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auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
 Como parte 

da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 

longo da auditoria. Além disso:  

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

intencionais.  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

  Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.  Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
-

latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.  Avaliamos a apresentação 

-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-

-
mos durante nossos trabalhos. 
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ATIVO Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante e Realizável a Longo Prazo  15.027 404.078
Disponibilidades  22 42
Títulos e Valores Mobiliários e 
 Instrumentos Financeiros Derivativos 4 14.753 403.498
Carteira Própria  1.101 427
Instrumentos Financeiros Derivativos  13.138 402.632
Vinculados a Prestação de Garantias  514 439
Outros Créditos 5 228 519
Rendas a Receber  67 12
Diversos  161 507
Outros Valores e Bens 6 24 19
Despesas Antecipadas  24 19
Permanente  137 809
Investimentos   -  33
Outros Investimentos   -  33
Imobilizado de Uso  137 738
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso  177 411
Outras Imobilizações de Uso  835 1.343
( - ) Depreciação Acumulada   (875)  (1.016)
Diferido   -  38
Gastos de Organização e Expansão   -  80
( - ) Amortização Acumulada   -   (42)
Total do Ativo  15.164 404.887

PASSIVO Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante e Exigível a Longo Prazo  11.546 399.953
Instrumentos
 Financeiros e Derivativos 7 e 10 10.223 398.471
Instrumentos Financeiros Derivativos  10.223 398.471
Outras Obrigações 8 1.323 1.482
Fiscais e Previdenciárias  1.037 1.243
Diversos  286 239
Patrimônio Líquido  3.618 4.934
Capital 9 4.612 4.612
- De Domiciliados no País  4.612 4.612
Reservas de Lucros  966 966
- Reserva Legal  966 966
Ajustes de Avaliação Patrimonial   115   1
- TVM - Títulos Disponíveis para Venda   115   1
Lucros ou Prejuízos Acumulados   (2.075)  (645)

Total do Passivo  15.164 404.887

Infi nity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ 03.014.007/0001-50

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço Patrimonial em 31.12.2016 e 31.12.2015 (Valores em Milhares de Reais)

 2º Semestre Exercício Exercício
Discriminação 2016  2016  2015
Receitas da Intermediação Financeira  792   1.576   402
Resultado de Operações
 com Títulos e Valores Mobiliários  (89)  51   33
Resultado com Instrumentos
 Financeiros Derivativos  881   1.525   369
Resultado da Intermediação Financeira  792   1.576   402
Outras Receitas/Despesas Operacionais  (1.399)  (3.008)  192
Receitas de Prestação de Serviços  163   245   7.358
Despesas de Pessoal  (1.073)  (2.107)  (2.041)
Outras Despesas Administrativas  (354)  (880)  (4.043)
Despesas Tributárias  (130)  (261)  (1.298)
Outras Receitas Operacionais  -   -   217
Outras Despesas Operacionais  (5)  (5)  (1)
Resultado Operacional  (607)  (1.432)  594
Resultado não Operacional  2   2   (1)
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações  (605)  (1.430)  593
Imposto de Renda e Contribuição Social  -   -   (336)
Provisão para Imposto de Renda  -   -   (192)
Provisão para Contribuição Social  -   -   (144)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Exercício  (605)  (1.430)  257
Nº de Ações  3.097.240 3.097.240 3.097.240
Lucro / (Prejuízo) Líquido por Ação   (0,20)  (0,46)  0,08

Demonstração do Resultado do 2º Semestre de 2016
e de 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

     Ajustes de Lucros/ Total Total
  Capital   Reserva Avaliação Prejuízos em em
Eventos Realizado Legal Patrimonial Acumulados 2016 2015
Patrimônio Líquido em 30 de Junho de 2016   4.612   966   113   (1.470)  4.221   5.022
Outros Eventos
 Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Disponíveis Venda   -   -   2   -   2   -
Prejuízo Líquido do Período   -   -   -   (605)  (605)  (88)
Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016   4.612   966   115   (2.075)  3.618   4.934
Mutações no Período   -   -   2   (605)  (603)  (88)
Patrimônio Líquido em 31.12.2015   4.612   966   1   (645)  4.934   4.677
Outros Eventos
 Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Disponíveis Venda   -   -   114   -   114   -
Prejuízo Líquido do Período   -   -   -   (1.430)  (1.430)  257
Patrimônio Líquido em 31.12.2016   4.612   966   115   (2.075)  3.618   4.934
Mutações no Período   -   -   114   (1.430)  (1.316)  257

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do 2º Semestre de 2016 e de 31.12.2016 e 31.12.2015 (Em milhares de Reais)

Discriminação 2º Semestre 2016 31.12.2016 31.12.2015
Atividades Operacionais
Lucro/(Prejuízo) do Período  (605)  (1.430)  257
Ajustes ao Resultado Líquido do Período
Depreciação e Amortização  47   121   205
Prejuízo na Alienação de Ativos Permanentes  -   -   1
Ajuste a Valor de Mercado de 
 Títitulos e Valores Mobiliários  2   114 -
(Aumento)/Redução em Títulos
 e Valores Mobiliários e Derivativos  45   497   207
(Aumento)/Redução em Outros Créditos  (26)  291   2.180
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens  (2)  (4)  (1)
(Aumento)/Redução em Outras Obrigações  21   (160)  (2.974)
Caixa Líquido Gerado/Consumido
 nas Atividades Operacionais  (518)  (571)  (125)
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso  (24)  (80)  (117)
Alienação de Imobilizado de Uso  516   581   207
Baixa de Ativo Diferido  -   17   73
Alienação de Investimentos -  33 -
Caixa Líquido Gerado/Consumido
 nas Atividades de Investimentos  492   551   163
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos   -   -   -
Caixa Líquido Consumido nas
 Atividades de Financiamento  -   -   -
Aumento/ Redução das Disponibilidades  (26)  (20)  38
Modifi cações na Posição Financeira:
Disponibilidades: Início do Período  48   42   4
                 Fim do Período  22   22   42
Aumento ou Redução  (26)  (20)  38

Demonstrações de Fluxo de Caixa do 2º Semestre de 2016 e
de 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas sobre às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de R$)
Nota 1 – Contexto Operacional: A Sociedade é uma corretora de câmbio, 
títulos e valores mobiliários e tem como objeto social, entre outras, subs-
crever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, 
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; intermediar oferta 
pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; instituir, 
organizar e administrar fundos e clubes de investimentos; intermediar ope-
rações de câmbio; realizar operações compromissadas; prestar serviços 
de intermediação e assessoria ou assistência técnica em operações e ati-
vidades nos mercados fi nanceiros e de capitais; administração de carteiras 
e da custódia de títulos e valores mobiliários, praticar operações no merca-
do de câmbio de taxas fl utuantes. Nota 2 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções 
do Banco Central do Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional. Com relação as nor-
mas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC, relaciona-
das ao processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de, foram adotados para fi ns de elaboração e divulgação das demonstra-
ções contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo Banco Central 
do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram as 
demonstrações contábeis: a substituição da Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos pela Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 – 
Fluxo de Caixa); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a obri-
gatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício, seja através da 
distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e a 
aprovação dos CPC’s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 – 
Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão para Passivo e Ati-
vo Contingentes; 24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de estimativa e Retifi cação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado 
em Ações. Estão sendo apresentadas as Demonstrações Contábeis encer-
radas no semestre e exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2016, em 
comparação ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015. Nota 3 – Prin-
cipais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para 
a elaboração dessas demonstrações foram: a) Operações ativas e passi-
vas: as operações pré-fi xadas estão registradas pelo valor futuro, retifi ca-
das pelas contas rendas/despesas a apropriar e as operações pós-fi xadas 
estão registradas pelo valor presente e atualizadas pelo critério “pro-rata 
tempore”. b) Os títulos de renda fi xa estão demonstrados pelo custo médio 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço 
e ajustados a preço de mercado conforme determina a Carta Circular 
3.023 do Banco Central do Brasil. c) As receitas e despesas estão registra-
das pelo regime de competência. d) A provisão para o Imposto de Renda 
foi calculada pela alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do 
adicional de 10% incidente sobre o lucro real que exceder R$ 240 mil, e a 
provisão para Contribuição Social foi calculada à alíquota de 15% até o 
mês de agosto e 20% a partir de setembro de 2015. Nota 4 – Títulos e Va-
lores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
 Dezembro/2016 Dezembro/2015
 (Valores em (Valores em
Carteira Própria milhares de R$) milhares de R$)
 - Títulos de Renda Variável 119 1
 - Cotas de Fundos de Investimento  376  426
 - Títulos de Renda Fixa 606 -
Instrumentos Financeiros Derivativos
 - Prêmios de Opções 13.138 402.632
Vinculados a Prestação de Garantias
 - Ações 514 439
Total 14.753 403.498
Nota 5 – Outros Créditos Dezembro/2016 Dezembro/2015
 (Valores em (Valores em
Rendas a Receber milhares de R$) milhares de R$)
 - Serviços Prestados a Receber 67 12
Diversas
 - Adiantamentos Diversos 3  9
 - Imposto e Contribuições a compensar  98 434
 - Devedores Diversos - 4
 - Depósitos Judiciais 60 60
Total 228 519
Nota 6 – Outros Valores e Bens: Representados por despesas anteci-
padas a título de Vales Transporte e Refeição dos colaboradores da ins-
tituição. Nota 7 – Instrumentos Financeiros Derivativos (Passivo Circu-
lante) Dezembro/2016 Dezembro/2015
Instrumentos Financeiros (Valores em (Valores em
 Derivativos                        milhares de R$) milhares de R$)
 - Prêmio de Opções 10.223 398.471
Total 10.223 398.471

Nota 8 – Outras Obrigações Dezembro/2016 Dezembro/2015
 (Valores em (Valores em
 milhares de R$) milhares de R$)
Outras Obrigações
 Fiscais e Previdenciárias
 - Provisão para IRPJ e CSLL  924 1.176
 - Impostos e Contribuições diversos 113 67
 Diversas
 - Provisão para Pagamentos Diversos 286 239
Total 1.323 1.482
Nota 9 – Capital Social: Em 31 de dezembro de 2016, o capital social é de 
R$ 4.612 mil, representado por 3.097.240 ações sendo 1.548.620 ON (or-
dinárias) e 1.548.620 PN (preferenciais).
Nota 10 – Derivativos: Os derivativos da instituição são compostos pela 
seguinte posição de opções:
  Ativo OCD /  Dezembro/2016
Posição Quantidade base OVD (*) (Valores em milhares de R$)
Comprada 18.750.000 Opção
  Flexível
  de Dólar OCD 13.138
Vendida 18.750.000 Opção
  Flexível
  de Dólar OCD (10.223)
Total     2.915
(*) Onde OCD representa opções de compra.
Nota 11 – Passivos Contingentes: 11.a – Ação Indenizatória tramitando 
na 4ª Turma do Superior Tribunal do estado de São Paulo, com a perda es-
timada em R$ 34.856 mil com o prognóstico de possível, uma vez que o 
Agravo em Recurso Especial originalmente interposto pela INFINITY foi 
provido para determinar a sua reautuação como Recurso Especial, reco-
nhecendo assim, a plausibilidade das teses apresentadas. 11.b – Ação 
Anulatória tramitando no Superior Tribunal de Justiça – STJ visando anu-
lar penalidades impostas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
com o prognóstico de provável perda, estimada em R$ 1.296 mil, cujos au-
tos encontram-se no aguardo da análise do Agravo em Recurso interpos-
to em face da decisão de inadmissão do Recurso Especial interpostos 
pela Infi nity. 11.c – Ação Anulatória tramitando na 30ª Vara Federal da Ses-
são Judiciária do Rio de Janeiro visando anular as penalidades impostas 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com o prognóstico de pos-
sível perda estimada em R$ 4.835 mil, em fase de produção de provas, 
com o agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu o 
pedido de liminar, pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal – 
TRF. 11.d – Em 23 de outubro de 2012, o Colegiado da Comissão de Va-
lores Mobiliários (“CVM”) julgou o Processo Administrativo Sancionador 
(PAS) RJ 2010/13301, aplicando à Corretora multa pecuniária no montan-
te de R$ 700 mil. Em 31 de maio de 2016, o Conselho de Recurso do Sis-
tema Financeiro Nacional – CRSFN deu provimento ao recurso para a re-
dução da multa para o total de R$ 400 mil, passando a classifi cação das 
chances de perda pelos advogados da Infi nity para “PROVÁVEL”. 11.e – 
Em 25 de junho de 2012, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) julgou o Processo Administrativo Sancionador (PAS) RJ 13/05, 
imputando à Infi nity multa pecuniária no valor de R$ 2.090 mil. Em 23 de 
outubro de 2012, esse mesmo colegiado julgou o Processo Administrativo 
Sancionador (PAS) RJ 2010/13301, aplicando à Corretora multa pecuniá-
ria no montante de R$ 700 mil. Considerando que em ambos os casos, os 
autos encontram-se no CRSFN aguardando julgamento de recursos, sem 
prejuízo de medidas judiciais, a opinião dos advogados da Infi nity é de que 
as chances de êxito na defesa desses processos estão classifi cadas como 
“possível”. 11.f – Ação Ordinária tramitando na 2ª Vara Empresarial da Co-
marca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com o prognóstico de pos-
sível perda cujo valor envolvido deverá ser apurado através de perícia. 
Atualmente, o processo encontra-se em fase de citação aguardando o 
cumprimento da carta precatória para citação de outro réu. 11.g – Ação Ci-
vil Pública tramitando na 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Estado do Rio de Janeiro, com o prognóstico de possível perda cujo valor 
envolvido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Atual-
mente, aguarda-se o julgamento do recurso especial e decurso do prazo 
para apresentação de contestação por todos os réus. 11.h – Processo Ad-
ministrativo tramitando no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
visando a apuração de eventuais irregularidades relacionadas aos negó-
cios realizados no mercado de capitais, com o prognóstico de possível 
perda cujo valor deverá ser apurado quando de uma eventual condenação. 
Atualmente, os autos encontram-se em fase de instrução. 11.i – Processo 
administrativo tramitando na Receita Federal do Brasil referentes ao PIS e 
COFINS apurados sobre a venda de ações da Bovespa no processo de 
desmutualização, com o prognóstico de possível perda estimada em R$ 
403 mil. Foi protocolada a impugnação do auto de infração. Os autos per-

manecem no Centro Nacional de Gestão de Processo – SP. 11.j – Proces-
so administrativo tramitando na Receita Federal do Brasil referentes ao 
IRPJ e CSLL apurados sobre a desmutualização da CETIP, com o prog-
nóstico de possível perda estimada em R$ 476 mil. Foi protocolada a im-
pugnação do auto de infração que permanece no Centro Nacional de Ges-
tão de Processo – SP. Nota 12 – Gerenciamento do Risco Operacional: 
Conforme Resolução nº 3.380/06, informamos que a empresa dispõe de 
estrutura de gerenciamento do risco operacional, compatível com suas ati-
vidades desempenhadas, capaz de identifi car, avaliar, monitorar, controlar 
e mitigar a esse risco, proporcional à natureza e a complexidade dos seus 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas informatizados. O re-
latório de risco operacional está à disposição dos interessados na sede da 
instituição. Nota 13 – Gerenciamento do Risco de Mercado: O risco de 
mercado está ligado à possibilidade de ocorrência de perda resultantes da 
oscilação nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas 
pela instituição. A política da Infi nity, em termos de exposição ao risco de 
mercado é conservadora, com limites defi nidos e validados pela Diretoria 
Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado diariamente. Dessa 
forma, a estrutura de gerenciamento do risco de mercado da empresa está 
apta a avaliar e monitorar os riscos associados garantindo efi ciência na 
gestão desses riscos, controlando ainda, o PRE (Patrimônio de Referência 
Exigido) de sua carteira conforme determina a Resolução nº 3.490/07 do 
Banco Central do Brasil. O relatório de políticas de risco de mercado está 
à disposição dos interessados na sede da instituição. Nota 14 – Gerencia-
mento do Risco de Crédito: Fundamentado na Resolução do Banco 
Central nº 3.721, de 30 de abril de 2009, a exposição ao risco de crédito 
pela Infi nity está ligada a possibilidade de ocorrência de perdas associa-
das ao não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações re-
lativas à liquidação de operações envolvendo títulos e valores mobiliários, 
instrumentos fi nanceiros derivativos ou aplicações interfi nanceiras. A Infi -
nity não realiza quaisquer operações de crédito. Como instrumentos miti-
gadores, além de atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamen-
te os limites de diversifi cação e concentração máximos estabelecidos pelo 
Banco Central do Brasil, é realizada uma criteriosa seleção de instituições 
e ativos fi nanceiros aptos a compor a carteira de investimentos da correto-
ra. Não foram registradas no período perdas decorrentes de eventos rela-
cionados a risco de crédito. O relatório com a descrição da estrutura de ge-
renciamento do risco de crédito à disposição dos interessados na sede da 
instituição. Nota 15 – Estrutura de Gerenciamento de Capital: Conforme 
disposto na Resolução do Banco Central nº 3.988/11, o gerenciamento da 
estrutura de capital visa o monitoramento e o controle do capital mantido 
pela instituição, a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos 
riscos a que a instituição está sujeita e planejamento de metas e de neces-
sidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. A 
Infi nity adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de ca-
pital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado. 
Atuando de forma conservadora, respeitando rigorosamente os limites de 
diversifi cação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil, não realizando quaisquer operações de crédito. O relatório con-
tendo a estrutura de gerenciamento de capital está à disposição dos inte-
ressados na sede da instituição. Nota 16 – Estrutura de Gerenciamento 
do Risco de Liquidez: O risco de liquidez está em conformidade com a 
Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.090/12, que estabelece a ne-
cessidade de manutenção de seus sistemas condizentes com as posições 
assumidas em todas as operações praticada no mercado fi nanceiro e de 
capitais, de modo a evidenciar o risco de liquidez decorrente dessas expo-
sições. A abordagem da corretora na administração do risco de liquidez é 
conservadora e tem como premissa garantir a liquidez da Infi nity sufi cien-
te para cumprir as obrigações assumidas. continua...
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