declara que não houve ocorrência de qualquer evento desta natureza envolvendo a
Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2014 e 31
de dezembro de 2015.
c. eventos ou operações não usuais
A Diretoria informa que não ocorreram eventos ou operações não usuais envolvendo a
Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2014 e 31
de dezembro de 2015.
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10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
A Diretoria informa que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis
da Companhia para os exercícios de 2013,2014 e 2015.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
A Diretoria informa que não ocorreram alterações em práticas contábeis da
Companhia para os exercícios de 2013,2014 e 2015.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
A Diretoria informa que o parecer do auditor não contém ressalvas e/ou ênfases para
serem comentadas para os exercícios de 2013,2014 e 2015.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas
e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão,
ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para
teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros
Item de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não informado
10.6 Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-la
A Diretoria informa que a Companhia conta com uma equipe especializada interna e externa
para assegurar as rotinas de tesouraria proprietária, tesouraria fiduciária, relatórios de gestão
dos recebíveis, elaboração das demonstrações contábeis, obrigações fiscais, processamento da
folha de pagamento bem como suas obrigações legais, relatórios gerenciais, fluxo de caixa,
orçamento, controle dos recebíveis imobiliários e precificação dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários. Os controles internos adotados pela Companhia são considerados adequados.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
A Diretoria informa que no decorrer dos exames de auditoria não foram identificadas
deficiências nos controles internos e procedimentos contábeis da Companhia. Com referência
as disposições NBC TA 265- Comunicação de Deficiências de Controle Interno e Instrução
CVM 308, os auditores independentes concluíram não haver necessidade de emissão de
relatórios formais das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015.
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10.7 Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os
diretores devem comentar:

a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados;
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição;
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Itens de Preenchimento Facultativo – Companhia Classificada na Categoria B – não
informado
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10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos

iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iv.

contratos de construção não terminada

v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Diretoria declara que a Companhia não possui ativos e passivos direta ou indiretamente que não
aparecem no seu balanço patrimonial
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Diretoria declara que não possui itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de
2014 e 31 de dezembro de 2015.
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10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.8, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras conforme mencionado no item 10.8
b. natureza e o propósito da operação
Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras conforme mencionado no item 10.8
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor
em decorrência da operação

Os Diretores informam que a Companhia não possui itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras conforme mencionado no item 10.8

51

10.10 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do
emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
A Diretoria informa que o plano de negócios da companhia considera que a securitização de
créditos imobiliários, especialmente no segmento de créditos pulverizados, continuará sendo
o principal produto da companhia, no que se refere à obtenção de resultados. As operações no
segmento de operações corporativas continuarão a ser exploradas e poderão alcançar volumes
significativos. Os principais parceiros para as operações de alto volume corporativos
continuarão a ser originadas por parceiros bancários, porém neste segmento os ganhos
continuarão a ser reduzidos, devido a alta concorrência.
A Diretoria entende que para os próximos exercícios as principais receitas da Companhia irão
residir nas operações pulverizadas, originadas diretamente pela Companhia ou parceiros
intermediários onde as margens são mais elevadas.
A Companhia estrutura os negócios direcionando o casamento de ativos e passivos bem como
de resultados e o funding para cada operação de modo a casar as necessidades de capital. No
processo de estruturação adotado pela Companhia os investimentos para aquisição dos
créditos imobiliários são financiados por investidores do mercado financeiro e de capitais, que
adquirem os Certificados de Recebíveis Imobiliários e a liquidação dos créditos adquiridos é
efetuada com esta fonte de financiamento.
A Companhia com o objetivo de diversificar o plano de negócios iniciará sua primeira
emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio no primeiro trimestre de 2016 com o
intuito de diversificar o seu portfólio de produtos.
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos.
A Companhia não considera serem necessários novos aportes de capital voltados a
investimentos adicionais ou elevação da capacidade instalada, pois a Companhia está
dimensionada para emissão de até 100 emissões, número este ainda não alcançado.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
As fontes de financiamento para investimentos de capital relacionados à elevação da
capacidade instalada são efetuados com recursos próprios advindos do resultado e dos lucros
da Companhia ou de novos aportes de capital por parte dos acionistas. Não estão previstos
novas fontes de financiamento no plano de negócios da Companhia.
Os investimentos da Companhia para à aquisição de créditos imobiliários e do agronegócio
são financiados por investidores do mercado financeiro e de capitais, que adquirem os
Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e a
liquidação dos créditos adquiridos é efetuada com esta fonte de financiamento.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia não vem realizando ações que impliquem em desinvestimentos e não há
previsão de realiza-los no planejamento em execução pela Companhia.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
A Companhia não possui e não tem previsão de adquirir investimentos desta natureza.
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c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
A Companhia em pesquisa recentemente realizada decidiu por iniciar uma nova linha de
negócios com emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
Os montantes totais gastos em pesquisa para desenvolvimento de novos serviços foi de R$ 15
mil reais.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A Companhia não possui projetos em desenvolvimento já divulgados.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Considerando que a Companhia não tem previsão de criar novos produtos e serviços, não há
previsão de gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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4. Parecer dos Auditores Independentes
Aos
Acionistas e Administradores da
Ápice Securitizadora S.A.
São Paulo -SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 adequada apresentação das demonstrações financeiras
da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Ápice Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os

54

seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da Administração da
Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para
companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
São Paulo, 30 de março de 2016.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcio D. Berstecher
Contador CRC-1SP259735/O-2
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5. Parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver
A Companhia não possui conselho fiscal.
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6. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício conforme Anexo 9 – 1-II
Nos termos do artigo 9º, paragrafo 1º, inciso II, da Instrução CVM nº 481 de 17 de
dezembro de 2009, a Companhia apresenta a proposta de sua administração para
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
elaborado nos termos do Anexo 9- 1-II da Instrução acima mencionada, para fins da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2016, às 10:00, na sede
da Companhia.
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

1.

Informar o lucro líquido do exercício

A Companhia apurou lucro líquido de R$ 946.000,00 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2015.

2.

Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados

A Companhia não declarou e não distribuiu juros sobre capital próprio no exercício
findo em 31 de dezembro de 2015.
A Companhia não declarou e não distribuiu dividendos antecipadamente no exercício
findo em 31 de dezembro de 2015.
A Companhia constituiu a provisão no passivo circulante no montante de R$
237.000,00 a título de dividendos obrigatórios a pagar conforme Estatuto que
representa R$ 0,59 por ação e propõe para assembleia a distribuição do restante que
foi constituído como reserva de lucros no montante de R$ 709.0000,00 que
representa R$ 1,77 por ação.
3.

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
A Companhia não distribuiu dividendos com base no resultado do exercício de
2015, mas constituiu a provisão de R$ 237.000,00 a título de dividendos
obrigatórios conforme previsto no estatuto, que representa 25% do lucro líquido.

4.

Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos
com base em lucro de exercícios anteriores

A Companhia distribuiu R$ 1.271.000,00 de lucros anteriores ao longo do exercício
de 2015, cujo valor por ação é de R$ 3,18.
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5.

Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio
já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada,
por ação de cada espécie e classe
O valor bruto do dividendo provisionado a título de dividendo obrigatório é de
R$ 237.000,00. A companhia possui apenas ações ordinárias e esclarece que não
distribuiu juros sobre capital próprio.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
Os dividendos já declarados serão pagos até 60 dias da data de encerramento do
exercício, por meio de crédito na conta corrente dos sócios.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre
capital próprio
Não aplicável

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu
recebimento
Acionistas que possuem ações na data da realização da Assembleia Geral
Extraordinária que declarou os dividendos terão direito ao recebimento dos
dividendos e juros sobre capital próprio então declarados.

6.

Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio
com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já
declarados
A Companhia não declarou e não distribuiu dividendos e juros sobre capital com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não houve pagamento de dividendos.
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7.

Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de
cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores

Lucro Líquido
Valores por ação

31.12.2015 31.12.2014
31.12.2013
946.000
2.500.000
453.000
2,37
6,25
1,13

b. Dividendos e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios
anteriores
31.12.2015

Dividendos
Juros sobre capital próprio

8.

Não houve
Não houve

31.12.2014
31.12.2013
R$
2.500.000 Não houve

Não houve

Não houve

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
A Companhia não constituiu reserva legal para exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, pois esta reserva já está com saldo de R$ 80.000,00, ou seja,
já está no limite previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404./76 em que a reserva não
pode exceder 20% do capital social.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Nos termos do artigo do Estatuto Social da Companhia, do resultado apurado em
cada exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e as provisões para o
Imposto de Renda e Contribuição sobre o Lucro e, então, a parcela de 5% para
constituição de reserva legal, De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº
6.404/76, 5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição
de reserva legal que não pode exceder 20% do capital social.

9.

Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos
ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
A Companhia não possui ações preferenciais.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
A Companhia não possui ações preferenciais.
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c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
A Companhia não possui ações preferenciais.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a
cada classe de ações preferenciais
A Companhia não possui ações preferenciais.

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe
A Companhia não possui ações preferenciais.

10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
A Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social,
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do art.
202 da Lei 6.404/76 conforme previsto no Artigo 24, parágrafo 1º do Estatuto
Social.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Em 31 de dezembro de 2015 foi provisionado o valor R$ 237.000,00 a pagar a
título de dividendos obrigatórios, a ser pago em 2016 e a Companhia constituiu
uma reserva de lucros de R$ 709.000,00 a ser aprovado na Assembleia Ordinária
como dividendo proposto.
c. Informar o montante eventualmente retido
A Companhia não reterá.

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia,
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de
giro e fluxos de caixa positivos
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A atividade da Companhia demanda capital de giro essencialmente para cobrir
despesas referente à manutenção das operações, como custódia, tarifas bancárias,
servicing, análises de rating, agente fiduciário, banco liquidante, Cetip que se
mantém até o vencimento dos contratos e despesas administrativas tais como
despesas com pessoal, despesas tributárias e auditoria.

c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
A Companhia não constituiu reserva de contingências
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
A Companhia não constituiu reserva de contingências
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
A Companhia não constituiu reserva de contingências
d. Justificar a constituição da reserva
A Companhia não constituiu reserva de contingências

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
A Companhia não constituiu reserva de lucros a realizar.

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
A Companhia não constituiu reserva de lucros a realizar.

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
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A Companhia não constituiu reservas estatutárias.

b. Identificar o montante destinado à reserva
A Companhia não constituiu reservas estatutárias.
c. Descrever como o montante foi calculado
A Companhia não constituiu reservas estatutárias.

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
A Companhia não constitui retenção de lucros.
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
A Companhia não constitui retenção de lucros.

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
A Companhia não constituiu reserva de incentivos fiscais.

b. Explicar a natureza da destinação
A Companhia não constituiu reserva de incentivos fiscais.
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7. Parecer do comitê de auditoria, se houver.
A Companhia não possui comitê de auditoria.

63

