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Opiniao 

Examinamos as demonstragOes financeiras da RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Ltda. ("Distribuidora"), que compreendem o balango patrimonial em 31 de 
dezembro de 2016 e as respectivas demonstragaes do resultado, das mutagoes do patrimonio 
liquid() e dos fluxos de caixa para o semestre e exercicio findos naquela data, assim como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contabeis. 

Em nossa opiniao, as demonstragoes financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da RB Capital Distribuidora 
de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 
operagoes e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil aplicaveis as instituigaes autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. 

Base para opiniao 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade corn tais normas, estao descritas na 
segao a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragoes 
financeiras". Somos independentes em relagAo a Distribuidora, de acordo com os principios 
eticos relevantes previstos no Codigo de Etica Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos corn as demais 
responsabilidades eticas de acordo corn essas normas. Acreditamos que a evidencia de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao. 

Responsabilidade da administracao pelas demonstracoes financeiras 

A administragao é responsavel pela elaboragao e adequada apresentagao das demonstragaes 
financeiras de acordo corn as praticas contabeis adotadas no Brasil aplicaveis as instituicoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necess.arios para permitir a elaboragao de demonstragoes financeiras livres 
de distorgao relevante, independentennente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboragao das demonstragoes financeiras, a administragao é responsavel pela avaliagao da 
capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os assuntos 
relacionados corn a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboragao 
das demonstragaes financeiras, a nao ser que a administragao pretenda liquidar a Distribuidora 
ou cessar suas operagoes, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operagoes. 

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido 
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro sao entidades legalmente separadas e independentes. 
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Deloitteo 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrag8es financeiras 

Nossos objetivos sac) obter seguranga razoavel de que as demonstragoes financeiras, tomadas 
em conjunto, estao livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatorio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguranga razoavel é urn alto 
nivel de seguranga, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo corn as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorgoes 
relevantes existentes. As distorgoes podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possarn influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoavel, as decis5es econornicas dos usuarios tomadas corn base nas 
referidas demonstragoes financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Alern disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorga-o relevante nas demonstragoes financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 0 risco de nao detecga-o 
de distorgao relevante resultante de fraude é major do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificagao, omissao ou 
representagoes falsas intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, corn o objetivo de 
expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles internos da Distribuidora. 

Avaliamos a adequagao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contabeis e respectivas divulgagoes feitas pela administragao. 

Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de continuidade 
operacional e, corn base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relaga-o a eventos ou condigoes que possam levantar divida significativa em relaga-o 
capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devernos chamar atengao em nosso relatorio de auditoria para as 
respectivas divulgagoes nas demonstragoes financeiras ou incluir modificaga-o em nossa 
opini5o, se as divulgagoes forem inadequadas. Nossas conclusoes estao fundamentadas nas 
evidencias de auditoria obtidas ate a data de nosso relatorio. Todavia, eventos ou condigoes 
futuras podem levar a Distribuidora a nao mais se manter em continuidade operacional. 

Avaliamos a apresentaga-o geral, a estrutura e o conteklo das demonstragoes financeiras, 
inclusive as divulgagoes e se as demonstragoes financeiras representam as correspondentes 
transagoes e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentagao adequada. 

Comunicamo-nos com a administragao a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da epoca da auditoria e das constatagoes significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Sao Paulo, 23 de margo de 2017 

01-1.4 	 11-111-' 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 	 Luiz Carlos Oseliero Filho 
Auditores Independentes 	 Contador 
CRC no. 2SP 011609/0-8 	 CRC no. 1 SP 234751/0-6 
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RB CAPITAL Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 
CNPJ(MF) 89.960.090/0001-76 

BALANCOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 
Valores em R$ mil 

ATIVO NE 31/12/16 31/12/15 

CIRCULANTE 3.809 3.587 

DISPONIBILIDADES 1.037 477 

APLICACOES INTERFIN. DE LIQUIDEZ  571 1.681 

AplicagOes no mercado aberto 571 1.681 

TVM E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS  2.146 1.292 

Carteira pr6pria 2.146 1.292 

OUTROS CREDITOS 42 129 

Rendas a receber 6.1 15 131 

Diversos 6.2 41 12 

(Provisao para outros creditos lig. duvidosa) 6.1 (14) (14) 

OUTROS VALORES E BENS 13 8 

Despesas antecipadas 13 8 

NAO CIRCULANTE 1.107 1.179 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.105 1.176 

TVM E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS 5. 1.105 1.176 

Carteira prOpria 1.105 1.176 

INTANGIVEL 2 3 

Ativos Intangiveis 7 7 

(Amortizacao acumulada) (5) (4) 

TOTAL DO ATIVO 4.916 4.766 
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RB CAPITAL Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 
CNPJ(MF) 89.960.090/0001-76 

BALANCOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 
Valores em R$ mil 

PASSIVO NE 31/12/16 31/12/15 

CIRCULANTE 2.197 1.864 

2.197 1.864 OUTRAS OBRIGACOES 

Sociais e estatutarias 7.1 821 170 

Fiscais e previdenciarias 7.2 1.275 1.629 

Negociacao e intermediagao de valores 20 

Diversas 7.3 81 65 

PATRIMONIO LiQUIDO 2.719 2.902 

9.1 2.036 2.036 Capital: 
2.036 2.036 De Domiciliados no pals 

Reservas de lucros 9.3 860 866 
9.2 

(Agoes em Tesouraria) (177) 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO 4.916 4.766 

A DIRETORIA 	 REINALDO DANTAS 
Contador CRC 1SP 110330/0-6 

As notes explicativas sae pane integrante das demonstragoes contabeis. 
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RB CAPITAL Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 

CNPJ(MF) 89.960.090/0001-76 Valores em RS mil 

DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS NE r-SEM-16 31/12/16 31112/15 

RECEITAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA 238 411 511 

Resultado de operagoes corn titulos e valores mobiliarios 238 411 511 

DESPESAS DA INTERMEDIA00 FINANCEIRA (4) 

Provisdo para creditos de liquidagOo duvidosa (4) 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIA00 FINANCEIRA 238 411 507 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 1.321 846 4.177 

Receitas de prestacao de servicos  3.679 4.173 7.375 

Despesas de pessoal  (302) (621) (645) 

Outras despesas administrativas  (1.672) (2.233) (1.807) 

Despesas tributarias (384) (491) (764) 

Outras receitas operacionais 19 19 

Outras despesas operacionais (1) (1) 

RESULTADO OPERACIONAL 1.559 1.257 4.684 

RESULTADO ANTES DA TRIBuTACAO SOBRE 0 LUCRO 
E PARTICIPAcoES 1.559 1.257 4.684 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL 14.1 (413) (413) (1.765) 

Provisao para imposto de renda (215) (215) (1.087) 

Provisao para contribuicao Social (198) (198) (678) 

PARTICIPACoES ESTATUTARIAS NO LUCRO (100) (100) (67) 

LUCRO LiQUIDO (PREJUIZO) DO SEMESTRE/EXERC1C10 1.046 744 2.852 

JUROS DE CAPITAL PR0PRIO 9.4 (192) (192) (122) 

N° de cotas 	  203.601.900 203.601.900 203.601.900 
Lucro/(Prejuizo) por mil cotas 	R$ 5,14 3,65 14,01 

A DIRETORIA REINALDO DANTAS 
Contador CRC 1SP 110330/0-6 

As notes explicativas sao parte integrante des demonstragaes contabeis. 
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RES CAPITAL Distribuidora de Titulos e Valores Mobillarios Ltda. 

DEMONSTRACOES DAS MUTAV/ES DO PATRIMCNIO LiClUIDO 
Valores em R$ mil 

Periodo de 01/07/16 a 31/12/16 

EVENTOS 

CAPITAL 

REALIZADO 

RESERVA 

LEGAL 

RESERVAS 

ESPECIAIS DE 

LUCROS 

LUCROS OU 

PREJUIZOS 

ACUMULADOS 

AcOES EM 

TESOURARIA TOTAL 

SALDOS NO INICIO DO SEMESTRE EM 01/07/16 2.036 282 584 (302) (177) 2.423 

Reversao de reservas (558) 558 

Cividendos intermediarios (558) (558) 

Lucro liquido (prejuizo) do semestre 1.046 1.046 

Destinacoes: 552 (744) (192) 

Juros capital proprio (192) (192) 

Reserva especial de lucros 552 (552) 

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 31/12/16 2.036 282 578 - (177) 2.719 

MUTAOES DO SEMESTRE: (6) 302 296 

Periodo de 01/01/16 a 31/12/16 

EVENTOS 

CAPITAL 

REALEADO 

RESERVA 

LEGAL 

RESERVAS 

ESPECIAIS DE 

LUCROS 

LUCROS OU 

PREJUIZOS 

ACUMULADOS 

AcOES EM 

TESOURARIA TOTAL 

SALDOS NO INICIO DO EXERCICIO EM 01/01/16 2.036 282 584 2.902 

Reversao de reservas (558) 558 

Dividendos intermediarios (558) (558) 

Aumento de capital (177) (177) 

Lucro liquido (prejuizo) do exercicio 744 744 

Destinagaes: 552 (744) (192) 

Juros capital prOprio (192) (192) 

Reserva especial de lucros 552 (552) 

SALDOS NO FIM DO EXERCICIO EM 31/12/16 2.036 282 578 (177) 2.719 

MUTACOES DO EXERCICIO: (6) (177) (183) 

Periodo de 01/01/15 a 31/12/15 

EVENTOS 

CAPITAL 

REALIZADO 

RESERVA 

LEGAL 

RESERVAS 

ESPECIAIS DE 

LUCROS 

LUCROS OU 	AgOes EM 

PREJUIZOS 	TESOURARIA 	TOTAL 

ACUMULADOS 

SALDOS NO INICIO DO EXERCICIO EM 01/01/15 2.036 282 93 2.411 

Dividendos intermediarios (2.239) 	 (2.239) 

Lucro liquido (prejuizo) do exercicio 2.852 	 2.852 

Destinacoes: 491 (613) 	 (122) 

Juros capital proprio (122) 	 (122) 

Reserve especial de lucros 491 (491) 

SALDOS NO FIM DO EXERCICIO EM 31/12/15 2.036 282 584 2.902 

MUT/NOES DO EXERCICIO: 491 491 

A DIRETORIA REINALDO DANTAS 
Contador CRC 1SP 110330/0-6 

As notes explicativas sao pane integrante dos demonstragoes contabeis. 
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RB CAPITAL Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 
CNPJ(MF) 89 960 090/0001-76 

Valores em R$ mil 

Demonstragao dos Fluxos de Caixa pelo Metodo Indireto 2°-SEM-16 31/12/16 31/12/15 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Lucro liquido (prejuizo) do semestre/exercicio 1.046 744 2.852 

DepreciagOes e amortizagoes 1 1 2 

Provisao pare creditos de liquidacao duvidosa 4 

Provisao de impostos no resultado 413 413 1.765 
1.460 1.158 4.623 

Variacho de Ativos e Obrigacoes 2.103 (555) (458) 

(Aumento) reducao em TVM instrumentos derivativos 1.105 71 (420) 

(Aumento) reducao de outros creditos (34) 87 99 

(Aumento) reducao de outros valores e bens 88 (5) (8) 
Aumento (reducao) em outras obrigagoes 1.311 (341) 294 

lmpostos pagos (367) (367) (423) 
Caixa liquido proveniente das atividades operacionais 3.563 603 4.165 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Acoes em Tesouraria (177) 
Pagamento de juros de capital pr6prio (122) (122) 

Dividendos/Lucros pagos/propostos - (2.239) 

Caixa liquido usado nas atividades de financiamento (299) (2.361) 

Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa 3.563 304 1.804 

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do semestre/exercicio 191 3.450 1.646 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercicio 3.754 3.754 3.450 

A DIRETORIA 	 REINALDO DANTAS 
Contador CRC 1SP 110330/0-6 

As notes explicativas sao pane integrante Pas demonstracoes contabeis. 
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RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.  

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAOES FINANCEIRAS 
PARA OS EXERC1CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E 2015 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

CONTEXTO OPERACIONAL 

A RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. ("Distribuidora"), 
constituida em 1983, atua no mercado de titulos e valores mobiliarios em seu nome e/ou em 
nome de terceiros. 

A Sociedade tern como objeto social comprar e vender titulos e valores mobiliarios por conta 
propria e de terceiros; subscrever, isoladamente ou em consorcio corn outras sociedades 
autorizadas, emissoes de titulos e valores mobiliarios para revenda; intermediar oferta publica e 
distribuicao de titulos e valores mobiliarios no mercado; praticar operacoes de conta margem; 
operar em bolsa de mercadorias e futuros, por conta prOpria e de terceiros; prestar servicos de 
intermediacao e de assessoria, em operacoes e atividades nos mercados financeiro e de capitais; 
exercer outras atividades expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

APRESENTAc Ao DAS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS 

As demonstracoes financeiras foram elaboradas e estao sendo apresentadas em conformidade 
corn as normas do Banco Central do Brasil (BACEN) atraves dos criterios estabelecidos no 
Plano Contabil das Instituicoes do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 

A fim de adequar-se as normas internacionais de contabilidade, o comite de pronunciamentos 
contabeis (CPC) emitiu algumas normas, e suas respectivas interpretacoes. Os 
pronunciamentos contabeis ja, aprovados pelo Bacen sao os que seguem abaixo e foram 
considerados na preparacao das demonstraceies financeiras: 

Os pronunciamentos contabeis já aprovados pelo BACEN sao: 

CPC 00 (R1) - Estrutura conceitual para elaboracao e divulgacao de relatOrio 
contabil/financeiro - homologado pela Resolucao CMN n° 4.144/12. 

CPC 01 (R1) - Reducao ao valor recuperavel de ativos - homologado pela Resolucao CMN 
n° 3.566/08. 

CPC 03 (R2) - Demonstraceies dos fluxos de caixa - homologado pela Resolucao CMN 
n° 3.604/08. 

CPC 05 (R1) - Divulgacao de partes relacionadas - homologado pela Resolucao CMN 
n° 3.750/09. 

CPC 10 (R1) - Pagamento baseado em acOes - homologado pela Resolucao CMN 
n° 3.939/11. 

CPC 23 - Politicas contabeis, mudanca de estimativa e retificacoes de erros - homologado 
pela Resolucao CMN n° 4.007/11. 

CPC 24 - Evento subsequente- homologada pela Resolucao CMN n° 3.973/11. 
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RB Capital Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarlos Ltda. 

CPC 25 - ProvisOes, passivos contingentes e ativos contingentes - homologado pela 
Resolucao CMN n° 3.823/09. 

CPC 33 - Beneficios a empregados - homologado pela Resolucao CMN n° 4.424/15, corn 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016. 

Na presente data, nao é possivel estimar quando os demais pronunciamentos contabeis do CPC 
sera.° aprovados pelo BACEN, e se a utilizacao dos mesmos sera de maneira prospectiva ou 
retrospectiva. 

Essas demonstraciies financeiras foram aprovadas pela diretoria e autorizadas a serem 
divulgadas em 17 de marco de 2017. 

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS 

3.1. Apuracao do resultado 

0 regime contabil de apuracao do resultado é o de competencia e considera os 
rendimentos, os encargos e as variacoes monetarias ou cambiais, calculados a indices ou 
taxas oficiais, "pro rata" dia, incidentes sobre ativos e passivos atualizados ate as datas 
dos balancos. 

3.2. Caixa e equivalentes de caixa 

Para fins da demonstracao dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa 
correspondem aos saldos de disponibilidades em moeda nacional e aplicacoes em renda 
fixa de liquidez corn conversibilidade imediata ou cujo vencimento das operacoes na data 
de efetiva aplicacao seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de 
mudanca de valor justo, que sao utilizados pela Distribuidora para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo. 

3.3. Titulos e valores mobiliarios 

A carteira de titulos e valores mobiliarios esta demonstrada pelos seguintes criterios de 
registro e avaliacao contabeis: 

I - Titulos para negociacao. 

II - Titulos disponiveis para venda. 

III - Titulos mantidos ate o vencimento. 

Na categoria titulos para negociacao estao registrados os titulos e valores mobiliarios 
adquiridos corn o proposito de serem ativa e frequentemente negociados. Na categoria 
titulos mantidos ate o vencimento, estao aqueles para os quais existem intencao e 
capacidade da Distribuidora de mante-los em carteira ate o vencimento. Na categoria 
titulos disponiveis para venda, estao registrados os titulos e valores mobiliarios que nao 
se enquadrarn nas categorias I e III. 
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RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 

Os titulos e valores mobiliarios classificados nas categorias I e II estao demonstrados 
pelo valor de aquisicao acrescido dos rendimentos auferidos ate as datas dos balancos, 
calculados "pro rata" dia, ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorizacao 
ou a desvalorizacao decorrente de tal ajuste em contrapartida a: 

Adequada conta de receita ou despesa no resultado do periodo, quando relativa a 
titulos e valores mobiliarios classificados na categoria titulos para negociacao. 

Conta destacada do patrimonio liquido, liquida dos efeitos tributarios, quando relativa 
a titulos e valores mobiliarios classificados na categoria "titulos disponiveis para 
venda". Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda desses titulos sao 
transferidos para o resultado do periodo. 

Os titulos e valores mobiliarios classificados na categoria "mantidos ate o vencimento" 
estao demonstrados pelo valor de aquisicao, acrescido dos rendimentos auferidos ate as 
datas dos balancos, calculados "pro rata" dia. 

As perdas de carater permanente no valor de realizacao dos titulos e valores mobiliarios 
classificados nas categorias "titulos disponiveis para venda" e "titulos mantidos ate o 
vencimento" sao reconhecidas no resultado do periodo. 

Os titulos classificados como "titulos para negociacao", independentemente da sua data 
de vencimento, estao classificados integralmente no curto prazo, conforme estabelecido 
pela Circular BACEN n° 3.068/01. 

3.4. Outros ativos e passivos circulantes e a longo prazo 

Demonstrados pelos valores de realizacao e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, 
os encargos e as variacoes monetarias ou cambiais auferidos e/ou incorridos ate as datas 
dos balancos, calculados "pro rata" dia e, quando aplicavel, o efeito dos ajustes para 
reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de realizacao. 

Os saldos realizaveis e exigiveis em ate 12 meses sao classificados no ativo e passivo 
circulante, respectivamente. 

3.5. Ativos e passivos contingentes, provisoes e obrigacoes legais 

O reconhecimento, a mensuracao e a divulgacalo dos ativos e passivos contingentes e das 
obrigacoes legais estao sendo efetuados de acordo corn os criterios definidos na Carta 
Circular n° 3.429/10 e na ResoLuca° BACEN n° 3.823/09 que aprova o Pronunciamento 
Tecnico n° 25 do Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC. 

Ativos contingentes - nao sao reconhecidos nas demonstracoes financeiras, exceto 
quando da existencia de evidencias que propiciem a garantia de sua realizacao, sobre 
as quais nao cabem mais recursos. 

Passivos contingentes - sao incertos e dependem de eventos futuros para determinar se 
existe probabilidade de saida de recursos; tido sdo, portant°, provisionados, mas 
divulgados se classificados como perda possivel, e nao provisionados nem divulgados 
se classificados como perda remota. 
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RB Capital Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios Ltda. 

Provisoes - sao reconhecidas nas demonstracoes financeiras quando, corn base na 
opiniao de assessores juridicos e da Administracao, levando em conta a probabilidade 
de perda de uma acao judicial ou administrativa, se for provavel uma saida de recursos 
para liquidacao das obrigacoes e quando os montantes envolvidos sejam mensuraveis 
corn suficiente seguranca. Obrigaceies legais (fiscais e previdenciarias) - referem-se a 
demandas judiciais ou administrativas onde estao sendo contestadas a legalidade ou 
constitucionalidade de tributos e contribuicoes, as quais sao integralmente 
reconhecidas nas demonstraceies financeiras, independente da probabilidade de perda. 

Os depositos judiciais sao mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidas das 
provisoes para passivos contingentes, em atendimento as normas do BACEN. 

3.6. Intangivel 

Sao registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorporeos destinados 
manutencao da Distribuidora ou exercidos corn essa finalidade. Sao representados por 

softwares, registrados pelo custo de aquisicao e amortizados pelo metodo linear, corn 
base na vida ütil estimada em 5 anos a taxa de 20% ao ano. 

3.7. Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicao Social sobre o 
Lucro Liquid() - CSLL 

O encargo do imposto de renda é calculado a aliquota de 15% do lucro tributavel, 
acrescida de 10% sobre o lucro que exceder R$240 no ano. 

Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisoria 675/15 convertida pela Lei 
n° 13.169 de 6 de outubro de 2015, que altera a aliquota da Contribuicao Social sobre o 
Lucro Liquido das instituicaes financeiras de 15% para 20%, corn eficacia a partir de 
setembro de 2015 e corn vigencia ate 31 de dezembro de 2018, quando retornard a 
aliquota de 15%. 

Os creditos tributarios e passivos diferidos sao calculados, basicamente, sobre diferencas 
temporarias entre o resultado contabil e o fiscal. 

3.8. Avaliacao do valor recuperavel dos ativos 

Urn ativo esta desvalorizado quando seu valor contabil excede seu valor recuperavel. 

De acordo corn a Resolucao CMN n° 3.566/08, que dispoe sobre procedimentos 
aplicaveis no reconhecimento, na mensuracao e na divulgacao de perdas em relacao ao 
valor recuperavel de ativos ("impairment"), a Distribuidora testa, no minimo anualmente, 
o valor recuperavel dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do periodo as 
eventuais perdas apuradas. 

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 nal() foram registradas perdas 
no valor recuperavel dos ativos. 
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3.9. Estimativas 

A preparacdo das demonstracaes financeiras requer a adocao de estimativas por parte da 
Administracao, impactando certos ativos e passivos, divulgacOes sobre receitas e 
despesas nos periodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administracao 
envolve estimativas referentes a probabilidade de ocorrencia de eventos futuros, os 
montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Distribuidora revisa as estimativas e 
premissas pelo menos mensalmente. 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

31/12/16 31/12/15 

Disponibilidades 1.037 477 
Aplicacoes financeiras de liquidez imediata lastreadas em debentures 

(*) 571 1.681 

Certificados de Dep6sitos Bancarios (**) 2.146 1.292 
3.754 3.450 Total 

(*) 	Referem-se a operacoes compromissadas bancarias, corn liquidez diana, e rendimento 
indexado ao CDI. 

(**) Vide nota explicativa n° 5. 

TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

31/12/16 31/12/15 

Valor de Valor de 

Ate 3 	De 3 a De 1 a curva curva 

Papel Categoria meses 	12 meses 5 anos (contabil) (contabil) 

Certificado de Dep6sito Bancario - Titulos disponiveis 
CDB (*) para venda 2.146 1.105 3.251 2.468 

z 	2.146 1.105 3.251 2.468 
Total 

(*) 0 valor de curva dos CDBs equivale ao respectivo valor de mercado nas datas dos 
balancos, dado se tratarem de operacoes pos-fixadas, corn liquidez diaria. 

OUTROS CREDITOS 

31/12/16 31/12/15 

6.1. Renda's a receber (*) 15 131 

(-) Provisdo para liquidacoes duvidosas (**) (14) (14) 
1 117 

(*) 	0 valor de contas a receber refere-se a comissab pela prestacao de servicos de 
colocacao de titulos e valores mobiliarios pela Distribuidora. 

(**) Refere-se a provisdo por recebiveis vencidos e ainda nâo recebidos. 
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6.2. 	Diversos 

31/12/16 31/12/15 

Adiantamento e antecipacOes salariais 14 1 
Impostos e contribuiceies a compensar 27 11 

Total 41 12 

7. OUTRAS OBRIGAcOES 

7.1. 	Sociais e Estatutarias 

31/12/16 31/12/15 

Participacoes nos lucros a pagar 100 67 
Dividendos a pagar 558 
Juros sobre capital proprio a pagar (nota explicativa n° 9.4) 163 103 

Total 821 170 

7.2. 	Fiscais e Previdenciarias 

As obrigacoes fiscais e previdenciarias compreendem os impostos e as contribuicoes a 
recolher. 

31/12/16 31/12/15 

Impostos e contribuicoes sobre lucros a pagar 245 1.342 
Impostos retidos de terceiros 3 3 
Impostos retidos de salarios 16 17 
Impostos retidos sobre renda fixa 976 228 
Outros impostos 35 39 

Total 1.275 1.629 

7.3. 	Diversas 

31/12/16 31/12/15 

Provisao para despesas de pessoal a pagar 70 51 

Provisk de outras despesas administrativas - consultoria 4 
ProvisOo de outras despesas administrativas — custodia 11 10 

Total 81 65 
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ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

8.1. Ativos contingentes 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, nao foram reconhecidos contabilmente quaisquer 
ativos contingentes. A Distribuidora nao possui quaisquer ativos contingentes. 

8.2. Passivos contingentes 

Os passivos contingentes referentes a processos judiciais e administrativos de natureza 
civel foram classificados, corn base na opiniao dos assessores juridicos, sob risco de 
perda possivel e nab sao reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2016, estes 
processos totalizavam R$ 299 (R$ 242 em 31 de dezembro de 2015), porem em caso de 
perda a Distribuidora sera reembolsada pelos antigos acionistas por se tratar de uma 
ocorrencia de responsabilidade anterior ao processo de mudanca acionaria. Em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 nao existiam processos judiciais trabalhistas ou fiscais em 
tramitacao em nome da Distribuidora corn classificacao de perda possivel. 

Em 31 de dezembro de 2016, existe urn processo arbitral cuja probabilidade de perda foi 
classificada como possivel pelos assessores juridicos da Distribuidora. A demanda ainda se 
encontra em fase de apresentacao de alegacoes iniciais. 

PATRIMONIO LIQUID° 

9.1. Capital social 

0 capital social de R$2.036 esta composto por 203.601.900 cotas, subscritas e totalmente 
integralizadas por cotistas domiciliados no pals. 

9.2. Acoes em tesouraria 

Em 05 de fevereiro de 2016 foram recompradas 14.252.133 Noes da sociedade, que 
serao mantidas em tesouraria, no montante de R$ 177. 

9.3. Destinacao do lucro 

No exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, foram destinados dividendos 
intermediarios de R$ 558 dos quais foram revertidos de reservas especiais de lucros; e no 
exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2015 no montante de R$ 2.239, e, foram 
destinados para reservas especiais de lucros o montante de R$ 552 (R$ 491 em 2015). 

9.4. Juros sobre o capital proprio 

No exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 foi provisionado R$ 192 (R$122 em 
2015), referentes a juros sobre o capital pr6prio conforme faculta o artigo 90  da Lei 
n° 9.249/95. E, classificados na Demonstracao das Mutacties do Patrimonio Liquido em 
conformidade corn a circular n° 2.739/97, corn efeitos tributarios de R$ 48 de IRPJ e 
R$38 de CSLL (R$30 de IRPJ e R$19 de CSLL em 2015). 
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10. PARTES RELACIONADAS 

a) As operacoes entre partes relacionadas sao efetuadas a valores, prazos e taxas medias 
acordadas entre as partes. Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as 
transacoes corn partes relacionadas estao sumariadas, conforme abaixo: 

31/12/16 31/12/15 
Ativo circulante: 

Rendas a Receber - Corn ligadas (i): 
RB Capital Securitizadora S.A. 1 1 
RB Capital Salus Infraestrutura I — Fundo de Investimento em 

Participacaes 11 
RB Capital Cia de Securitizacao 105 

Total do ativo 1 117 

Passivo circulante: 
Sociais e estatutarias: 

Dividendos a pagar para socios (558) 
Juros sobre capital proprio a pagar para socios (163) (103) 

Total do passivo (721) (103) 

Resultado: 31/12/16 31/12/15 
Corn ligadas (i): 

Receita de prestacao de servicos - RB Capital Holding S.A. 11 
Receita de prestacao de servicos - RB Capital Cia de 

Securitizacao. 1.303 462 
Receita de prestacao de servicos — RB Capital Debentures 

Incent 2 
Receita de prestacao de servicos - RB Capital Securitizadora 

S.A. 8 638 
Receita de prestacao de servicos - RB Capital Asset 

Management 11 
Receita de prestacao de servicos - RB Capital Patrimonial V 

Fundo de Investimento Imobiliario 1 5 
Receita de prestacao de servicos - Salus Infraestrutura Portuar 5.837 
Despesa de prestacao de servicos - RB Capital Holding S.A. (25) (23) 

Total do resultado 1.289 6.941 

(i) 	Referem-se a prestacao pela Distribuidora de servicos de custodia, implementacao e 
distribuicao de Cessdo de Credit() Imobiliario - CCI e Certificado de Recebiveis 
Imobiliários - CRI. 
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b) Remuneracao de pessoal-chave da Administrack 

Os administradores da Distribuidora atuam em determinadas frentes de negocios do Grupo 
RB Capital, tais como originacao, estruturacao e distribuicao, sendo remunerados de acordo 
corn a dedicack a cada atividade desempenhada. 

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Distribuidora nab 
pagou honorarios a seus administradores. 

RECEITAS DE PRESTAc 'AO DE SERVIcOS 

No exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$ 4.173 (R$ 7.375 em 2015) 
refere-se as receitas de comissao pela prestacao dos servicos de colocacao de titulos. 

DESPESA DE PESSOAL 

31/12/16 31/12/15 

Salarios — Proventos (372) (377) 

Previdencia social (96) (94) 

Fundo de Garantia por tempo de servico (29) (30) 

Beneficios (110) (137) 

Outras despesas corn pessoal (14) (7) 
(621) (645) Total 

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

31/12/16 31/12/15 

Intermediacao de agente autonomo (864) (731) 

Servicos do sistema financeiro (123) (130) 

Servicos tecnico especializados (554) (368) 

Servicos de processamento de dados (311) (219) 

Propaganda e publicidade (174) (48) 

Publicacoes (11) (6) 

Patrocinios - (76) 

Contribuicaes Filantropicas (9) (20) 

Associacdo de classe (35) (93) 

Viagens (118) (73) 

Diversas (34) (43) 
(2.233) (1.807) Total 
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IMPOST° DE RENDA E CONTRIBUIcA0 SOCIAL 

14.1. Reconciliacao do imposto de renda e da contribuicao social 

Resultado antes da tributacao sobre o lucro e 

31/12/16 31/12/15 

participacoes 1.257 4.684 
(-) Participacoes estatutarias no lucro e participaciies (100) (67) 
(-) Juros sobre capital proprio (192) (122) 
Adiceies de despesas nao dedutiveis 27 34 
(-) Reversoes de diferencas temporarias - provisdo de 

contingencias (6) 

Base de calculo 992 4.523 

Contribuicao social — 20% em 2016/15% em 2015 (198) (678) 
Imposto de renda - 15% (149) (678) 
IRPJ - 10% parcela adicional (75) (429) 
Incentivos Fiscais - Lei Rouanet art. 18° 9 20 

Imposto de renda e contribuicao social corrente (413) (1.765) 

Em 31 de dezembro de 2016, a Distribuidora nao possuia saldos de prejuizo fiscal e base 
negativa da contribuicao social. 

RISCOS OPERACIONAIS E DE MERCADO 

A Distribuidora participa de operacifies que envolvem instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades. A 
administracao desses riscos, bem como dos respectivos instrumentos, é realizada por meio de 
definicao de estrategias e estabelecimento de politicas e sistemas de controle. 

15.1. Risco de Taxa de Juros 

Os resultados financeiros da Distribuidora estao suscetiveis a variacoes decorrentes das 
operacoes de aplicacoes financeiras contratadas a taxas de juros de mercado. 

A Distribuidora nab efetuou operaciies envolvendo instrumentos financeiros que tenham 
carater especulativo. 

A administracao desses instrumentos é realizada por meio de estrategias operacionais, 
visando a liquidez, rentabilidade e seguranca. A politica de controle consiste em 
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A 
Distribuidora nao efetua aplicacoes de carater especulativo, tampouco em derivativos ou 
em qualquer outro ativo de risco. 
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15.2. Gestao de Risco de Credit° 

0 risco de credit° refere-se ao risco de uma contraparte nao cumprir corn suas 
obrigacoes contratuais, levando a Distribuidora a incorrer em perdas financeiras. 

De acordo corn suas politicas financeiras, a Distribuidora vem aplicando seus recursos 
em instrumentos financeiros emitidos por instituicoes financeiras de primeira linha. 

A Distribuidora adotou a politica de apenas negociar corn contrapartes que possuam 
capacidade de credit° corn a constituicao de garantias suficientes, quando apropriado, 
como meio de mitigar o risco de perda financeira por motivo de inadimplencia. Mais de 
31% das receitas de prestacao de servicos do exercicio findo em 31 de dezembro de 
2016 (94% em 2015) foram realizadas corn partes relacionadas, o que mitiga a exposicao 
a risco de credit°. 

15.3. Risco de Capital 

A Distribuidora administra seu capital para assegurar que possa continuar corn suas 
atividades normais, ao mesmo tempo em que procura maximizar o retomo a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operacoes, por meio da otimizacao da relacdo 
entre dividas e patrimonio / capital proprio. 

A estrutura de capital da Distribuidora é formada pelo caixa e equivalentes de caixa e 
pelo patrimonio liquido consolidado (que inclui o capital emitido e reservas). 

16. GERENCIAMENTOS DE RISCOS 

16.1. Riscos de Credit°, Liquidez e Mercado 

A Distribuidora possui uma Area de Risco responsavel pelas estruturas de 
gerenciamento de risco necessarias a atender disposicOes regulatorias. A Area de Risco é 

subordinada ao Diretor de Risco, que é designado como responsavel pelas estruturas de 
gerenciamento de risco de credit°, liquidez e mercado. 

As estruturas de gerenciamento de risco sac) compostas pelos seguintes agentes: 

Comite de Riscos, responsavel por revisar as politicas e limites operacionais de risco, 
submetendo-os anualmente a aprovacao da Diretoria Executiva, e pelo 
acompanhamento da carteira, seu nivel de concentracao e de risco. 

Area de Risco, responsavel por identificar, medir, monitorar e reportar ao Comite de 
Riscos os niveis de risco de credit°, liquidez e mercado da instituicao, garantindo o 
cumprimento das politicas de gerenciamento de risco e dos limites operacionais, 
alem de definir as fontes de precos e os modelos de marcacao a mercado de ativos. 

Area de Analise de Credit°, responsavel por fazer a avaliacao do risco de credit° de 
grupos econornicos corn os quais a instituicao mantern ou estuda ter exposicao 
crediticia. 
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16.2. Risco Operacional 

A Distribuidora dispeje de uma estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional uma 
estrutura de Gerenciamento de Risco Socioambiental conforme as melhores praticas de 
mercado e em atendimento a regulamentaca'o vigente. 

As formalizaceies estao definidas nos doctunentos internos "Metodologia de Risco 
Operacional" e "Politica de Responsabilidade Socioambiental", que dispoem sobre a 
obrigatoriedade de implementacao de um sistema de controles internos e de estrutura de 
gerenciamento do risco operacional e do risco socioambiental pelas instituicoes 
financeiras e demais instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Este documento tambem define o processo de gestao, os papas e responsabilidades, as 
categorias, os procedimentos de documentacao e armazenamento de informacoes, alem 
do processo de divulgacao que garante a transparencia das atividades de gerenciamento. 

0 Grupo RB Capital adotou urn modelo de mapeamento que envolve todos os niveis 
organizacionais, com o objetivo de estabelecer uma estrutura efetiva de controles 
internos que promova e respeite os mais altos padroes eticos e de integridade e que 
enfatize o aculturamento e a importancia dos controles internos e do gerenciamento de 
riscos, adequados a natureza, a complexidade e aos riscos das atividades desenvolvidas. 

A Area de "Compliance" é responsavel pelo mapeamento dos procedimentos, controles 
e riscos e pela atuacao junto a todos os colaboradores do Grupo RB Capital corn o 
objetivo de assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas. E uma area 
independente e segregada da Auditoria Interna e corn subordinacao direta ao Diretor de 
Controles Internos. 

0 Risk and Control Self-Assessment - RCSA (Auto avaliacao de Riscos e Controles) é a 
metodologia utilizada para identificar, avaliar, controlar, monitorar e mitigar os riscos, e 
apontar os impactos e as probabilidades dos riscos ocorrerem e apresenta medidas 
preventivas contra tais ocorrencias. Trata-se de uma Metodologia de CSA que se utiliza 
de um sistema especifico, terceirizado, de controle de gestao de risco. 

16.3. Gerenciamento de Capital 

A Distribuidora dispOe de uma estrutura para gerenciamento de capital constituida pelos 
seguintes agentes, corn suas respectivas funcOes: 

Comite de Gerenciamento de Capital, responsavel por decidir sobre pianos de acao e 
estrategias relativos a pontuais mudancas na estrutura de capital da companhia. 

Area de Risco, responsavel pelas informacoes de ativos ponderados por risco e 
adequacao de capital. 

Area de Controladoria, responsavel pelas informacoes de ativos, passivos e fluxo de 
caixa. 

Alem dos agentes descritos anteriormente, todas as estruturas contam corn uma 
Auditoria Interna, realizada por uma empresa externa contratada pela area de 
Controladoria, cujo papel é garantir a adequacao dos procedimentos e consistencia entre 
as politicas de gerenciamento de risco e capital e a estrutura efetivamente implementada. 
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As descricoes completas das estruturas de gerenciamento de risco e de capital 
encontram-se disponivel no site www.rbcapitaldtvm.com.br/Gerenciamento-de-Risco.  

ACORDO DE BASILEIA (LIMITE OPERACIONAL) 

Conforme permitido pela Resolucao n° 2.283 do Banco Central do Brasil de 5 de junho de 
1996 os limites da Distribuidora sao calculados corn base na totalidade dos ativos. 0 indice de 
Basileia para 31 de dezembro de 2016 foi de 30,7% (35,98% em 2015). 

RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS 

A Administracao nao presta qualquer garantia a terceiros. 

A DIRETORIA 	 REINALDO DANTAS 
Contador CRC - 1SP 110330/0-6 

2017-SPO-1044-Notas.doc 
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