
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31/12/2012 e 2011.      São Paulo, 1º/03/2013.

 Exercícios 
 fi ndos em  2º Se-
 31 de dezembro mestre
  2012 2011 2012
Lucro líquido do período  ...............................  27.820   31.902   14.445 
 Depreciações e amortizações  .....................   152   175   65 
 Resultado de equivalência patrimonial  ........   (3.524)  (5.492)  (2.405)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa   4.653   3.652   1.221 
 Ajustes ao valor de mercado  .......................   14   -   14 
Lucro líquido ajustado do período  ............   29.115   30.237   13.340 
 (Aumento) em títulos e valores mobiliários
  e instrumentos fi nanceiros derivativos  .......   (4.209)  (147)  6.137 
 Redução em relações interfi nanceiras  ........   683   1.832   268 
 Redução/(aumento) em operações de crédito   (15.892)  12.751   (12.071)
 (Aumento) em outros créditos  .....................   (832)  (10.735)  (606)
 Redução/(aumento) em outros valores e bens   (6.550)  9.157   (5.800)
 Aumento em depósitos .................................  90.778  5.091   85.994 
 (Redução) / aumento em recursos de
  letras imob., hipotec., de créd.e similares  ..   (4.631)  2.863   (3.046)
 (Redução) / aumento em
  relações interdependências  .......................   54   (724)  (94)
 (Redução) / aumento em outras obrigações    (9.896)  13.567   3.241 
 (Redução) em resultado de exercícios futuros   (14)  (109)  (13)
Caixa líquido gerado /(utilizado)
 proveniente das atividades operacionais    49.491   33.546   74.010 
 Alienação de imobilizado de uso  .................   -   47   - 
 Aquisição de imobilizado de uso  .................   (13)  (127)  (3)
 Aplicação no intangível  ................................   (3)  (6)  - 
Caixa líquido (utilizado) das atividades
 de investimento ..........................................   (16)  (86)  (3)
 Aumento de capital  ......................................   8.380   7.140   4.050 
 Dividendos provisionados  ............................   (1.699)  (1.302)  (887)
 Juros sobre o capital próprio
  pagos e/ou provisionados  ..........................   (9.859)  (8.400)  (4.765)
Caixa líquido (utilizado) das
 atividades de fi nanciamento  .....................   (3.178)  (2.562)  (1.602)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa   75.412   61.135   85.745 
Demonstração da variação do
 caixa e equivalentes de caixa 
 No início do semestre / exercício  .................   219.972   158.837   209.639 
 No fi m do semestre / exercício  ....................   295.384   219.972   295.384 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa   75.412   61.135   85.745 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado
(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

 Exercícios 
 fi ndos em  2º Se-
 31 de dezembro mestre
 2012 2011 2012
Receitas da intermediação fi nanceira ....   82.958   90.157   40.342 
• Operações de crédito ...............................   65.277   70.801   32.461 
• Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários .................................   17.681   19.356   7.881 
Despesas da intermediação fi nanceira ..   (38.099)  (45.262)  (16.606)
• Operações de captação no mercado .......   (33.446)  (41.610)  (15.385)
• Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa (nota 7) .....................   (4.653)  (3.652)  (1.221)
Resultado bruto da
 intermediação fi nanceira .......................   44.859   44.895   23.736 
Outras receitas/despesas operacionais .   (9.844)  (6.240)  (4.585)
• Receitas de prestação de serviços ..........   246   366   117 
• Rendas de tarifas bancárias.....................   117   28   65 
• Despesas de pessoal (nota 15)................   (6.103)  (5.448)  (3.083)
• Outras despesas administrativas (nota 16)  (6.671)  (6.807)  (3.317)
• Despesas tributárias ................................   (2.639)  (3.398)  (1.315)
• Resultado de participações em
 coligadas e controladas (nota 9) ...............   3.524   5.492   2.405 
• Outras receitas operacionais (nota 18) ....   2.844   4.641   983 
• Outras despesas operacionais .................   (1.162)  (1.114)  (440)
Resultado operacional .............................   35.015   38.655   19.151 
Resultado não operacional ......................   1.595   5.271   - 
Resultado antes da tributação sobre o lucro  36.610   43.926   19.151 
Imposto de renda e
 contribuição social (nota 17) .................   (8.790)  (12.024)  (4.706)
• Provisão para imposto de renda ..............   (6.900)  (9.120)  (3.113)
• Provisão para contribuição social .............   (4.257)  (5.486)  (1.977)
• Ativo fi scal diferido ...................................   2.367   2.582   384 
Lucro líquido do período .........................   27.820   31.902   14.445 
Lucro líquido por lote de mil ações (em Reais)   62,25   74,73   32,32 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2012 2011
Circulante .....................................................................   513.622   447.326 
Disponibilidades ..........................................................   273   315 
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (nota 4) ......   295.111   219.657 
• Aplicações no mercado aberto ....................................   255.004   189.002 
• Aplicações em depósitos interfi nanceiros ...................   40.107   30.655 
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos fi nanceiros derivativos (nota 5) ........   5.553   6.783 
• Carteira própria ...........................................................   5.553   6.783 
Relações interfi nanceiras ...........................................   387   1.070 
Créditos vinculados:
• Depósitos no Banco Central........................................   387   1.070 
Operações de crédito (nota 6) ....................................   186.724   201.147 
• Setor público ...............................................................   11.185   5.580 
• Setor privado ...............................................................   180.643   202.213 
• Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 7)  (5.104)  (6.646)
Outros créditos ............................................................   25.574   18.354 
• Rendas a receber ........................................................   7   6 
• Negociação e intermediação de valores .....................   2   3 
• Diversos (nota 8) .........................................................   25.565   18.498 
• Provisão para outros créditos de
 liquidação duvidosa (nota 7) ........................................   -   (153)
Realizável a longo prazo .............................................   143.108   111.845 
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 fi nanceiros derivativos (nota 5) ................................   5.439   - 
• Carteira própria ...........................................................   5.439   - 
Operações de crédito (nota 6) ....................................   119.512   94.087 
• Setor público ...............................................................   -   3.493 
• Setor privado ...............................................................   122.548   92.919 
• Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 7)  (3.036)  (2.325)
Outros créditos ............................................................   9.349   15.500 
• Diversos (nota 8) .........................................................   9.349   15.644 
• Provisão para outros créditos
 de liquidação duvidosa (nota 7) ...................................   -   (144)
Outros valores e bens .................................................   8.808   2.258 
• Outros valores e bens .................................................   8.808   2.258 
Permanente  .................................................................   38.894   35.506 
Investimentos...............................................................   38.610   35.085 
• Participações em coligadas e
 controladas - No País (nota 9) .....................................  38.610   35.085 
• Outros investimentos ...................................................   137   137 
• Provisão para perdas ..................................................   (137)  (137)
Imobilizado de uso  .....................................................   270   339 
• Outras imobilizações de uso .......................................   634   622 
• Depreciações acumuladas ..........................................   (364)  (283)
Intangível ......................................................................   14   15 
• Ativos intangíveis ........................................................   27   23 
• Amortização acumulada ..............................................   (13)  (8)
Diferido .........................................................................   -   67 
• Gastos de organização e expansão ............................   -   363 
• Amortização acumulada ..............................................   -   (296)
Total do ativo ................................................................   695.624   594.677 

PASSIVO 2012 2011
Circulante ....................................................................   169.428   148.972 
Depósitos (nota 10) ....................................................   126.105   88.965 
• Depósitos à vista ........................................................   4.713   6.610 
• Depósitos interfi nanceiros ..........................................   15.016   18.040 
• Depósitos a prazo ......................................................   106.376   64.315 
Recursos de aceites e emissão de títulos ...............   19.633   24.264 
• Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias,
 de crédito e similares (nota 11) ..................................   19.633   24.264 
Relações interdependências .....................................   67   13 
• Recursos em trânsito de terceiros..............................   67   13 
Outras obrigações ......................................................   23.623   35.730 
• Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados   2   212 
• Fiscais e previdenciárias (nota 12) .............................   11.407   15.056 
• Diversas (nota 14) ......................................................   12.214   20.462 
Exigível a longo prazo ................................................   331.470   275.621 
Depósitos (nota 10) ....................................................   315.754   262.116 
• Depósitos a prazo ......................................................   315.754   262.116 
Outras obrigações ......................................................   15.716   13.505 
• Fiscais e previdenciárias (nota 12) .............................   15.250   13.039 
• Diversas (nota 14) ......................................................   466   466 
Resultados de exercícios futuros .............................   10   24 
Resultados de exercícios futuros .............................   10   24 
Patrimônio líquido ......................................................   194.716   170.060 
• Capital: 
 De domiciliados no País ..............................................   158.380   127.140 
• Reservas de lucros ....................................................   36.322   42.920 
• Ajustes de avaliação patrimonial ................................   14   - 

Total do passivo ..........................................................   695.624   594.677 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

continua...

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado o contrário)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de Reais)

BANCO TRICURY S.A.
C.N.P.J. 57.839.805/0001-40

  Capital Aumento  Reservas de lucros Ajustes de Lucros 
  realizado de capital Legal Estatutárias valor patrimonial  acumulados Total
EXERCÍCIO DE 2011
Saldos em 31 de dezembro de 2010 .......   95.150   7.680   1.549   36.341   -   -   140.720 
Aumento de capital:
 Em numerário ............................................   1.012   6.128   -   -   -   -   7.140 
 Com reservas de lucros .............................   18.068   (898)  (1.549)  (15.621)  -   -   - 
 Com juros sobre capital próprio.................   5.770   (5.770)  -   -   -   -   - 
Lucro líquido do exercício ...........................   -   -   -   -   -   31.902   31.902 
Destinações:
 Reserva legal.............................................   -   -   1.595   -   -   (1.595)  - 
 Reserva estatutária ...................................   -   -   -   21.907   -   (21.907)  - 
 Dividendos (R$ 3,05 por lote de mil ações)  -   -   -   (1.302)  -   -   (1.302)
 Juros sobre o capital próprio .....................   -  -  -   -   -   (8.400) (8.400)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 .......   120.000   7.140   1.595   41.325   -   -   170.060 
Mutações do exercício de 2011 ..................   24.850   (540)  46   4.984   -   -   29.340 
EXERCÍCIO DE 2012
Saldos em 31 de dezembro de 2011 .......   120.000   7.140   1.595   41.325   -   -   170.060 
Aumento de capital:
 Em numerário ............................................   15.520   (7.140)  -   -   -   -   8.380 
 Com reservas de lucros .............................   22.860   -   (1.595)  (21.265)  -   -   - 
Ajustes de avaliação patrimonial ................   -   -   -   -   14   -   14 
Lucro líquido do exercício ...........................   -   -   -   -   -   27.820   27.820 
Destinações:
 Reserva legal.............................................   -   -   1.391   -   -   (1.391)  - 
 Reserva estatutária ...................................   -   -   -   16.570   -   (16.570)  - 
 Dividendos (R$ 3,80 por lote de mil ações)  -   -   -   (1.699)  -   -   (1.699)
 Juros sobre o capital próprio .....................   -  -  -  -   (9.859)  (9.859)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 .......   158.380   -   1.391   34.931   14   -   194.716 
Mutações do exercício de 2012 ..................   38.380   (7.140)  (204)  (6.394)  14   -   24.656 
2º SEMESTRE DE 2012
Saldos em 30 de junho de 2012 ..............   150.000   4.330   669   19.248   -   7.612   181.859 
Aumento de capital:
 Em numerário ............................................   8.380   (4.330)  -   -   -   -   4.050 
Ajustes de avaliação patrimonial ................   -   -   -   -   14   -   14 
Lucro líquido do semestre ..........................   -   -   -   -   -   14.445   14.445 
Destinações:
 Reserva legal.............................................   -   -   722   -   -   (722)  - 
 Reserva estatutária ...................................   -   -   -   16.570   -   (16.570)  - 
 Dividendos (R$ 1,98 por lote de mil ações)  -   -   -   (887)  -   -   (887)
 Juros sobre o capital próprio .....................  - - - - -  (4.765)  (4.765)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 .......   158.380   -   1.391   34.931   14   -   194.716 
Mutações do 2º semestre de 2012 .............   8.380   (4.330)  722   15.683   14   (7.612)  12.857 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: O Banco Tricury S/A (“Instituição”) transforma-
do em banco múltiplo em 10 de novembro de 1990, na forma de sociedade 
anônima de capital fechado, domiciliado no Brasil, atua operando as car-
teiras de investimentos e de crédito, fi nanciamento e investimento. 
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas 
contábeis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposi-
ções contidas na Lei das Sociedades por Ações, além das normas do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BA-
CEN). Foram adotados para fi ns de divulgação os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao 
processo de convergência contábil internacional que não confl itam com a 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central 
do Brasil (BACEN) e estão substanciados no Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). As demonstrações fi nan-
ceiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões 
para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de deter-
minados instrumentos fi nanceiros, provisão para contingências, perdas 
por redução ao valor recuperável (impairment) de títulos e valores mobiliá-
rios classifi cados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos 
para negociação, ativos não fi nanceiros e outras provisões. 2.2. Princi-

pais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para 
contabilização das operações e elaboração das demonstrações fi nancei-
ras são: 2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa: Para fi ns da demonstração 
do fl uxo de caixa, o caixa e equivalentes de caixa compreendem os saldos 
de caixa, conta corrente em bancos (apresentados como disponibilidades 
no balanço patrimonial), e aplicações interfi nanceiras de liquidez imedia-
tamente conversíveis ou com prazo original igual ou inferior a 90 (noventa) 
dias, conforme prevê a Resolução CMN nº 3.604/08 e apresenta risco in-
signifi cante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Instituição 
para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, conforme 
prevê a Resolução CMN nº 3.604/08, que aprovou o Pronunciamento 
Contábil CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.2.2. Aplicações interfi nan-
ceiras de liquidez: As aplicações interfi nanceiras de liquidez são apre-
sentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço. 2.2.3. Títulos e valores mobiliários: De acordo 
com o estabelecido pela Circular BACEN nº 3.068/01, os títulos e valores 
mobiliários integrantes da carteira são classifi cados em três categorias 
distintas, conforme intenção da Administração, atendendo aos seguintes 
critérios de contabilização: a. Títulos para negociação: são adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, são ajustados 
pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do exercício; b. Títu-
los disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram como 

para negociação ou como mantidos até o vencimento. Os ganhos e per-
das não realizados são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida 
à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, 
sob o título de “ajuste de avaliação patrimonial”; c. Títulos mantidos até o 
vencimento: são aqueles para os quais há a intenção e capacidade fi nan-
ceira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados 
pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em con-
trapartida ao resultado do exercício. 2.2.4. Operações de crédito: As 
operações pré-fi xadas foram registradas pelo valor do principal e os res-
pectivos encargos, e retifi cadas pela conta correspondente de rendas a 
apropriar. As operações pós-fi xadas são registradas pelo valor do princi-
pal, acrescido dos rendimentos auferidos ou encargos incorridos, calcula-
dos “pro rata” dia e as rendas das operações de crédito vencidas há mais 
de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, são reconhecidas 
como receita quando efetivamente recebidas. 2.2.5. Provisão para ope-
rações de crédito de liquidação duvidosa: As operações de crédito são 
classifi cadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao 
nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a expe-
riência passada e os riscos específi cos em relação à operação e aos de-
vedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CMN nº 2.682/99, que requer a análise periódica da carteira e 
sua classifi cação em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco 
máximo). As operações classifi cadas como nível “H” (100% de provisão) 
permanecem nessa classifi cação por até seis meses, quando então são 
baixadas contra a provisão existente e controladas, por no mínimo cinco 
anos, em contas de compensação, não mais fi gurando no balanço patri-
monial. As operações renegociadas são mantidas no mínimo no mesmo 
nível em que estavam classifi cadas, exceto quando eventos e condições 
indiquem e evidenciem amortização relevante da dívida e melhoras de 
garantias, conforme previsto pela Resolução CMN nº 2.682/99. As rene-
gociações de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a 
provisão existente e que estavam controladas em contas de compensa-
ção são classifi cadas como nível “H” e os eventuais ganhos provenientes 
da renegociação só são reconhecidos como receita quando efetivamente 
recebidos. 2.2.6. Outros valores e bens: Representados substancial-
mente por bens não de uso próprio recebidos em dação de pagamento 
disponíveis para venda. São ajustados ao valor de mercado quando este 
for menor que o custo contabilizado, por meio de constituição de provisão 
para desvalorização. 2.2.7. Créditos tributários: Os créditos tributários 
de imposto de renda e contribuição social foram constituídos sobre dife-
renças temporárias relativas à provisão para operações de crédito de li-
quidação duvidosa e provisões para contingências fi scais e cí-
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veis sendo os seus efeitos registrados na rubrica “Outros créditos - diver-
sos” com refl exo no resultado do exercício. Os créditos de imposto de 
renda e a contribuição social sobre o lucro serão realizados à medida que 
as diferenças temporárias se tornarem dedutíveis. 2.2.8. Investimentos: 
Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial, na proporção da participação no valor do pa-
trimônio líquido das sociedades investidas, conforme nota explicativa nº 9. 
2.2.9. Ativo imobilizado e diferido: É demonstrado pelo custo de aquisi-
ção ou formação, deduzidas das respectivas depreciações ou amortiza-
ções acumuladas, calculadas até a data de encerramento do balanço. As 
depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, com 
base nas seguintes taxas anuais: móveis e utensílios, sistemas de comu-
nicações e instalações - 10% e sistemas de processamento de dados e 
veículos - 20%. Os valores constituídos no ativo diferido até a entrada em 
vigor da Resolução CMN nº 3.617, de 30 de setembro de 2008, foram 
mantidos neste grupo até a sua efetiva baixa. 2.2.10. Intangível: Confor-
me disposto na Resolução CMN nº 3.642/08, os ativos intangíveis devem 
corresponder aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpó-
reos destinados à manutenção da atividade da instituição ou exercidos 
com esta fi nalidade. Os ativos intangíveis com vida útil defi nida são geral-
mente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado 
de benefício econômico, conforme Carta-Circular nº 3.357/08 do BACEN. 
O saldo do intangível corresponde substancialmente aos gastos com 
aquisição e desenvolvimento de logiciais (softwares), e está demonstrado 
ao custo de aquisição, líquido da respectiva amortização acumulada, cal-
culada pelo método linear à taxa de 20% ao ano. 2.2.11. Redução do 
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração 
da Instituição revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identifi cadas, e o 
valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
2.2.12. Depósitos a prazo e interfi nanceiros: São demonstrados pelos 
valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base “pro rata” dia. 2.2.13. Ativos e passi-
vos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, a mensura-
ção e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações le-
gais são efetuados de acordo com os critérios defi nidos na Resolução 
CMN nº 3.535/08, e na Resolução CMN nº 3.823/09, que aprovou o Pro-
nunciamento Técnico CPC 25, aplicável a partir do exercício de 2010, da 
seguinte forma: a. Ativos contingentes: não são reconhecidos nas de-
monstrações fi nanceiras, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais 
recursos. Não existem ativos contingentes para 31 de dezembro de 2012; 
b. Contingências passivas: são reconhecidas nas demonstrações fi nan-
ceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Adminis-
tração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com sufi ciente segurança. Os passivos contingentes classifi cados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos, são divulgados em notas 
explicativas, enquanto aqueles classifi cados como perda remota não são 
passíveis de provisão ou divulgação; c. Obrigações legais: referem-se a 
demandas administrativas ou judiciais onde estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os 
montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações 
fi nanceiras e atualizados de acordo com a legislação vigente, conforme 
nota explicativa nº 13. 2.2.14. Outros ativos e passivos circulantes e a 
longo prazo: São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibi-
lidade, incluindo os rendimentos e encargos incorridos até a data do ba-
lanço, calculados “pro rata” dia, e, quando aplicável, o efeito dos ajustes 
para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de realização. 
Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classifi cados no 
ativo e passivo circulantes, respectivamente. 2.2.15. Imposto de renda e 
contribuição social (ativo e passivo): A provisão para imposto de renda 
é calculada à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente a R$240 para o exercício, ajustado pelas adições e 
exclusões previstas na legislação. A contribuição social apurada sobre o 
lucro ajustado na forma da legislação em vigor é calculada à alíquota de 
15%. 2.2.16. Resultado por ação: É calculado com base na quantidade 
de ações do capital social integralizado na data das demonstrações fi nan-
ceiras. 2.2.17. Partes relacionadas: A Instituição possui transações com 
partes relacionadas, as quais são efetuadas a preços e condições de mer-
cado, no que se refere a prazos de vencimento e taxas de remuneração 
pactuadas, considerando a ausência de risco. Essas transações referem-
-se principalmente a captação em depósitos a prazo e são divulgadas em 
atendimento à Resolução CMN nº 3.750/2009. 2.2.18. Apuração do re-
sultado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime 
de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para as de nature-
za fi nanceiras e calculadas com base no método exponencial. As rendas 
e os encargos são apropriados em razão da fl uência de seus prazos. 
3. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, 
o caixa e equivalentes de caixa estavam assim compostos:
  2012 2011
Disponibilidades  ...................................................   273   315 
Aplicações interfi nanceiras de liquidez  .................   295.111   219.657 
Caixa e equivalentes de caixa ............................   295.384   219.972 
4. Aplicações interfi nanceiras de liquidez
As aplicações interfi nanceiras de liquidez, em 31 de dezembro de 2012, 
têm vencimento até quatro meses e estão compostas como segue:
  2012 2011
Aplicações no mercado aberto - posição bancada
 - Letras Financeiras do Tesouro  ..........................   70.401   80.356 
 - Notas do Tesouro Nacional  ...............................   40.009   - 
 - Letras do Tesouro Nacional  ...............................   144.594   108.646 
Aplicações em depósitos interfi nanceiros
 - Não ligadas  .......................................................   40.107   30.655 
 Total ......................................................................   295.111   219.657 
5. Títulos e valores mobiliários: Os Certifi cados de Depósitos Bancários 
(CDB) estão classifi cados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” 
e tem vencimento em até 90 dias. As ações de companhias abertas estão 
classifi cadas na categoria “títulos para negociação”, as Letras Financeiras 
do Tesouro estão classifi cadas na categoria “títulos disponíveis para ven-
da”, e estão compostos como segue:
    2012
  Custo Valor de Ajuste a
Carteira própria  atualizado mercado mercado
 - Letras Financeiras do Tesouro  .........   5.425   5.439   14 
 - Certifi cados de depósitos bancários    5.553   5.553   -  
 - Ações de companhias abertas  .........   -   -   - 
 Total .....................................................  10.978   10.992   14 
    2011
  Custo Valor de Ajuste a
Carteira própria  atualizado mercado mercado
 - Letras Financeiras do Tesouro  .........    -   -   - 
 - Certifi cados de depósitos bancários     5.260   5.260   - 
 - Ações de companhias abertas  .........   1.534   1.523   (11)
 Total .....................................................    6.794   6.783   (11)
Atendendo ao disposto no Artigo 8º da Circular BACEN nº 3.068/02, a 
Instituição declara possuir capacidade fi nanceira e intenção de manter até 
o vencimento os títulos classifi cados na categoria mantidos até o venci-
mento. Durante o exercício não foram efetuadas reclassifi cações de títulos 
e valores mobiliários entre outras categorias evidenciadas pela nota expli-
cativa nº 2.2.3. O valor de mercado dos títulos que possuem negociações 
ativas são apurados com base nos preços divulgados pela Anbima e 
BM&FBovespa. Para as ações de companhias abertas é utilizado o preço 
médio da última negociação do dia.
6. Operações de crédito: A composição da carteira de crédito é demons-
trada como segue:
a) Por tipo de operações 2012 2011
 Ativo circulante 
  Empréstimos e títulos descontados  .............  191.828   207.793 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa   (5.104)  (6.646)
   186.724   201.147 
 Realizável a longo prazo 
  Empréstimos e títulos descontados  .............  122.548   96.412 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa   (3.036)  (2.325)
   119.512   94.087 
 Total  ...............................................................  306.236   295.234

b) Por atividade econômica  2012 2011
 Setor público 
  Serviços  .......................................................  11.185   9.072 
 Setor privado 
  Indústria  .......................................................  115.691   95.302 
  Comércio  .....................................................  29.329   44.409 
  Intermediários fi nanceiros  ...........................  3.220   10.175 
  Serviços  .......................................................  139.825   123.586 
  Pessoas físicas  ............................................  14.566   21.661 
  Habitação  .....................................................  560   - 
 Total  ...............................................................  314.376   304.205 
c) Por faixa de vencimento
 A vencer 
  De 1 a 180 dias  ............................................  121.999   128.865 
  De 181 a 365 dias  ........................................  65.743   72.490 
  Acima de 365 dias  .....................................  122.548   96.412 
   310.290   297.767 
 Vencidas 
  De 1 a 30 dias  ..............................................  1.402   4.341 
  De 31 a 90 dias  ............................................  901   828 
  De 91 a 180 dias  ..........................................  1.000   740 
  De 181 a 365 dias  ........................................  783   529 
   4.086   6.438 
 Total  ...............................................................  314.376   304.205 
7. Provisão para créditos e outros créditos de liquidação duvidosa
  2012 2011
 Saldo no início do exercício  .........................  9.268   6.975 
 Provisão constituída  ........................................  4.890   3.652 
 Valores baixados para prejuízo  .......................  (5.781)  (1.359)
 Reversões  ........................................................  (237)  - 
 Saldo no fi m do exercício  ............................. 8.140 9.268
Durante o exercício as recuperações por recebimento das operações de 
crédito e outros créditos anteriormente baixadas como prejuízo foram 
reconhecidas como “receitas de operações de crédito” no valor de R$ 
1.966 (R$ 277 em 2011). A posição da carteira de operações de crédito 
e outros créditos por níveis de risco e a provisão para operações de 
crédito e outros créditos de liquidação duvidosa correspondente, é a se-
guir demonstrada:
Níveis de   Percentual Posição da carteira Provisão constituída
risco  de provisão 2012 2011 2012 2011
AA  .........  0,00  3.927   16.777   -   - 
A  ...........  0,50  117.017   104.912   585   525 
B  ...........  1,00  115.188   138.911   1.152   1.389 
C ............  3,00  63.584   45.469   1.908   1.364 
D ............  10,00  10.493   7.544   1.049   754 
E ............  30,00  452   1.176   136   353 
F ............  50,00  645   1.504   322   752 
G ............  70,00  273   -   191   - 
H ............  100,00  2.797   4.131   2.797   4.131 
Total ......    314.376   320.424   8.140   9.268 
8. Outros créditos - diversos  2012 2011
Créditos tributários (a) ...............................................  12.055   9.688 
Devedores por depósitos em garantia .......................  1.366   2.259 
Impostos e contribuições a compensar .....................  2.909   3.588 
Valores a receber de sociedades ligadas ..................  -   2.300 
Créditos a receber (b) ...............................................  18.381   16.219 
Outros créditos ..........................................................  203   88 
Total ..........................................................................  34.914   34.142 
Ativo circulante ........................................................  25.565   18.498 
Ativo realizável a longo prazo ................................  9.349   15.644 
(a) Os créditos tributários foram constituídos sobre diferenças temporárias 
relativas à provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa e 
provisões para contingências fi scais e cíveis. Na demonstração do resulta-
do a parcela de encargos tributários, dedutível em exercícios futuros está 
registrada em “Ativo fi scal diferido”. Os créditos de imposto de renda e con-
tribuição social serão realizados à medida que as diferenças temporárias se 
tornarem dedutíveis. A previsão de realização dos créditos tributários é es-
timada em 21% no 1º ano e 79% nos próximos 2 anos. O valor presente 
desses créditos tributários, calculado com base na taxa de captação (CDI) 
equivale a R$ 10.866 (R$ 8.330 em 2011). Em atendimento ao requerido 
pelas Resoluções CMN nº 3.355/2006 e nº 3.059/2002, eventual reversão, 
bem como a manutenção dos créditos tributários serão avaliados periodica-
mente, tendo como parâmetro a apuração de lucro tributável, para fi ns de 
imposto de renda e contribuição social, em montante que justifi que os valo-
res registrados. (b) Os créditos a receber correspondem substancialmente 
à venda de bens não de uso próprio, anteriormente registrados em “Outros 
Valores e Bens”. 9. Investimentos: A Instituição possui investimento na 
controlada Omega Administração e Participações Ltda. cujo objeto social é 
a administração, compra, venda e locação de bens imóveis, sendo os prin-
cipais dados os seguintes:  2012 2011
Capital social ............................................................  8.500 8.500
Participação ..............................................................  99,998% 99,998%
Patrimônio líquido .....................................................  38.610 35.086
Resultado do exercício .............................................  3.524 5.492
Resultado de equivalência .......................................  3.524 5.492
Valor do investimento ...............................................  38.610 35.085
10. Depósitos: A composição da carteira de depósitos está classifi cada 
como segue:
 Depósitos Depósitos Depósitos
  à vista interfi nanceiros a prazo
 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Pessoa jurídica ............  4.661   6.386   -   -   175.411   184.866 
Pessoa física ...............  52   224   -   -   22.444   26.226 
Instituições fi nanceiras   -   -   15.016   18.040   5.429   - 
Investidores
 institucionais ..............  -   -   -   -   218.846   115.339 
Total ............................  4.713   6.610   15.016   18.040   422.130   326.431 
Passivo circulante .....  4.713   6.610   15.016   18.040   106.376   64.315 
Passivo exigível
 a longo prazo  ..........  -   -   -   -   315.754   262.116 
11. Recursos de aceites e emissão de títulos: Os Recursos de aceites e 
emissão de títulos correspondem a letras de crédito do agronegócio com 
pessoas físicas e têm vencimento em até 3 meses.
12. Outras obrigações (fi scais e previdenciárias) 2012 2011
Imposto de renda e CSLL .........................................  11.157 14.606
Impostos e contribuições a recolher .........................  250 450
Provisão para riscos fi scais ......................................  15.250 13.039
Total .........................................................................  26.657 28.095
Passivo circulante ..................................................  11.407 15.056
Passivo exigível a longo prazo ..............................  15.250 13.039
13. Provisão para riscos fi scais (Contingências): A Instituição, na exe-
cução das suas atividades normais, é parte em demandas judiciais e ad-
ministrativas de natureza fi scal, legal e cível. As provisões decorrentes 
destes processos são constituídas com base em opinião de assessores 
legais, através da utilização de modelos e critérios que permitam a sua 
mensuração, apesar da incerteza inerente ao seu prazo e desfecho de 
causa. A revisão das provisões ocorre no mínimo semestralmente, ou a 
qualquer tempo, sempre que se verifi car alguma discrepância na sua me-
todologia, e são ajustadas para refl etir a melhor estimativa corrente. Se já 
não for mais provável que seja necessário o desembolso, a provisão deve-
rá ser revertida. As ações tributárias referem-se, principalmente, a Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa 
de Integração Social (PIS) pelas quais o Banco está questionando a base 
de cálculo, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) pela qual 
o Banco está questionando a diferença de alíquota. A Instituição possui 38 
processos ativos, na data base de 31 de dezembro de 2012, sendo 4 
processos fi scais no montante de R$ 15.252, que substancialmente refe-
rem-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CO-
FINS) e Programa de Integração Social (PIS), pelas quais está questio-
nando a base de cálculo, com provisão integral do montante, e cuja proba-
bilidade de perda foi classifi cada pelos seus assessores jurídicos como 
perdas “possíveis”. A movimentação no exercício é decorrente de atuali-
zação monetária, da apuração da COFINS e do PIS, e baixa do processo 
da Contribuição Social relativo ao ano de 1996. Os outros 34 processos 
são de natureza cível, no montante de R$ 2.272, sendo 31 processos 
classifi cados pelos seus assessores jurídicos como perdas “possíveis” e 3 
processos como perdas “prováveis”, representando uma provisão no 
montante de R$ 466, registrada na rubrica de “diversas”, no passivo exigí-
vel a longo prazo. A composição e movimentação dos passivos contingen-
tes estão demonstradas da seguinte forma:

A Diretoria
Contador: Rogério Dias - CRC 1SP 180.027/O-0

Matéria  31/12/2011 Adição Baixa 31/12/2012
Cível ...........................   466   -   -   466 
Tributária .....................   13.039   3.290   (1.079)  15.250 
Total ...........................   13.505   3.290   (1.079)  15.716 
14. Outras obrigações - diversas
O saldo da rubrica de “outras obrigações - diversas” no montante de 
R$12.680 (R$ 20.928 em 2011) referem-se basicamente a provisão para 
pagamentos com despesas de pessoal e outras despesas administrativas 
no montante de R$ 1.073 (R$ 899 em 2011), provisão para passivos con-
tingentes no montante de R$ 466 (R$ 466 em 2011) e valores a repassar 
referente ao Programa Minha Casa Minha Vida no montante de R$ 10.840 
(R$ 19.313 em 2011).
15. Despesas de pessoal  2012 2011
Proventos.....................................................................  3.802 3.401
Encargos sociais .........................................................  1.299 1.119
Benefícios ....................................................................  541 531
Outros ..........................................................................  461 397
Total ............................................................................  6.103 5.448
16. Outras despesas administrativas  2012 2011
Aluguéis e condomínio ................................................  841 759
Processamento de dados ............................................  362 274
Propaganda e publicidade ...........................................  300 4
Serviços do sistema fi nanceiro ....................................  400 318
Serviços técnicos especializados ................................  3.663 4.574
Outras ..........................................................................  1.105 878
Total ............................................................................  6.671 6.807
17. Imposto de renda e contribuição social
Apuração de Imposto de Renda/
 Contrib. Social no exercício  2012 2011
Resultado do exercício antes
 da tributação sobre o lucro  .....................................   36.609  43.926
Adições ......................................................................   8.590  8.282
Exclusões ..................................................................   11.729  15.633
Apuração do lucro real ..............................................   33.470  36.575
 Encargos a alíquota de 15% de Imposto de Renda .   (4.086) (5.486)
 Adicional de 10% de Imposto de Renda ..................   (2.814) (3.634)
 Encargos de 15% de Contribuição Social  ...............   (4.257) (5.486)
 Ativo fi scal diferido ....................................................   2.367   2.582 
Total de despesas de Imposto de renda
 e contribuição social  ............................................  (8.790) (12.024)
18. Outras receitas operacionais: O saldo da rubrica de “outras recei-
tas operacionais” no montante de R$2.844 (R$ 4.641 em 2011) refe-
rem-se basicamente a variação monetária ativa no montante de 
R$ 1.820 (R$ 1.666 em 2011), remuneração do Programa Minha Casa 
Minha Vida no montante de R$ 151 (R$ 2.916 em 2011) e reversão da 
Contribuição Social do ano de 1996 no montante de R$ 526.
19. Transação com partes relacionadas: a) As partes relacionadas: A 
Instituição e sua empresa controlada mantêm transações entre si, e são 
divulgadas em atendimento à Resolução CMN nº 3.750/2009.
Os saldos de transações com partes relacionadas são os seguintes:
Passivo  2012 2011
Relações interdependências ............................ 67 13
Depósitos a prazo ............................................. 41.933 37.444
Total do passivo ..............................................  42.000   37.457 
Despesas
Despesas de captação no mercado ................. 3.801 2.594
Outras despesas administrativas...................... 685 410
Total de despesas ........................................... 4.486 3.004
b) Remuneração dos administradores: Os administradores da Institui-
ção são remunerados através de salários e registrados sob o regime CLT, 
que estão apresentados na rubrica “despesas de pessoal”, no resultado 
do exercício. A remuneração atribuída ao pessoal chave da administração 
corresponde a R$ 406 (R$ 355 em 2011). A Instituição não concede pla-
nos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de tra-
balho, outros benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em 
ações para a Diretoria e Administração.
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: Conforme Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 02 de abril de 2012, foi aprovado o au-
mento do Capital Social em R$ 22.860, mediante capitalização da reserva 
legal de R$ 1.595 e reservas estatutárias de R$ 21.265. Em 29 de junho 
de 2012, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o 
aumento do Capital Social em dinheiro no valor de R$ 4.330. Em 7 de 
dezembro de 2012 o Banco Central do Brasil homologou o aumento do 
Capital Social em dinheiro no valor de R$ 4.050, relativo a Assembleia 
Geral Extraordinária de 7 de dezembro de 2012, Capital este representa-
do por 446.892.225 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
(426.919.901 em 2011). b) Reservas de lucros: Reserva legal constituída 
a taxa de 5% sobre o lucro líquido até atingir o limite fi xado em lei, e o 
saldo remanescente destinado a reservas estatutárias, fi cando a disposi-
ção da Assembleia Geral. c) Dividendos e juros sobre o capital próprio: 
O Capital é remunerado por meio da distribuição de dividendo mínimo 
obrigatório, previsto no estatuto, de 25% sobre o lucro líquido ajustado do 
exercício. A distribuição de dividendos está sujeita à proposta da Diretoria 
e à Assembleia Geral de Acionistas, a qual poderá deliberar sobre a reten-
ção total ou parcial dos lucros. No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2012 a Instituição realizou distribuição de dividendos que totalizaram 
R$ 1.699 (R$ 1.302 em 2011). Durante o exercício de 2012, a Instituição 
pagou a remuneração do capital próprio aos acionistas, calculada nos ter-
mos da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, no montante de R$ 9.859 
(R$ 8.400 em 2011).
21. Outras informações: a) Fianças: As fi anças prestadas a clientes so-
mam R$ 14.981 (R$ 24.019 em 2011). b) Acordo de Basileia - limite 
operacional: O Banco encontra-se enquadrado nos Limites Mínimos de 
Capital Realizado e Patrimônio Líquido requeridos pela Resolução CMN 
nº 2.099/94 que versa sobre o Acordo de Basileia e atualizada com o Novo 
Acordo de Capital (Basileia II) cuja apuração do Patrimônio Líquido de 
Referência e do Patrimônio de Referência Exigido foram alteradas pelas 
Resoluções CMN nºs 3.444/07 e 3.490/07. Em 31 de dezembro de 2012 o 
Índice de Basileia da Instituição correspondia a 37,51% (34,90% em 
2011). c) Gestão de riscos: i) Gestão de risco de mercado: relacionado 
às fl utuações de preços e taxas, ou seja, às oscilações de mercados de 
taxas de juros dentro do país, que geram refl exos nos preços dos ativos e 
passivos negociados nos mercados. Para atendimento ao requerido pela 
Resolução CMN nº 3.464/07 foi implantada no Banco Tricury S/A uma 
estrutura específi ca para gerenciamento dos riscos de mercado e de suas 
operações, aprovada pela Diretoria. ii) Gestão de risco operacional: para 
atendimento ao requerido pela Resolução CMN nº 3.380/06 foi implemen-
tada no Banco Tricury S/A uma estrutura específi ca para gerenciamento 
dos riscos nas atividades operacionais, aprovada pela Diretoria. iii) Gestão 
de risco de crédito: possibilidade de ocorrência de perdas para a Institui-
ção, associadas ao não cumprimento pela contraparte de empréstimo ou 
operação fi nanceira, de suas obrigações nos termos pactuados. Para 
atendimento ao requerido pela Resolução CMN nº 3.721/09 foi implemen-
tada no Banco Tricury S/A uma estrutura específi ca para gerenciamento 
dos riscos de crédito, aprovada pela Diretoria. iv) Gestão de risco de liqui-
dez: relacionado ao descasamento de fl uxos fi nanceiros de ativos e passi-
vos, com refl exos sobre a capacidade fi nanceira do Banco em obter recur-
sos para honrar seus compromissos. v) Instrumentos fi nanceiros: a Insti-
tuição mantém políticas e estratégias operacionais e fi nanceiras visando 
liquidez, segurança e rentabilidade dos seus ativos. Desta forma possui 
procedimentos de controle e acompanhamento das transações e saldos 
dos seus instrumentos fi nanceiros, com o objetivo de monitorar os riscos 
e taxas vigentes em relação as praticadas no mercado. Em 31 de dezem-
bro de 2012 e de 2011, a Administração da Instituição, considerou como 
aceitável a exposição dos riscos, e não possui posições ou transações 
com instrumentos fi nanceiros derivativos a serem informadas. As informa-
ções relativas à Gestão de Riscos, ao Patrimônio de Referência Exigido 
(PRE), de que trata a Resolução CMN nº 3.490/07, e à adequação do 
Patrimônio de Referência (PR), defi nido nos termos da Resolução CMN nº 
3.444/07, encontram-se à disposição dos interessados em nosso sítio ins-
titucional www.bancotricury.com.br, conforme disposições publicadas na 
Circular nº 3.477/09 do BACEN. O gerenciamento desses riscos é efetua-
do por meio de controles que permitem o acompanhamento diário das 
operações, quanto às diretrizes e aos limites estabelecidos pela Adminis-
tração da Instituição, sendo que não estão previstas em suas políticas 
operações que não objetivem “hedge” de suas posições ativas e passivas.

continua...
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brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e também que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter uma segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção rele-
vante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecio-
nados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Nesta avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da Instituição para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para expressar uma opinião sobre a efi cácia destes controles in-
ternos da Instituição. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-
quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião.
Opinião sem modifi cação: Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Banco Tricury S/A 
em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os 
seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Outros assuntos: Demonstrações contábeis do exercício anterior: 
As demonstrações contábeis do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2011 foram examinadas por outros auditores independentes sobre as 
quais emitiram opinião sem ressalva em 28 de fevereiro de 2012.

São Paulo, 1º de março de 2013.

Grant Thornton Ana Cristina Linhares Areosa
Auditores Independentes Contadora
CRC 2SP-025.583/O-1 CRC RJ-081.409/O-3 “S” - SP

Aos Acionistas e Administradores do
Banco Tricury S/A - São Paulo – SP 
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Tricury S/A (Insti-
tuição), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi n-
dos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contá-
beis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações con-
tábeis: A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação destas demonstrações contábeis 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 contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabi-
lidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contá-
beis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
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