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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de Reais

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. CONTEXTO OPERACIONAL - Em junho de 2010, o grupo norte-ameri-
cano INTL FCStone Inc. (www.intlfcstone.com) adquiriu 100% das quotas do 
capital da Aporte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. através 
de Contrato Particular de Alienação de Quotas. O pedido de aprovação de 
transferência de controle e de participação estrangeira no Sistema Financeiro 
Nacional foi aprovado pela Presidência da República em janeiro de 2012, se-
guido da concretização da operação de aquisição e sua liquidação financeira em 
fevereiro de 2012.  Em maio de 2012, o Banco Central do Brasil aprovou a 
transferência de controle da Aporte Distribuidora de Valores Mobiliários Ltda. 
para a INTL FCStone Inc., bem como (i.) a mudança de sua denominação social 
para INTL FCStone Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (ii.) a 
transferência de sua sede social para São Paulo e (iii.) a eleição dos novos ad-
ministradores nomeados pela INTL FCStone Inc. 2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, associadas às nor-
mas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN) e Conselho Monetário 
Nacional (CMN) consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Siste-
ma Financeiro Nacional (COSIF), que considera os pronunciamentos técnicos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração das demons-
trações contábeis foram utilizadas estimativas e premissas na determinação dos 
montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as 
práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram con-
sideradas na mensuração de passivos e na seleção do prazo de vida útil de cer-
tos ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e pre-
missas adotadas. As demonstrações financeiras da entidade foram apresentadas 
na moeda do ambiente econômico primário na qual a entidade opera (moeda 
funcional), expressa em Reais, moeda funcional da DTVM. A taxa utilizada 
para conversão em moeda estrangeira é a taxa de câmbio no fim do período. 3. 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a. Apuração do Resultado - O 
resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios, exceto às re-
ceitas advindas do serviço de Agente Fiduciário que são tratadas pelo regime de 
caixa, e considera a data efetiva de pagamento da fatura. As aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são registradas ao custo acrescidas das receitas calculadas 
até a data do balanço. Os encargos do imposto de renda e da contribuição social 
são calculados conforme a legislação vigente na data de sua apuração. b. Esti-
mativas Contábeis - Na preparação das demonstrações foram utilizadas esti-
mativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram 
em consideração o julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à 
subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Administração re-
visa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c. Ativos e Passi-
vos. Circulantes e a Longo Prazo - São demonstrados pelos valores de reali-
zação, incluindo quando aplicável os rendimentos e as variações monetárias, 
reconhecidas (em base pró-rata-dia). d. Títulos e Valores Mobiliários e Ins-
trumentos Financeiros Derivativos (TVM) - Em 31 de dezembro de 2015, a 
distribuidora possui posições em Títulos Públicos Federais do Tesouro Nacio-
nal, cuja liquidez é diária. Os valores estão ajustados ao valor de mercado em 
atendimento a Circular 3068/2001. Em 31 de dezembro de 2015, a distribuido-
ra não possui posições em derivativos. e. Operações de Câmbio - São demons-
tradas pelos valores de realização, incluindo os rendimentos (em base pró-rata-
-dia), as variações cambiais auferidas, e provisão para perdas (quando aplicá-
vel), nos termos da Resolução nº 2.682/99. f. Provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social - A provisão para o imposto de renda, quando 
aplicável, é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adi-
cional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 mil no ano. A Lei nº 
13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de contribuição so-
cial aplicável às instituições financeiras, de 15% para 20% no período compre-
endido entre 01.09.2015 a 31.12.2018. A partir de 01.01.2019, a alíquota volta-
rá a ser de 15%. 4. DISPONIBILIDADES - Em 31 de dezembro de 2015, são 
representados por depósitos bancários em instituições de 1ª. Linha, do Sistema 
Financeiro no montante de R$ 113 mil (2014: R$ 5.600 mil). 5. APLI-
CAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Em 31 de dezembro de 
2015, a Instituição possuía aplicações financeiras de liquidez no mercado aber-
to em operações compromissadas com títulos públicos no montante de R$ 
2.742 mil. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 não haviam 
operações com aplicações interfinanceiras de liquidez. 6. TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVA-
TIVOS- Em 31 de dezembro de 2015, a Instituição possuía títulos e valores 
mobiliários (LFT) classificados como títulos para negociação vinculados a 
prestação de garantias no montante de R$ 4.465 mil. No exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2014, a Instituição possuía certificados de depósito ban-
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cário no montante de R$ 1.006 mil classificados como títulos para negociação. 
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não houveram 
operações com instrumentos financeiros derivativos. 7. OUTROS CRÉDI-
TOS - a. Rendas a Receber: Substancialmente, é composto pelos valores de 
R$ 2.262 mil e R$ 3.575 mil referente a rendas a receber pela prestação de 
serviços a empresas do grupo INTL FCStone Markets, LLC e INTL FCStone 
Securities Inc., respectivamente, nos E.U.A. b. Diversos: O montante de R$ 45 
mil, na rúbrica “Diversos” é composto por R$ 31 mil de adiantamento de férias 
e R$ 14 mil de valores a receber – operações BM&F. 8. INVESTIMENTOS 
- Título Patrimonial da ANBIMA registrado pelo custo histórico de R$ 6 mil. 9. 
IMOBILIZADO DE USO - O permanente é representado por imobilizado de 
uso e demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado é cal-
culada e registrada com base no método linear, considerando taxas que contem-
plam a vida útil-econômica dos bens. O imobilizado de uso refere-se a direitos 
sobre licença para utilização de software no valor de R$ 10 mil (não houve 
aquisição ou baixa no período). 10. OUTRAS OBRIGAÇÕES - O montante 
de R$3.500 mil registrado na rúbrica “Sociais e Estatutárias”, refere-se a divi-
dendos propostos a pagar. O montante de R$ 1.310 mil, (2014: R$ 335 mil), 
registrado na rúbrica “Fiscais e Previdenciárias”, refere-se principalmente a 
impostos retidos sobre o lucro e encargos provisionados, enquanto R$117 mil 
(2014: R$ 84 mil), registrado em “Negociação e Intermediação de Valores” 
refere-se a valores a liquidar com clientes decorrentes de operações realizadas 
em Bolsa de Valores. O montante de R$ 611 mil, (2014: R$ 288 mil), registrado 
na rúbrica “Diversas”, é composto substancialmente por R$ 176 mil de férias a 
pagar e R$ 435 mil de gratificações a pagar. 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 
a. Capital Social: O Capital Social é representado por 6.895.000 quotas no 
valor de R$1,00 cada, totalmente integralizados na data do balanço, por quotis-
tas domiciliados no país, totalizando R$ 6.895.000,00. b. Dividendos: No exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram provisionados dividendos 
no valor de R$ 3.500.000,00 em razão da existência de intenção por parte da 
Administração à sua distribuição. 12. CONTINGÊNCIAS - As declarações de 
renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e aprovação pelas 
autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à 
revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 
13. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO - Em cumprimento à le-
gislação específica e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas 
revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Ca-
dastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com 
a gestão de riscos e controles internos. 14. GERENCIAMENTO DA ESTRU-
TURA DE CAPITAL - Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 
30/06/2011 do Banco Central do Brasil, a Instituição, adotou uma política de 
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimen-
tos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de for-
ma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela institui-
ção de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços ofereci-
dos a seus clientes. 15. GERENCIAMENTO DE RISCOS - a. Gestão de 
risco operacional: Conforme Resolução CMN 3.380/2006, informamos que a 
empresa dispõe de estrutura de gerenciamento de risco operacional, capaz de 
identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados a suas 
atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resul-
tantes de falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e 
sistemas ou eventos externos. A empresa desenvolve permanentemente políti-
cas, sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis per-
das advindas da exposição aos riscos inerentes às suas atividades, com um 
conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais 
visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento de regras e normas 
aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condução dos 
negócios e acarretem perdas financeiras. O relatório de risco operacional está 
à disposição dos interessados na sede da empresa. b. Gestão de risco de mer-
cado: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilações 
de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexa-
dores das carteiras ativas e passivas da empresa. A política da instituição, em 
termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites defini-
dos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acom-
panhado diariamente. Desta forma, a estrutura de gerenciamento de risco de 
mercado da empresa está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, ga-
rantindo eficiência na gestão desses riscos, controlando ainda, os requerimen-
tos mínimos de capital, conforme determina a Resolução CMN 4.193/2013, do 
Banco Central do Brasil. 16. OUVIDORIA - O canal de Ouvidoria está plena-
mente implementado, através de canal próprio de discagem direta gratuita 
(DDG) 0800 942 4685.
 Fábio Nisaka Solferini Jorge Alberto Ortega Do Nascimento
 Diretor Presidente Contador CRC-1SP 305762/O-6.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Quotistas e Administradores da
INTL FCStone
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
São Paulo, SP.
Examinamos as demonstrações contábeis da INTL FCStone Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 2º Semestre e 
exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração pelas
Demonstrações Contábeis
A Administradora da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten-
ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante das demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 
Distribuidora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Entidade.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, 
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião sem ressalva.
Opinião sem ressalva
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas 
em conjunto com as respectivas notas explicativas da Administração, apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da INTL FCStone Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o 2º Semestre e exercício findos naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

São Paulo, 29 de janeiro de 2016.
PGBR Auditores Independentes S/S

CRC 2SP 030.086/O-7
 Paulo Sérgio Sangiorgio Welington Vieira Araújo
 Contador - CRC 1SP 085.108/O-0 Contador - CRC 1SP 136.741/O-6

Demonstração do resultado para o 2º semestre e exercício
findo em 31 de dezembro - Em milhares de Reais

  2º Semestre Exercício Exercício
  2015 2015 2014
Receita de intermediação financeira .....  1.978 3.231 470 
  Resultado de operações com títulos e
   valores mobiliários .................................  475 799 254 
  Resultado de câmbio ...............................  1.503 2.432 216 
Despesas da intermediação financeira ..  - - -
  Resultado com instrumento financeiro
   derivativo ...............................................  - - -   
Resultado bruto da intermediação
 financeira ................................................  1.978 3.231 470 
Outras receitas (despesas) operacionais  1.871 2.591 1.575 
  Receitas de prestação de serviços ...........  4.774 7.778 5.145 
  Despesas de pessoal ................................  (1.404) (2.794) (2.209) 
  Outras despesas administrativas .............  (853)  (1.503) (1.020) 
  Despesas tributárias ................................  (652)  (907) (350)
  Outras receitas operacionais ...................  6  17 52 
  Outras despesas operacionais ..................  - - (43) 
Resultado operacional ............................  3.849 5.822 2.045 
Resultado não operacional .....................  1.011 1.431 633 
  Outras receitas não operacionais .............  1.011 1.431 633 
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro e participações ..............................  4.860 7.253 2.678 
Imposto de renda e contribuição social .  (1.709) (2.485) (901) 
Participações no lucro .............................  (1.119) (1.739) (602) 
Lucro líquido do semestre/exercício ......  2.032 3.029 1.175 
Número de quotas ...................................  6.895.000  6.895.000 6.895.000 
Resultado por quota (R$) .......................  0,29 0,44 0,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  Nota 2015 2014
Ativo circulante ....................................................  13.277 8.914 
Disponibilidades ................................................... 4 113 5.600 
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 5 2.742 -
  Aplicações em operações compromissadas .........  2.742 -
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos .................. 6 4.465 1.006
  Títulos de renda fixa .............................................  4.465 1.006
Outros créditos ..................................................... 7 5.956 2.308
  Rendas à receber ..................................................  5.911 2.308
  Diversos ...............................................................  45 -
Realizável a longo prazo ......................................  15 18 
Investimentos ........................................................ 8 6 6 
  Títulos patrimoniais .............................................  6 6 
Imobilizado de uso ............................................... 9 9 12 
  Sistemas de comunicação ....................................  9 12 
Total do ativo ........................................................  13.292 8.932

  Nota 2015 2014
Passivo circulante .................................................  5.538 707 
Outras obrigações ................................................ 10 5.538  707 
  Sociais e estatutárias ............................................  3.500  -   
  Fiscais e previdenciárias ......................................  1.310  335 
  Negociação e intermediação de valores ...............  117  84 
  Diversas ................................................................  611  288 
Patrimônio líquido ............................................... 11 7.754  8.225 
  Capital social
    de domiciliados no país ......................................  6.895  6.895 
  Reservas legais .....................................................  287  135 
  Reservas de lucros ................................................  572  1.195 
Total do passivo ....................................................  13.292  8.932

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015 - Em milhares de Reais

    Reservas de lucros
  Capital social Reservas legais Reservas de lucros Lucros acumulados Total
Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2013 .....  2.300 76 77 2 2.455
Aumento de capital ........................................................  4.595                      -                        -    - 4.595 
Lucro líquido/prejuízo do período  ................................                      -                        -                        -                        1.175  1.175 
Destinação do lucro líquido:
   Reservas legais ............................................................                      -                        59                      -    (59) -   
   Reservas de lucros .......................................................                      -                        -                   1.118  (1.118)  -   
Saldo em 31/12/2014 .....................................................                 6.895                    135                 1.195                           - 8.225 
Aumento de capital ........................................................                      -                        -                        -                             -    -
Lucro líquido/prejuízo do período  ................................                      -                        -                        -                        3.029              3.029 
Destinação do lucro líquido:
   Reservas legais ............................................................                      -                      152                      -    (152)                     -   
   Reservas de lucros .......................................................                      -                        -                   2.877  (2.877)                      -   
   Distribuição de dividendos .........................................                      -                        -    (3.500) - (3.500) 
Saldo em 31/12/2015 .....................................................                 6.895                    287                    572                           -    7.754 
Saldo em 30/06/2015 .....................................................                 6.895                    135                 1.195                         997  9.222 
Aumento de capital ........................................................                      -                        -                        -                             -    -
Lucro líquido/prejuízo do período  ................................                      -                        -                        -                        2.032            2.032 
Destinação do lucro líquido: ..........................................      
   Reservas legais ............................................................                      -                      152                      -                         (152)                      -   
   Reservas de lucros .......................................................                      -                        -                   2.877  (2.877)                     -   
   Distribuição de dividendos .........................................                      -                        -    (3.500) - (3.500) 
Saldo em 31/12/2015 .....................................................                 6.895                    287                    572                           -    7.754

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício
findo em 31 de dezembro - Em milhares de Reais

  2º Semestre Exercício Exercício
  2015 2015 2014
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
Lucro/prejuízo líquido ............................  2.032 3.029 1.175 
Ajustes para:
Depreciações e amortizações ....................  1 2 -   
  2.033 3.031 1.175 
Variação em:
Títulos e valores mobiliários .....................  (289) (3.459) 1.758 
Outros créditos ..........................................  (2.756) (3.648) (2.090) 
Outras obrigações ......................................  3.997 4.831 77
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
 atividades operacionais ..........................  2.985 755 920 
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente
 das atividades de investimento .................  - - (12)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
Aumento de capital ...................................  - - 4.595 
Dividendos propostos................................  (3.500) (3.500) -
Caixa líquido proveniente das (utilizado
 nas) atividades de financiamento ..........  (515) (2.745) 5.503 
Caixa e equivalentes no início do período  3.370 5.600 97 
Caixa e equivalentes no final do período ..  2.855 2.855 5.600 
Total dos efeitos de caixa e
 equivalentes ............................................  (515) (2.745) 5.503 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


