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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., 
as demonstrações financeiras da Concórdia S.A. - Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e 
Commodities (“Concórdia”), que compreendem os balanços patrimoniais e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, assim como as notas explicativas, 
referentes aos semestres encerrados em 30 de junho de 2013 e 2012, acompanhados do relatório dos 
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. A Concórdia apresentou no encerramento do 

primeiro semestre de 2013 um lucro líquido de R$ 1.747 mil, contra um lucro líquido de R$ 86 mil no 
encerramento do primeiro semestre de 2012. Encerramos o primeiro semestre de 2013, tendo sob nossa 
administração um total de recursos de terceiros de R$ 2.500.289 mil, contra R$ 3.948.772 mil no 
encerramento do primeiro semestre de 2012. Esses recursos estão representados por fundos de investimentos 
e clubes de investimentos. 
O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às 

disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 3.849, de 25 de março de 2010. A Concórdia é 
sediada na capital de São Paulo e possui filial na capital do Rio de Janeiro. Toda essa estrutura conta com 
quadro de funcionários composto por 121 pessoas, o que assegurou à Concórdia, uma presença operacional 
importante nas principais praças financeiras do País.

São Paulo, 20 de agosto de 2013
A Administração

Ativo
Nota

explicativa 2013 2012
Circulante 136.415 127.427
 Disponibilidades 4 1.610 474
 Aplicações interfinanceiras de liquidez 15.703 10.702
  Aplicações no mercado aberto 4 15.703 10.702
 TVM e instrumentos financeiros derivativos 5 35.835 44.147
  Carteira própria 3.442 3.781
  Vinculados a compromissos de recompra 548 9.231
  Vinculados a prestação de garantias 31.845 31.135
 Outros créditos 82.471 71.399
  Rendas a receber 843 1.033
  Negociação e intermediação de valores 6 80.558 69.494
  Diversos 7 1.070 872
 Outros valores e bens 796 705
  Despesas antecipadas 796 705
Realizável a longo prazo 18.850 12.842
 Outros créditos 7 18.850 12.842
  Diversos 18.850 12.842
Permanente 3.700 3.837
 Investimentos 8 1.687 1.695
  Outros investimentos 1.687 1.695
 Imobilizado de uso 9 1.467 1.712
  Outras imobilizações de uso 4.976 4.761
  (–) Depreciações acumuladas (3.509) (3.049)
 Intangível 524 290
  Ativos Intangíveis 1.111 668
  (–) Amortizações acumuladas (587) (378)
 Diferido 22 140
  Gastos de organização e expansão 1.922 1.922
  (–) Amortizações acumuladas (1.900) (1.782)
Total 158.965 144.106

Passivo
Nota

explicativa 2013 2012
Circulante 97.746 90.720
 Captações no mercado aberto 11 546 9.192
  Carteira própria 546 9.192
 Outras obrigações 97.200 81.528
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 2 –
  Sociais e estatutárias – 508
  Fiscais e previdenciárias 12 a 1.059 764
  Negociação e intermediação de valores 6 91.378 64.798
  Diversos 12 b 4.761 15.458
Exigível a longo prazo 16.205 8.373
 Outras obrigações 16.205 8.373
  Fiscais e previdenciárias 12 a 14.861 8.183
  Diversos 12 b 1.344 190
Patrimônio líquido 13 45.014 45.013
 Capital 45.014 45.013
  De domiciliados no pais 36.000 36.000
  Reservas de lucros 7.357 8.931
  Ajustes de avaliação patrimonial (3) –
  Lucros acumulados 1.660 82

Total 158.965 144.106
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Nota
explicativa 2013 2012

Receitas da intermediação financeira 4.767 3.795
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4.855 3.800
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos (88) (5)
Despesas da intermediação financeira (372) (340)
 Operações de captação no mercado (372) (340)
Resultado bruto da intermediação financeira 4.395 3.455
Outras receitas/(despesas) operacionais (1.249) (2.902)
 Receitas de prestação de serviços 16 a 24.012 19.047
 Despesas de pessoal (7.435) (6.898)
 Outras despesas administrativas 16 b (17.776) (13.404)
 Despesas tributárias (2.034) (1.776)
 Outras receitas operacionais 16 c 6.439 168
 Outras despesas operacionais 16 c (4.455) (39)
Resultado operacional 3.146 553
Resultado não operacional 16 d (1) (8)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 3.145 545
Imposto de renda e contribuição social 15 a (1.398) (459)
 Provisão para imposto de renda (2.079) (92)
 Provisão para contribuição social (1.264) (48)
 Ativo fiscal diferido 1.945 (319)
Lucro líquido do semestre 1.747 86
Lucro líquido por lote de mil ações em R$ 1,75 0,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)
2013 2012

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido dos semestres 1.747 86
 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
  Depreciações e amortizações 367 434
  Provisão para perdas – (3)
  Resultado na alienação de bens 1 12
  Ajustes de avaliação patrimonial (3) –
 Lucro líquido dos semestres ajustados 2.112 529
 (Aumento)/redução aos ativos operacionais (57.714) (14.566)
   Títulos e valores mobiliários - carteira própria (386) 933
   Títulos e valores mobiliários - vinculados a operações compromissadas 4.274 (6.941)
   Títulos e valores mobiliários - vinculados à prestação de garantias (1.096) (2.261)
   Outros créditos - rendas a receber 116 3.107
   Outros créditos - negociação e intermediação de valores (52.627) (9.075)
   Outros créditos - diversos (8.175) 180
   Outros valores e bens - despesas antecipadas 180 (509)
 Aumento/(redução) aos passivos operacionais 60.582 13.934
   Captações no mercado aberto - carteira própria (4.267) 6.907
   Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 2 –
   Outras obrigações - sociais e estatutárias (143) (225)
   Outras obrigações - fiscais e previdenciárias 6.903 (492)
   Outras obrigações - negociação e intermediação de valores 56.546 (3.968)
   Outras obrigações - diversas 1.541 11.712
 Caixa líquido proveniente/usado nas atividades operacionais 4.980 (103)
Fluxo de atividades de investimentos
 Amortização de investimento 8 1
 Alienação de imobilizado de uso – 12
 Aquisição de imobilizado de uso (65) (93)
 Aplicação no intangível (36) (57)
 Caixa líquido proveniente/usado das atividades de investimentos (93) (137)
Fluxo de atividades de financiamentos
 Dividendos pagos (1.403) –
 Juros sobre capital próprio (306) –
 Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (1.709) –
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 3.178 (240)
 Caixa e equivalentes de caixa
  Início do período 14.135 11.416
  Fim do período 17.313 11.176
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 3.178 (240)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital social Reservas de lucros
Nota

explicativa
Capital

realizado
Reserva

legal
Reservas para 

expansão
Reservas especiais 

de lucros
Ajustes de valor 

patrimonial
Lucros ou prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011 36.000 5.143 681 3.103 – – 44.927
Lucro do semestre – – – – – 86 86
Destinações:
 Reserva legal – 4 – – – (4) –
Saldos em 30 de junho de 2012 36.000 5.147 681 3.103 – 82 45.013
Saldos em 31 de dezembro de 2012 36.000 5.165 749 1.356 – – 43.270
Ajustes de avaliação patrimonial – – – – (3) – (3)
Lucro do semestre – – – – – 1.747 1.747
Destinações:
 Reserva legal 13 d – 87 – – – (87) –
Saldos em 30 de junho de 2013 36.000 5.252 749 1.356 (3) 1.660 45.014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Semestres Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Concórdia S.A. - Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities
(“Concórdia”), tem por objeto social, operar, negociar e distribuir títulos e valores mobiliários, por conta 
própria ou de terceiros, administração de recursos de terceiros e demais atividades permitidas e 
regulamentadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A Concórdia é responsável pela administração de 
fundos de investimentos e clubes de investimentos cujos patrimônios em 30 de junho de 2013, somam 
R$ 2.500.289 (R$ 3.948.772 em 2012).
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram 
preparadas a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, que já consideram as 
alterações trazidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/08, associadas às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), quando aplicável. A apresentação dessas demonstrações financeiras está em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração dessas demonstrações 
financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos 
valores ativos e passivos. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e passivos, os 
resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. Os pronunciamentos contábeis já aprovados 
pelo Banco Central do Brasil são: • Resolução CMN nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos 
(CPC 01); • Resolução CMN nº 3.604/08 - Demonstração do fluxo de caixa (CPC 03); • Resolução CMN 
nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas (CPC 05); • Resolução CMN nº 3.823/09 - Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes (CPC 25); • Resolução CMN nº 3.973/11 - Eventos subsequentes 
(CPC 24); • Resolução CMN nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações (CPC 10); • Resolução CMN 
nº 4.007/11 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro (CPC 23). Atualmente, não 
existe previsão de aprovação pelo Banco Central do Brasil - BACEN dos demais pronunciamentos contábeis 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e, se o impacto dos mesmos se dará de maneira 
prospectiva ou retrospectiva nas demonstrações financeiras. Contudo em levantamento efetuado, a 
implementação dos demais CPCs não ocasiona impacto relevante nas demonstrações financeiras da 
Concórdia. A autorização para emissão das demonstrações financeiras encerradas em 30 de junho de 2013 
foi concedida pela Diretoria em 20 de agosto de 2013.
3. Principais práticas contábeis: A Concórdia adota as seguintes práticas contábeis na elaboração de suas 
demonstrações financeiras: a. Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo 
com o regime de competência, observando-se o critério “pro rata die” para as de natureza financeira. 
b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa, são representados por disponibilidades em 
moeda nacional, e aplicações no mercado aberto, cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são 
utilizadas pela Concórdia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. c. Estimativas 
contábeis: A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração da Concórdia, use de julgamento na determinação e registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem provisão para 
contingências e valorização de títulos e valores mobiliários. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. d. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Estão demonstradas pelo valor de 
compra com compromisso de revenda, acrescidas dos rendimentos decorridos, calculados em base “pro rata
die”. e. Títulos e valores mobiliários: De acordo com o estabelecido na Circular nº 3.068/01, os títulos e 
valores mobiliários, estão classificados nas seguintes categorias: Títulos mantidos até o vencimento - são 
aqueles que a companhia tem a intenção e capacidade financeira para efetuar o resgate somente no 
vencimento. São avaliados a taxa de juros contratada pelo regime de competência “pro rata die”. Em 30 de 
junho de 2013 e 2012, a Concórdia não possui papéis classificados nesta categoria. Títulos para negociação
- considerando que foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, 
são contabilizados pelo valor de mercado, com as perdas e os ganhos reconhecidos diretamente no resultado 
do semestre. Títulos disponíveis para venda - não são classificados como “títulos para negociação” nem 
como “mantidos até o vencimento”, esses títulos são ajustados a valor de mercado, sendo o resultado da 
valorização, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta destacada do patrimônio líquido. As perdas 
e os ganhos, quando realizados, são reconhecidos diretamente no resultado do semestre. f. Negociação e 
intermediação de valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e valores 
a receber, realizadas na BM&FBovespa S.A., por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos 
regulamentares ou de vencimento dos contratos e intermediação de valores. g. Créditos tributários: 
Constituídos de acordo com as resoluções do CMN nº 3.059/02 e nº 3.355/06, que determinam que a 
instituição deve atender cumulativamente as seguintes condições: a) Apresentar histórico de lucros ou 
receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social em pelo menos três dos últimos cinco 
exercícios sociais, incluindo o exercício em referência. b) Haja expectativa de geração de lucros ou receitas 
tributáveis futuras para fins de imposto de renda e contribuição, baseados em estudo técnico. Os créditos 
tributários sobre as adições temporárias, foram calculadas às alíquotas de 25% para o imposto de renda e 
15% para contribuição social sobre o lucro e estão apresentados como “Outros créditos - diversos” conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 15.b. Os benefícios fiscais provenientes do direito de compensação de 
outras diferenças temporárias somente são reconhecidos quando efetivamente utilizados, conforme 
explicado na nota explicativa nº 15.b. h. Outros ativos e passivos: Os ativos foram demonstrados pelos 
valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias em base “pro
rata die” e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores 
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias em base “pro rata die”.
i. Permanente: i. Investimentos: São avaliados pelo método de custo de aquisição, deduzidas das 
provisões para perdas, quando aplicável. ii. Imobilizado de uso: É demonstrado ao custo de aquisição, 
líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-
econômica estimada dos bens, e as principais taxas anuais são: 20% ao ano para equipamentos de 
processamento de dados e 10% ao ano para outros bens. iii. Intangível: Corresponde aos direitos que 
tenham por objeto os bens “incorpóreos” destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 
finalidade, é demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas amortizações acumuladas de 20% 
ao ano, calculadas pelo método linear. iv. Diferido: Corresponde aos gastos logiciais e benfeitorias em 
imóveis de terceiros que estão registrados ao custo de aquisição, líquido das respectivas amortizações 
acumuladas de 20% ao ano, calculadas pelo método linear. A partir de 30 de setembro de 2008, estes gastos 
não puderam ser mais registrados e os valores registrados até aquela data serão mantidos até a sua efetiva 
baixa. j. Captações no mercado aberto: Estão demonstradas pelo valor de venda com compromisso de 
recompra, acrescidas das despesas decorridas, calculados em base “pro rata die”. k. Imposto de renda e 
contribuição social: A provisão para imposto de renda foi calculada à alíquota de 15% acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 120 semestrais, e a contribuição social à alíquota 
de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma da legislação em vigor. Os créditos 
tributários constituídos sobre as diferenças intertemporais entre o resultado contábil e o fiscal são calculados 
pelas alíquotas do imposto de renda e da contribuição social descritas acima. l. Ativos e passivos 
contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e das 
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução 
CMN nº 3.823/09, a qual aprovou o CPC 25 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
Os critérios utilizados pela Administração para mensuração e divulgação dos ativos e passivos contingentes 
são: • Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
• Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando da existência de uma 
obrigação presente como resultado de um evento passado e com base na opinião de assessores jurídicos e 
for considerado provável uma saída de recurso que incorporam os benefícios econômicos para liquidar a 
obrigação, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo 
contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos 
são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados de acordo com a legislação 
vigente. Os passivos contingentes são divulgados em notas explicativas, a menos que seja remota a 
possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação. Os depósitos judiciais são mantidos em conta 
de ativo, sem deduzi-los das provisões para passivos contingentes e obrigações legais, em atendimento às 
normas do BACEN. Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à variação de índices, são 
atualizadas até a data do balanço. As contrapartidas dessas atualizações são refletidas no resultado do 
semestre. m. Avaliação do valor recuperável: Semestralmente, com base em análise da Administração da 
Concórdia, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros da Concórdia exceder o seu valor 
recuperável é reconhecido uma perda de recuperação de ativos no resultado do semestre.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 30 de junho de 2013 e 2012 a posição de caixa e equivalentes de
caixa é constituído por: 2013 2012
Disponibilidades 1.610 474
Aplicações interfinanceiras de liquidez 15.703 10.702
Total de caixa e equivalentes de caixa 17.313 11.176
As aplicações interfinanceiras de liquidez estão representadas por operações compromissadas no valor de 
R$ 15.703 (R$ 10.702 em 2012), remuneradas a taxas prefixadas, lastreados em títulos públicos (LFTs) e com 
vencimento em 1º de julho de 2013. 5. Títulos e valores mobiliários: As carteiras de títulos e valores 
mobiliários em 30 de junho de 2013 e 2012 estão classificadas nas categorias títulos para negociação e 
títulos disponíveis para venda e estão apresentadas como segue:
a. Composição dos títulos e valores mobiliários: 2013 2012
Títulos para negociação:
Carteira própria
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 3.442 3.781
Vinculados à operações compromissadas
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 548 9.231
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (*) – 31.135
Títulos disponíveis para venda:
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (*) 31.845 –
Total 35.835 44.147
(*) Os títulos são dados como margem de garantia para as operações junto a BM&FBovespa e a Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.
b. Quadro demonstrativo das operações com títulos e valores mobiliários:

2013 2012

Quantidade
Faixa de 

vencimento
Custo

atualizado
Valor de 
mercado

Ajuste a valor 
de mercado

Valor de 
mercado

Títulos públicos federais
Para negociação:
Letras Financeiras do Tesouro 8 Até 3 meses 45 45 – 33.054
Letras Financeiras do Tesouro 660 De 1 a 3 anos 3.725 3.725 – 4.157
Letras Financeiras do Tesouro 39 De 3 a 5 anos 220 220 – 4.951
Letras Financeiras do Tesouro – De 5 a 15 anos – – – 1.985
 Total 707 3.990 3.990 – 44.147
Disponível para venda:
Letras Financeiras do Tesouro 5.644 De 1 a 3 anos 31.851 31.845 (6) –
 Total 5.644 31.851 31.845 (6) –
Total geral 6.351 35.841 35.835 (6) 44.147
As posições registradas como títulos de renda fixa, referem-se as aplicações dos recursos próprios da 
Concórdia. Quanto aos critérios de marcação a mercado, para os títulos públicos federais, a ANBIMA - 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, disponibiliza diariamente em seu 
site a média de todos os negócios do dia de cada título público. Por decisão estratégica a Concórdia, 
não opera com posições próprias nos mercados de renda variável e com instrumentos financeiros derivativos. 
6. Negociação e intermediação de valores: Em 30 de junho de 2013 e 2012 a posição de negociação e
intermediação de valores está assim apresentada: Outros créditos Outras obrigações

2013 2012 2013 2012
Caixas de registro e liquidação – 24.758 36.662 133
Devedores/credores - Conta liquidação pendentes 80.522 38.456 51.199 64.665
Operações com ativos financeiros e mercadorias a liquidar – 6.213 3.517 –
Operações de intermediação de swap 36 67 – –
 Total 80.558 69.494 91.378 64.798

7. Outros créditos - Diversos: Em 30 de junho de 2013 e 2012 a posição de outros créditos diversos está
assim apresentada: 2013 2012
Adiantamentos salariais 134 135
Adiantamentos para pagamentos 27 125
Adiantamentos para imobilizado 3 384
Créditos tributários (nota 15b) 2.490 246
Depósitos em garantias (nota 14) 16.360 12.596
Impostos e contribuições a compensar 870 110
Outras 36 118
 Total 19.920 13.714
8. Investimentos: Basicamente, referem-se ao Funcine Lacan, constituído sob a forma de condomínio 
fechado, iniciou as atividades em 21 de dezembro de 2007 e possui prazo de duração de seis anos, podendo
ser prorrogado por mais dois anos. 2013 2012
Incentivos fiscais - Certificado Audiovisual e Funcine 1.679 1.687
Outros investimentos 8 8
 Total 1.687 1.695
9. Imobilizado de uso: O ativo imobilizado está integralmente localizado no Brasil e é empregado 
exclusivamente nas operações relacionadas à Concórdia. A Administração da Concórdia entende que 
tal ativo imobilizado é plenamente recuperável por meio do fluxo de caixa das operações futuras.
a. Bens destinados à manutenção das atividades:

Saldos em 30/06/2013
Saldos em 

30/06/2012

Descrição
Taxa anual de 

depreciação Custo
Depreciação 

acumulada Líquido Líquido
Instalações 10% 339 (273) 66 90
Móveis e utensílios 10% 954 (699) 255 290
Computadores e periféricos 20% 1.862 (1.417) 445 496
Sistemas de segurança 10% 57 (22) 35 35
Sistemas de comunicação 10% 1.764 (1.098) 666 801
 Total 4.976 (3.509) 1.467 1.712
b. Adições e baixas no imobilizado:

Saldos em Saldos em
Descrição 31/12/2012 Adições Baixas 30/06/2013 30/06/2012
Instalações 339 – – 339 339
Móveis e utensílios 939 19 (4) 954 924
Computadores e periféricos 1.817 46 (1) 1.862 1.686
Sistemas de segurança 57 – – 57 51
Sistemas de comunicação 1.764 – – 1.764 1.761
 Total 4.916 65 (5) 4.976 4.761
c. Movimentação da depreciação:

Saldos em Saldos em
Descrição 31/12/2012 Adições Baixas 30/06/2013 30/06/2012
Instalações 264 9 – 273 249
Móveis e utensílios 670 32 (3) 699 634
Computadores e periféricos 1.308 110 (1) 1.417 1.190
Sistemas de segurança 20 2 – 22 16
Sistemas de comunicação 1.031 67 – 1.098 960
 Total 3.293 220 (4) 3.509 3.049
10. Transações entre partes relacionadas: a. Transações com controladores (diretas e indiretas): 
A Concórdia possui como controladora, a holding Ijuí Participações Ltda. Nos semestres findos em 
30 de junho de 2013 e 2012, a Concórdia não operou com partes relacionadas. b. Remuneração do 
pessoal-chave da administração: Para atendimento da Resolução nº 3.750/09 do Banco Central e também 
ao Pronunciamento Técnico CPC 05 - Divulgação de Partes Relacionadas, foi definido como pessoal-chave 
dessa instituição, todos os membros que compõem sua Diretoria. O montante global da remuneração dos 
Diretores é distribuída de acordo com o que determina o Estatuto Social da Concórdia. De acordo com o 
Estatuto Social da Concórdia é de responsabilidade dos acionistas, fixarem o montante global da remuneração 
anual dos administradores. Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2013, foi fixado o 
valor anual de até R$ 2.500 para o exercício de 2013. Os gastos com benefícios de curto prazo aos
Administradores podem ser demonstrados da seguinte forma: 2013 2012
Proventos (637) (565)
Encargos sociais (194) (172)
 Total (831) (737)
A Concórdia concede aos empregados benefícios usuais de mercado, tais como assistência médica, vale 
alimentação e refeição. • Plano de pensão e de benefícios pós-emprego a funcionários: A Concórdia 
não concede benefícios pós-empregos, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros de longo 
prazo para os seus empregados. c. Outras informações: Conforme legislação em vigor, as Corretoras de 
Valores Mobiliários não podem conceder empréstimos, financiamentos ou adiantamentos, permitindo 
apenas financiamento da conta margem. Não foram efetuados pela Concórdia, empréstimos, financiamentos 
ou qualquer outro adiantamento à Diretoria ou qualquer um de seus familiares.
11. Captações no mercado aberto: Representadas por operações compromissadas no valor de R$ 546 
(R$ 9.192 em 2012), remuneradas a taxas prefixadas, lastreadas em títulos públicos (LFT´s) com vencimento 
em 1º de julho de 2013.
12. Outras obrigações: Em 30 de junho de 2013 e 2012 a posição de outras obrigações diversas está assim 
apresentada: 
a. Fiscais e previdenciárias: 2013 2012
Impostos e contribuições 1.059 764
Provisão para imposto de renda diferido (nota 15g) 2.162 –
Provisões para riscos fiscais (nota 14) 12.699 8.183
 Total 15.920 8.947
b. Diversos: 2013 2012
Pessoal 1.824 1.654
Administrativa 2.861 1.767
Credores 52 12.005
Provisão para riscos trabalhistas (nota 14) 1.344 190
Outras 24 32
 Total 6.105 15.648
13. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social está dividido em 1.000.000 de ações nominativas, 
sendo 500.000 ações preferenciais, sem direito a voto e 500.000 ações ordinárias, no valor nominal de 
R$ 36,00 (R$ 36,00 cada em 2012). b. Dividendos: Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo 
de 25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. 
Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2013, foi deliberado o pagamento dos dividendos 
anteriormente provisionados no valor de R$ 5 referente ao exercício de 2012, o qual foi efetivado no mês de 
junho de 2013. Foi pago também nesse semestre dividendos anteriormente provisionados no montante de 
R$ 1.398 referente ao exercício de 2011, que estavam registrados no passivo, na rubrica “Sociais e 
estatutárias”. No semestre encerrado em 30 de junho de 2013 não houve qualquer constituição. c. Juros 
sobre o capital próprio: Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2013, foi deliberado o 
pagamento dos juros sobre o capital próprio anteriormente provisionados no passivo, na rubrica “Sociais e 
estatutárias” no valor de R$ 306, líquido de impostos, referente ao exercício de 2012, o qual foi efetivado no 
mês de junho de 2013. No semestre encerrado em 30 de junho de 2013 não houve provisão de juros sobre 
o capital próprio. d. Reservas de lucros: Reserva legal: A reserva legal é constituída por 5% do lucro 
líquido do semestre, limitada a 20% do capital social, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos 
ou para aumento do capital social, no semestre encerrado em 30 de junho de 2013, foi constituído o valor 
de R$ 87 (R$ 4 em 2012). Reserva de expansão: A reserva de expansão é constituída dentro dos limites 
estabelecidos no estatuto social, no semestre encerrado em 30 de junho de 2013 não houve qualquer 
constituição. Reserva especial de lucros: A reserva especial de lucros está composta por lucros acumulados 
de exercícios anteriores não distribuídos no montante de R$ 1.356, que será objeto de avaliação pela 
administração quanto à data de sua distribuição/pagamento. No semestre encerrado em 30 de junho de 
2013, não houve qualquer constituição.
14. Provisão para riscos fiscal, cível, trabalhista e depósitos judiciais: A Concórdia é parte em ações 
judiciais de natureza fiscal, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal das operações. Em 30 de junho 
de 2013 a Administração da Concórdia com base em informações de seus assessores jurídicos constituiu 
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas. As movimentações dessas 
provisões e dos depósitos judiciais no semestre podem ser demonstradas da seguinte forma:

Contingências fiscais
Saldos em 

31/12/2012
Constituição/

Atualização monetária
Saldos em

Reversão 30/06/2013 30/06/2012
Contingências fiscais (a) 8.183 4.516 – 12.699 8.183
Contingências trabalhistas (b) 917 431 (4) 1.344 190
 Total 9.100 4.947 (4) 14.043 8.373

Depósitos judiciais
Saldos em 

31/12/2012
Constituição/

Atualização monetária
Saldos em

Reversão 30/06/2013 30/06/2012
Recursos fiscais (a) 10.524 5.401 – 15.925 12.559
Recursos trabalhistas (b) 32 371 (10) 393 19
Outras - caução e garantias 18 24 – 42 18
 Total 10.574 5.796 (10) 16.360 12.596
(a) As “contingências fiscais” estão classificadas no “exigível a longo prazo” no grupo “obrigações
fiscais e previdenciárias” e os “depósitos judiciais” estão classificados no “realizável a longo prazo” no 
grupo “outros créditos diversos”, ambos referem-se basicamente a discussão sobre o processo de 
desmutualização das Bolsas ocorrido no 2º semestre de 2007, sobre o qual discute-se a incidência de IRPJ e 
CSLL sobre a atualização patrimonial dos títulos patrimoniais da Bovespa e BM&F. A contingência no valor de 
R$ 8.183 está provisionada e atualizada monetariamente com um valor presente de R$ 12.474, sendo objeto 
de depósito judicial no valor de R$ 10.524 que também está atualizado monetariamente com um valor 
presente de R$ 15.925. A Receita Federal do Brasil em junho de 2011, lavrou Autos de Infração dos referidos 
débitos de IRPJ e CSLL, tendo sido verificado que os depósitos judiciais foram efetuados a maior. A Concórdia 
adotou as medidas judiciais para levantamento das diferenças. Em outubro de 2012, foi feito a devolução 
parcial, por levantamento judicial, no montante de R$ 1.896 e aguarda decisão sobre o levantamento de 
R$ 2.341. Em dezembro de 2012, por levantamento judicial, foi devolvido a Concórdia, o depósito judicial 
efetuado em outubro de 2004 no processo nº 0028156-70.2004.403.6100 no montante de R$ 138, por ter 
ocorrido o trânsito em julgado de decisão favorável à Concórdia. No semestre findo em 30 de junho de 2013, 
foi constituída provisão de IRPJ e CSLL no valor de R$ 160 referente ao processo de desmutualização da Cetip 
ocorrido no 2º semestre de 2007, que está atualizado monetariamente com um valor presente de R$ 225. 
A Concórdia foi autuada pela Receita Federal em março de 2010 e maio de 2011, referente ao PIS e COFINS 
incidentes nas receitas obtidas nas desmutualizações da Bovespa e BM&F realizadas em 2007 e nas vendas 
efetuadas em 2008. A Concórdia defende-se administrativamente e o assessor jurídico classifica estes 
processos com probabilidade de perda possível. Para estes processos não foram constituídas provisões e os 
valores envolvidos estimados para 2007 é de R$ 19.303 e referente às operações em 2008 é de R$ 23.590, 
totalizando R$ 42.893. (b) Os “recursos trabalhistas” estão classificados no “realizável a longo prazo” no 
grupo “outros créditos diversos” e as “contingências trabalhistas” estão classificadas no “exigível a 
longo prazo” no grupo “diversos”. Para os casos classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade 
de perda provável foram constituídas provisões no valor de R$ 1.344, mantendo entretanto, os depósitos 
judiciais requeridos para andamento dos processos na esfera jurídica no valor de R$ 393. O montante de 
R$ 431 constituído no semestre, refere-se a atualização dos processos em andamento e aos novos processos 
relativos às causas trabalhistas, de acordo com a posição dos assessores jurídicos. A Concórdia é parte em 
outras reclamações “trabalhistas e cíveis” cujo assessor jurídico classifica com probabilidade de perda 
possível. Para estas reclamações não foram constituídas provisões e o valor envolvido estimado é, 
respectivamente, de R$ 525 e R$ 410.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Semestres Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

15. Imposto de renda e contribuição social: 
a. Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social:

2013 2012
Resultado antes da tributação sobre o lucro e deduzidas as participações
 e juros sobre capital próprio 3.145 545
Adições/(exclusões): (546) (785)
Provisão para contingências 431 –
Ajustes/(reversões) de títulos a valor de mercado 3 (5)
Provisões/(reversões) não dedutíveis (994) (794)
Outros 14 14
Base de cálculo dos tributos 2.599 (240)
Imposto de renda (638) –
Contribuição social (390) –
Incentivos fiscais - PAT 16 –
Imposto devido (1.012) –
Constituição/(reversão) de crédito tributário sobre adições temporárias 1.945 (319)
IRPJ/CSLL - Processo Plano Verão – (140)
IRPJ/CSLL - Diferido (2.162) –
IRPJ/CSLL - Exercício 2012 (169) –
 Total (1.398) (459)
b. Créditos tributários: Em 30 de junho de 2013, a Concórdia constituiu créditos tributários no valor de R$ 2.490 
tomando-se por base as adições temporárias. A Concórdia entende que irá compensar esses créditos tributários no 
prazo de até 2 anos. Esses valores encontram-se apresentados na rubrica “Outros créditos - diversos”. 
c. Composição do crédito tributário: 30/06/2013
Imposto de renda 1.556
Contribuição social 934
Total 2.490
d. Previsão de realização do crédito tributário em 30/06/2013:

Exercício
Imposto de renda 

diferido
Contribuição social 

diferida Total
2º semestre de 2013 495 297 792
2014 1.061 637 1.698
 Total 1.556 934 2.490
e. Movimentação do crédito tributário:

Saldos em 
31/12/2012

Movimentações Saldos em
Constituições Realizações 30/06/2013 30/06/2012

Provisão para passivos trabalhistas 367 173 (2) 538 76
Provisões não dedutíveis - Outros benefícios 158 28 – 186 158
Provisões não dedutíveis - Outros 20 1.766 (20) 1.766 12
 Total 545 1.967 (22) 2.490 246
f. Valor presente do crédito tributário:

Exercício
Imposto de renda 

diferido
Contribuição social 

diferida Total
2º semestre de 2013 495 297 792
2014 1.061 637 1.698
 Total 1.556 934 2.490
g. Movimentação do imposto de renda diferido:

Saldos em 
31/12/2012

Movimentações Saldos em
Constituições Realizações 30/06/2013 30/06/2012

IRPJ - Diferido – 1.351 – 1.351 –
CSLL - Diferido – 811 – 811 –
 Total – 2.162 – 2.162 –
No semestre findo em 30 de junho de 2013, foi constituída provisão no valor de R$ 2.162, proveniente da 
atualização monetária dos depósitos judiciais, conforme nota explicativa nº 15, registrada na linha de 
despesas de IRPJ e CSLL - Diferido.
16. Outras informações:
a. Receitas de prestação de serviços: 2013 2012
Rendas de corretagem 17.993 11.796
Rendas de administração de fundos 3.126 5.200
Rendas de comissão de intermediação - BTC 966 710
Outras rendas 1.927 1.341
 Total 24.012 19.047
b. Despesas administrativas: 2013 2012
Despesa com serviços técnicos especializados (8.110) (5.894)
Despesa com comunicações (1.627) (1.637)
Despesa com serviços do sistema financeiro (4.630) (3.331)
Despesa com processamento de dados (1.189) (840)
Despesa com aluguel (451) (438)
Despesa com depreciação e amortização (367) (434)
Outras despesas (1.402) (830)
 Total (17.776) (13.404)
c. Outras receitas/(despesas) operacionais: 2013 2012
Recuperação de encargos e despesas 16 123
Reversão de provisões operacionais 29 32
Variação monetária - depósitos em garantias (**) 5.406 –
Outras rendas operacionais (*) 989 13
Variação monetária - riscos fiscais (**) (4.388) –
Outras despesas operacionais (68) (39)
 Total 1.984 129
(*) Referente à habilitação de crédito do PIS, conforme processo nº 0053731-95.1995 no valor de R$ 914. 
(**) Referente à atualização monetária dos depósitos judiciais no período de abril de 2008 a junho de 2013 
e a atualização monetária das contingências fiscais no período de janeiro de 2008 a junho de 2013, conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 14.
d. Resultado não operacional: 2013 2012
Prejuízo na alienação de valores e bens (1) –
Outras receitas não operacionais – 7
Outras despesas não operacionais  – (15)

Total (1) (8)
e. Auditoria independente: A política de atuação da Concórdia na contratação de serviços não 
relacionados à auditoria externa dos nossos auditores independentes fundamenta-se na regulamentação 
aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor. Esses 
princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer 
funções gerenciais no seu cliente; (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Nos semestres 
findos em 30 de junho de 2013 e 2012, não foram prestados pelos auditores independentes nem por partes 
a eles relacionadas serviços não relacionados à auditoria externa que afetem a independência do auditor.
17. Compromissos assumidos: a. Custódia de terceiros: Em 30 de junho de 2013 e 2012, os valores referenciais 
dos contratos de operações nos mercados à vista, termo, opções, futuro e renda fixa, sob custódia da Concórdia 
estão registrados em contas de compensação e estas operações podem ser resumidas da seguinte forma:

2013 2012
Operações com ações - Vista 47.359.808 33.041.412
Operações com ativos financeiros - Mercado Futuro 22.779.566 24.573.639
Operações com ações - BTC 303.060 305.897
Operações com ações - Opções 690.325 616.381
Operações com renda fixa - CETIP 276.882 287.987
Operações com ações - Termo 299.281 356.172
Operações com ativos financeiros - Disponível 10 5
 Total 71.708.932 59.181.493
b. Administração de recursos de terceiros: Em 30 de junho de 2013 e 2012, os valores totais dos 
patrimônios líquidos dos fundos e clubes de investimentos, sob a administração da Concórdia, estão 
registrados em contas de compensação e podem ser resumidos da seguinte forma:

2013 2012
Fundos de investimento 2.451.886 3.874.542
Clubes de investimento 48.403 74.230
Total 2.500.289 3.948.772
18. Gerenciamento de riscos: O gerenciamento dos riscos operacionais, de mercado e de liquidez é feito 
por área independente das unidades de negócios com reporte ao Diretor da instituição. Gestão de risco 
operacional - Foram desenvolvidas ações visando a implementação de estrutura de gerenciamento de risco 
operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, 
as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de 
informações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o processo de disclosure. Gestão de 
risco de mercado - O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área 
administrativa que mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição se encontra apta 
a atender as exigências da Resolução CMN 3.464/07 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de 
mercado, nos prazos estabelecidos. Gestão do risco de liquidez - O gerenciamento do risco de Liquidez é 
feito por sistema que permite o acompanhamento permanente das posições assumidas pelos clientes em 
todas as operações nos mercados em que atua, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das 
atividades desenvolvidas pela Instituição, conforme exigido pela Resolução CMN 2.804/00. Gestão do risco 
de crédito - O risco de crédito incorrido pela instituição é imaterial, dado que a quase totalidade das 
operações realizadas estão no âmbito de câmaras de pagamento - CBLC e BM&F - nas quais a Concórdia 
atua exclusivamente como intermediadora. Basileia: O Banco Central do Brasil, através da Resolução 
nº 3.490/07 instituiu a forma de apuração do Patrimônio de Referência Exigido - PRE, com efeito a partir de 
1º de julho de 2008. Abaixo demonstramos o índice da Basileia para 30 de junho de 2013 e 2012:

2013 2012
Risco de crédito 11.471 6.453
Taxa de juros 1 –
Risco operacional 6.766 5.682
Patrimônio de referência exigido 18.238 12.135
Patrimônio de referência - PR 43.918 44.036
Excesso de patrimônio em relação ao limite 25.680 31.901
Índice da Basileia 41,53% 27,56%
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