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Ativo NE 30/06/19 30/06/18
Circulante  241.545 23.181
Disponibilidades  1.504 560
Aplicações Interfi n. de Liquidez 4 56.708 8.898
 Aplicações no mercado aberto  56.708 8.898
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5 79.910 278
 Carteira própria  41 278
 Instrumentos fi nanceiros derivativos  56.308 -
 Vinculados a prestação de garantia  23.561 -
Operações de Crédito  379 -
 Financiamento de títulos e valores mobilários  379 -
Outros Créditos  101.250 12.371
 Rendas a receber  1.237 442
 Negociação e intermediação de valores 6 98.682 11.111
 Diversos 7 1.552 818
 (Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)  (221) -
Outros Valores e Bens  1.794 1.074
 Despesas antecipadas  1.794 1.074
Não Circulante  124.593 71.809
Realizável a Longo Prazo  122.948 70.999
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5 74.538 41.546
 Carteira própria  26.415 9.379
 Vinculados a prestação de garantia  48.123 32.167
Outros Créditos 7 48.410 29.453
 Diversos  48.410 29.453
Investimentos 8 70 45
 Outros investimentos  70 45
Imobilizado de Uso 9 911 588
 Outras imobilizações de uso  11.742 5.930
 (Depreciações acumuladas)  (10.831) (5.342)
Intangível 10 664 177
 Ativos Intangíveis  1.529 1.545
 (Amortização acumulada)  (865) (1.368)
Total do Ativo  366.138 94.990

Semestre de 01/01/19 a 30/06/19
  Capital Reservas Ajustes de Lucros ou
  Realizado de Capital Avaliação Patrimonial Prejuízos Acumulados Total
Saldos no Início do Semestre em 01/01/19 27.811 6.564 (1) (7.434) 26.940
 Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - 4 - 4
 Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - 4.064 4.064
Saldos no Fim do Semestre em 30/06/19 27.811 6.564 3 (3.370) 31.008
Mutações do Semestre: - - 4 4.064 4.068

Semestre de 01/01/18 a 30/06/18
  Capital Reservas Ajustes de Lucros ou
  Realizado de Capital Avaliação Patrimonial Prejuízos Acumulados Total
Saldos No Início Do Semestre Em 01/01/18 46.233 - 2 (27.765) 18.470
 Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos - - (5) - (5)
 Aumento de capital 2.516 - - - 2.516
 Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - (2.888) (2.888)
Saldos no Fim do Semestre em 30/06/18 48.749 - (3) (30.653) 18.093
Mutações do Semestre: 2.516 - (5) (2.888) (377)

b. Classifi cação e Prazo   2019   2018
  Faixa de Custo Valor de Ajuste a Valor Valor de
Para negociação: Quantidade Vencimento Atualizado Mercado de Mercado Mercado
Letras Financeiras do Tesouro 4 Até 1 ano 41 41 - 278
Letras Financeiras do Tesouro 2.548 Acima de 1 ano 25.930 25.927 (3) 9.379
Certifi cado de Depósitos Bancários 50 Acima de 1 ano 50 50 - -
Letras de Câmbio 445 Acima de 1 ano 438 438 - -
Total 3.047  26.459 26.456 (3) 9.657
Disponível para venda:
Fundo de Investimento -FILCB 212.479 Sem vencimento 23.561 23.561 - 18.072
Letras Financeiras do Tesouro 4.790 Acima de 1 ano 48.117 48.123 6 14.095
Total 208.110  71.678 71.684 6 32.167
Total geral 210.493  98.137 98.140 3 41.824

1. Contexto operacional: A Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mo-
biliários e Commodities (“Corretora”), tem por objeto social, operar, negociar e 
distribuir títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, adminis-
tração de recursos de terceiros e demais atividades permitidas e regulamentadas 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A Corretora é responsável pela administra-
ção de fundos de investimentos, clubes de investimentos e de particulares, cujos 
patrimônios em 30 de junho de 2019, somam R$ 3.450.389 (R$ 2.554.512 em 2018). 
A Corretora fi rmou com a Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio 
(“Spinelli”) acordo de reorganização com intuito de unir suas operações, equipes 
e infraestruturas a fi m de otimizar e fortalecer as suas frentes de atuação, passan-
do a conduzir seus negócios por intermédio de uma única entidade operacional, 
que teve sua composição acionária distribuída de forma que: 50% das ações se-
rão detidas pelos acionistas da Corretora e 50% serão detidas pelos acionistas da 
Spinelli. Na estrutura fi nal a Corretora incorporou a Spinelli por meio de conver-
são da totalidade do patrimônio da Spinelli, o que culminou na junção de suas 
atividades. O  processo de reorganização societária foi submetido à aprovação do 
Banco Central do Brasil, no dia 28 de dezembro de 2017 e aprovado pela autar-
quia em 28 de setembro de 2018. A documentação societária fi nal da incorpora-
ção foi protocolada no Banco Central em 3 de dezembro de 2018, e foi homolo-
gada em 18 de dezembro de 2018. Eventos de Incorporação: Em 3 de dezembro 
de 2018, em Assembleia Geral Extraordinária a Corretora incorporou o patrimô-
nio líquido da Spinelli no montante de R$17.103, conforme demonstrado abaixo:

Balanço Patrimonial da Spinelli em 3 de dezembro de 2018:
Ativo Circulante 46.250 Passivo Circulante 66.057
Disponibilidades 141
Aplicações interfi nanceiras
 de liquidez 29.157 Outras obrigações 66.057
Operações de crédito 398
Outros créditos 16.191
Outros valores e bens 363
Ativo Não Circulante 55.229 Passivo Não Circulante 18.319
Títulos e valores mobiliários 36.244 Outras obrigações 18.319
Outros créditos 18.292
Investimentos 25
Imobilizado de uso 294 Patrimônio Líquido 17.103
Intangível 374 Capital social 18.129
  Prejuízos acumulados (1.026)
  Total do Passivo
Total do Ativo 101.479  e Patrimônio Líquido 101.479
Na mesma ocasião, foram reeleitos aos cargos de diretores os senhores Marcos 
Azer Maluf, Rafael Giovani e Luiz Locaspi, bem como eleitos o senhor Manuel 
Nogueira Lois e Antonia Lucineti de Oliveira. Outros eventos: Em 7 de fevereiro 
de 2018, ocorrem os seguintes eventos: (i) Os Senhores Antonio Joel Rosa e Ofl ar 
De Almeida Simões Filho, renunciaram aos cargos de diretores que exerciam na 
Corretora pelos quais foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 
20 de abril de 2016; (ii) Tomou posse como diretor responsável pela atividade de 
administração fi duciária o Senhor Luis Locaspi, eleito em Assembleia Geral Extra-
ordinária realizada em 11 de dezembro de 2017; e (iii) Foi eleito como diretor es-
tatutário da Corretora o Senhor Marcos Azer Maluf, cuja posse ocorreu em 13 de 
março de 2018. Em 2 de abril de 2018, ocorre o seguinte evento: (i) O Senhor Caio 
Weil Villares renúncia ao cargo de diretor que exercia na Corretora e pelo qual foi 
eleito em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de abril de 2016. Em 3 de 
abril de 2018, ocorre o seguinte evento: (i) Foi eleito como diretor estatutário da 
Corretora o Senhor Rafael Giovani e foram reeleitos os Senhores Luis Locaspi e Mar-
cos Azer Maluf para um mandato de 2 (dois) anos. Em 20 de março de 2019, ocor-
re o seguinte evento: (i) O Senhor Ralf Berger tomou posse como diretor da Corre-
tora, eleito em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de dezembro de 2018.
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas a partir das 
diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, que já conside-
ram 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 contábeis está em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elabo-
ração dessas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e estimativas 
de preços para a contabilização e determinação dos valores ativos e passivos. 
Dessa forma, quando da efetiva liquidação fi nanceira desses ativos e passivos, 
os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. As demons-
trações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Corretora. Todas as informações apresentadas em Real foram convertidas para o 
milhar, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis re-
ferentes ao período encerrado em 30 de junho de 2019 foram aprovadas pela Ad-
ministração em 29 de agosto de 2019. 3. Principais práticas contábeis: A Corre-
tora adota as seguintes práticas contábeis na elaboração de suas demonstrações 
contábeis: 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 fi nanceira. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes 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 insignifi cante de mu-
dança de valor justo, que são utilizadas pela Corretora para gerenciamento de 
seus compromissos de curto prazo. c. Estimativas contábeis: A elaboração das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração da Corretora, use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signifi cativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem provisão para demandas judiciais e valorização 
de títulos e valores mobiliários. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impreci-
sões inerentes ao processo de sua determinação. d. Aplicações interfi nanceiras 
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 do Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários, estão clas-
sifi cados nas seguintes categorias: • Títulos mantidos até o vencimento - são 
aqueles que a companhia tem a intenção e capacidade fi nanceira para efetuar 
o resgate somente no vencimento. São avaliados a taxa de juros contratada pelo 
regime de competência “pro rata die”. • 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 exercício. • Títulos disponí-
veis para venda - não são classifi cados como “títulos para negociação” ou 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 realiza-
dos, são reconhecidos diretamente no resultado do exercício. f. Negociação e 
intermediação de valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra 
ou venda de títulos e valores a receber, realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, 
por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamen-
tares ou de vencimento dos contratos e intermediação de valores. g. Créditos 
tributários: Os créditos tributários são constituídos sobre diferenças temporárias 

Passivo NE 30/06/19 30/06/18
Circulante  273.955 33.911
Captações no Mercado Aberto  7.601 7.398
 Carteira de terceiros  7.601 7.398
Instrumentos Financeiros Derivativos  56.405 -
 Instrumentos fi nanceiros derivativos  56.405 -
Outras Obrigações  209.949 26.513
 Cobrança, arrec. tributos e assemelhado  2 -
 Sociais e estatutárias 12.a 3.166 3.035
 Fiscais e previdenciárias 12.b 4.166 2.760
 Negociação e intermediação de valores 6 196.313 17.295
 Diversas 12.c 6.302 3.423
Não Circulante  61.175 42.986
Exigível a Longo Prazo  61.175 42.986
Outras Obrigações  61.175 42.986
 Fiscais e previdenciárias 12.b 24.776 25.758
 Diversas 12.c e 14 36.399 17.228
Patrimônio Líquido  31.008 18.093
 Capital: 13.a 27.811 48.749
  De Domiciliados no país  27.811 51.266
  (Capital a realizar)  - (2.517)
 Reservas de capital  6.564 -
 Ajustes de avaliação patrimonial  3 (3)
 (Prejuízos acumulados)  (3.370) (30.653)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  366.138 94.990

para fi ns fi scais, calculadas e contabilizadas à alíquota de 15% sobre diferenças 
temporárias, mais adicional de 10%, e a contribuição social à alíquota de 20% até 
31 de dezembro de 2018 e 15% para os demais exercícios, respeitando os limites 
de realização dos créditos. h. Outros ativos e passivos: Os ativos foram demons-
trados 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: • Investimentos: São avaliados pelo método de custo 
de aquisição, deduzidas das provisões para perdas, quando aplicável. • Imobi-
lizado 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.
• Intangível: Corresponde aos direitos que tenham por objeto os bens “incorpó-
reos” destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa fi nalida-
de, é demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas amortizações 
acumuladas de 20% ao ano, calculadas pelo método linear. 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 o imposto de renda 
é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% 
sobre os lucros que excederem a R$240 no ano. E, a provisão para contribuição 
social está sendo calculada à alíquota de 15% (20% em 2018), após efetuados os 
ajustes determinados pela legislação fi scal. l. Ativos, passivos contingentes e 
obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos 
e passivos contingentes e das obrigações legais (fi scais e previdenciárias) são 
efetuados de acordo com os critérios defi nidos na Resolução CMN n.º 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 reconhe-

As posições registradas como títulos de renda fi xa, referem-se as aplicações dos 
recursos próprios da Corretora. 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. c. Instrumentos fi nanceiros 
derivativos: As posições com instrumentos fi nanceiros derivativos refere-se a 
operações com termo, conforme descritos abaixo:
 Ativo circulante Passivo circulante
 2019 2018 2019 2018
Compras a termo - a receber/obrigações 44.036 - 44.153 -
Vendas a termo - a receber/obrigações 12.272 - 12.252 -
Total 56.308 - 56.405 -
6. Negociação e intermediação de valores: Em 30 de junho de 2019 e 2018, a 
posição de negociação e intermediação de valores está assim apresentada:
 Outros créditos Outras obrigações
 2019 2018 2019 2018
Caixas de registro e liquidação (a) 76.221 4.213 341 106
Devedores/credores - Conta
 liquidação pendentes (b) 19.339 4.916 195.953 17.189
Comissões e corretagens - - 2 -
Operações com ativos fi nanceiros
 e mercadorias a liquidar 2.901 1.982 - -
Outros créditos/ obrigações por
 negociação e intermediação de valores 221 - 17 -
Total 98.682 11.111 196.313 17.295
(a) Referem-se a operações a serem liquidadas junto a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão realizadas pelas Corretora proveniente das operações de clientes;
(b) Compreende os valores a receber e a pagar para os clientes da Corre-
tora, provenientes de suas operações junto a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
7. Outros créditos - Diversos: Em 30 de junho de 2019 e 2018, a posição de 
outros créditos diversos está assim apresentada:
Circulante 2019 2018
Adiantamentos salariais 163 90
Adiantamentos para pagamentos 60 26
Adiantamento por conta de imobilizado 52 50
Impostos e contribuições a compensar 860 612
Outras 417 40
Total 1.552 818
Realizável a longo prazo
Créditos tributários (vide nota 15.2) 8.012 8.101
Depósitos em garantias (vide nota 14) 40.398 21.352
Total 48.410 29.453
8. Investimentos 2019 2018
Incentivos fi scais -Certifi cado de Investimentos 38 38
Outros incentivos fi scais 7 7
Outros investimentos - obras de arte (a) 25 -
Total 70 45
(a) Representado por valor incorporado da Spinelli referente obras de arte 
no montante de R$25. 9. Imobilizado de uso: O ativo imobilizado está 
integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas 
operações relacionadas à Corretora.
a) Composição Taxa Sados em Saldos em
 anual de 30/06/2019 30/06/2018
 depre-  Depreciação
Descrição ciação Custo acumulada Líquido Líquido
Instalações 10% 680 (539) 141 3
Móveis e utensílios 10% 1.712 (1.507) 205 152
Computadores e periféricos 20% 7.133 (6.752) 381 322
Sistemas de segurança 10% 74 (61) 13 8
Sistemas de comunicação 10% 2.143 (1.972) 171 103
Total  11.742 (10.831) 911 588
Em 3 de dezembro de 2018 foi incorporado da Spinelli o imobilizado de uso e 
suas respectivas depreciações no montante de R$294.

b) Movimentação - Custo Saldos em   Saldos em
Descrição 30/06/2018 Adições Baixas 30/06/2019
Instalações 339 341 - 680
Móveis e utensílios 1.061 651 - 1.712
Computadores e periféricos 2.663 4.470 - 7.133
Sistemas de segurança 58 16 - 74
Sistemas de comunicação 1.809 334 - 2.143
Total 5.930 5.812 - 11.742
c) Movimentação - Depreciação Saldos em   Saldos em
Descrição 30/06/2018 Adições Baixas 30/06/2019
Instalações 336 203 - 539
Móveis e utensílios 910 597 - 1.507
Computadores e periféricos 2.341 4.411 - 6.752
Sistemas de segurança 50 11 - 61
Sistemas de comunicação 1.705 267 - 1.972
Total 5.342 5.489 - 10.831
10. Intangível Taxa Sados em Saldos em
a) Composição anual de 30/06/2019 30/06/2018
 amorti-  Amortização
Descrição zação Custo acumulada Líquido Líquido
Software 20% 1.359 (832) 527 177
Marcas e patentes - 170 (33) 137 -
Total  1.529 (865) 664 177
Em 3 de dezembro de 2018 foi incorporado da Spinelli o intangível e suas res-
pectivas amortizações no montante de R$374. 11. Transações com partes rela-
cionadas: a) Transações com controladores (diretas e indiretas): No semestre 
fi ndo de 30 de junho de 2018 a Corretora possuía como controladora a Ijuí Par-
ticipações Ltda., todavia, devido ao fato societário de 03 de dezembro de 2018 a 
Corretora passou a ser controlada pela Holding Concórdia Spinelli Participações 
Ltda. Nos semestres fi ndos em 30 de junho de 2019 e 2018, a Corretora não reali-
zou transações com as partes relacionadas. b) Remuneração do pessoal-chave 
da administração: Para atendimento da Resolução nº 4.636/18 do Conselho 
Monetário Nacional e ao Pronunciamento Técnico CPC 05 - Divulgação de Partes 
Relacionadas foi defi nido como pessoal chave dessa instituição, todos os mem-
bros que compõem sua Diretoria. O montante global da remuneração dos Dire-
tores é distribuído de acordo com o que determina o Estatuto Social da Corretora.
De acordo com o Estatuto Social da Corretora é de responsabilidade dos acio-
nistas, fi xarem o montante global da remuneração anual dos administradores. 
Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 3 de abril de 2018, foi fi xado o valor 
anual de até R$2.500 para o ano de 2019. Os gastos com benefícios de curto prazo 
aos Administradores podem ser demonstrados da seguinte forma:
 2019 2018
Proventos 1.114 475
Encargos sociais 251 107
Total 1.365 582
A Corretora concede aos empregados benefícios usuais de mercado, tais como 
assistência médica, vale-alimentação e vale-refeição. Plano de pensão e de 
benefícios pós-emprego a funcionários: A Corretora 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, 
fi nanciamentos ou adiantamentos, permitindo apenas fi nanciamento da conta 
margem. Não foram efetuados pela Corretora, empréstimos, fi nanciamentos 
ou qualquer outro adiantamento à Diretoria ou qualquer um de seus familiares.
12. Outras obrigações: Em 30 de junho de 2019 e 2018, a posição de outras obri-
gações diversas está assim apresentada:
a) Sociais e estatutárias 2019 2018
Circulante
Participações nos lucros 3.166 3.035
Total 3.166 3.035
b) Fiscais e previdenciárias 2019 2018
Circulante
Impostos e contribuições 4.166 2.760
Total 4.166 2.760

  NE 1º-Sem-19 1º-Sem-18
Receitas De Intermediação Financeira  11.251 7.748
 Operações de crédito  82 -
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  11.173 7.780
 Resultado com instrumentos fi nanceiros derivativos  (4) (32)
Despesas da Intermediação Financeira  (202) (391)
 Operações de captação no mercado  (223) (391)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  21 -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  11.049 7.357
Outras Receitas/Despesas Operacionais  (7.000) (7.914)
 Receitas de prestação de serviços 16.1 26.160 16.004
 Despesas de pessoal 16.2 (13.746) (11.049)
 Outras despesas administrativas 16.3 (16.051) (11.446)
 Despesas tributárias 16.4 (2.945) (1.553)
 Outras receitas operacionais 16.5 904 1.154
 Outras despesas operacionais 16.6 (1.322) (1.024)
Resultado Operacional  4.049 (557)
Resultado não Operacional  - (268)
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações  4.049 (825)
Imposto de Renda e Contribuição Social 15 3.360 1.038
 Provisão para imposto de renda  (380) -
 Provisão para contribuição Social  (236) -
 IRPJ - Ativo fi scal diferido  2.485 577
 CSLL - Ativo fi scal diferido  1.491 461
Participações Estatutárias no Lucro  (3.345) (3.101)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre  4.064 (2.888)
Nº de ações:  8.394.812 2.450.000
Lucro/(Prejuízo) por ação R$  0,48 -1,18

  1º-Sem-19 1º-Sem-18
Resultado do Semestre/Exercício 4.064 (2.888)
Resultado Abrangente 4 (5)
 Ajustes de avaliação patrimonial 4 (5)
Resultado Abrangente Total 4.068 (2.893)
cidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recur-
sos. • Passivos contingentes - São reconhecidas nas demonstrações contábeis 
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 sufi -
ciente segurança. • Obrigações legais - fi scais e previdenciárias - Referem-se a 
demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a consti-
tucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são 
integralmente registrados nas demonstrações contábeis 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 de-
sembolso 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 contra-
tualmente sujeitos à variação de índices, são atualizadas até a data do balanço. 
As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas no resultado do exercício. m. 
Avaliação do valor recuperável: Semestralmente, com base em análise da Ad-
ministração da Corretora, se o valor de contabilização dos ativos não fi nanceiros 
da Corretora exceder o seu valor recuperável é reconhecido uma perda de recu-
peração de ativos no resultado. n. Resultado por ação: É calculado com base na 
quantidade de ações em circulação do capital social integralizado na data das 
demonstrações contábeis. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 30 de junho de 
2019 e 2018, a posição de caixa e equivalentes de caixa é constituído por:
 2019 2018
Disponibilidades 1.504 560
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (a) 56.708 8.898
Total de caixa e equivalentes de caixa 58.212 9.458
(a) Estão representadas por operações compromissadas no valor de R$56.708, 
remuneradas a taxas pré-fi xadas, lastreados em títulos públicos - LTN com ven-
cimento 01 de julho de 2019. 5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
fi nanceiros derivativos: As aplicações em títulos e valores mobiliários estão 
classifi cadas em “Títulos para Negociação” e “Títulos Disponíveis para Venda”, 
conforme descrito abaixo:
a. Composição 2019 2018
Títulos para negociação:
Carteira Própria 26.456 9.657
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 25.968 9.657
Certifi cado de Depósitos Bancários 50 -
Letras de Câmbio 438 -
Títulos disponíveis para venda:
Vinculados a prestação de Garantia (a) 71.684 32.167
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 48.123 14.095
FILCB Multimercado -BVMF 23.561 18.072
Total 98.140 41.824
Circulante 23.602 278
Realizável a longo prazo 74.538 41.546
(a) Os títulos são dados como margem de garantias para as operações junto a B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

Exigível a longo prazo
Processo REFIS - Pis e Cofi ns (a) 20.092 20.872
Prov. para imposto de renda diferido (vide nota 15.2.d) 4.684 4.886
Total 24.776 25.758
(a) A Corretora foi autuada pela Receita Federal em março de 2010 e maio de 
2011, referente ao PIS e COFINS incidentes nas receitas obtidas nas desmutuali-
zações da Bovespa e BM&F realizadas em 2007 e nas vendas efetuadas em 2008.
A Corretora aderiu em outubro de 2017 ao PERT para pagamento da contingên-
cia, em 145 parcelas e desistiu administrativamente das discussões relativas aos 
autos de infração e vem adimplindo as parcelas.
c) Diversos 2019 2018
Circulante
Obrigações por aquisição de bens e direitos 8 9
Despesas de pessoal 3.434 1.481
Despesas administrativas 2.364 1.493
Outros pagamentos 496 440
Total 6.302 3.423
 2019 2018
Exigível a longo prazo
Provisão de passivos contingentes (ver nota 14) 36.399 17.228
Total 36.399 17.228
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social é de R$27.811 
(R$51.266 em 2018), está dividido em 8.394.812 de ações (2.450.000 ações em 
2018), todas ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em 3 de de-
zembro de 2018 houve diversas deliberações aprovadas pelos acionistas, con-
forme abaixo descrito: (i) A conversão da totalidade das ações preferenciais de 
emissão da Companhia em ações ordinárias, de modo que as 1.225.000 ações 
preferenciais foram transformadas em ações ordinárias. (ii) A redução do capital 
social da Corretora para absorção de prejuízos acumulados na data base de 31 
de outubro de 2018 no montante de R$32.142; desta forma o capital que esta-
va no primeiro semestre de 2018 em R$51.266 para R$19.124, representado por 
2.450.000 de ações ordinárias. (iii) A ratifi cação da redução de capital social da 
Corretora no montante de R$11.000 por ser excessivo em relação às atividades 
desempenhadas por esta, conforme deliberado na assembleia geral extraordi-
nária de 3 de outubro de 2018 e publicada no Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo em 4 de outubro de 2018. Esta redução de capital foi paga aos acionistas 
de forma proporcional à sua participação no capital social, em moeda corrente 
nacional, descontados os valores de capital a integralizar conforme ata de 9 de 
abril de 2018 no montante de R$2.517. Assim o capital social foi de R$19.124 para 
R$8.124, representado por 2.450.000 de ações ordinárias. (iv) O aumento do ca-
pital social da Corretora por novo acionista no montante de R$8.120, mediante 
a emissão de 2.450.000 de ações ordinárias, passando o capital para R$16.244 
representado por 4.900.000 ações ordinárias. (v) Foi aprovado o Laudo de Ava-
liação Contábil da Incorporada “Spinelli” com base no patrimônio líquido da 
Incorporada de 5 de novembro de 2018 avaliado em R$11.567, no qual os acio-
nistas aprovaram de forma defi nitiva e sem quaisquer ressalvas a incorporação, 
assumindo todos os seus ativos e passivos, que neste ato o capital social passa de 
R$16.244 para R$27.811, mediante a emissão de 3.494.812 novas ações ordiná-
rias, passando o capital social a ser representado por 8.394.812 ações ordinárias, 
sem valor nominal. (vi) Em 9 de abril de 2018, houve aumento do capital social no 
valor de R$5.033, sendo R$2.516 a integralizar, com a emissão de 550.000 novas 
ações nominativas-escriturais sendo 275.000 ações ordinárias e 275.000 preferen-
ciais ao preço de R$9,15, aprovado pelo Banco Central do Brasil em 4 de junho de 
2018. (vii) Em 30 de outubro de 2017, houve aumento do capital social no valor de 
R$10.233 com a emissão de 900.000 novas ações nominativas-escriturais sendo 
450.000 ações ordinárias e 450.000 preferenciais ao preço de R$11,37, aprovado 
pelo Banco Central do Brasil em 23 de novembro de 2017. b) Dividendos: Aos 
acionistas está assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido apura-
do em cada exercício social, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. No semestre 
encerrado em 30 de junho de 2018 não houve distribuição de lucros, tendo em 
vista o prejuízo apresentado pela Corretora. No entanto, no semestre encerrado 
em 30 de junho de 2019 a Corretora apresentou lucro. c) Juros sobre o capital 
próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2019 e 2018, não houve 
provisão de juros sobre capital próprio. d) Reservas de lucros: Reserva legal: A 
reserva legal é constituída por 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do 
capital social, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para au-
mento do capital social. A reserva legal é constituída no fi nal do exercício social. 
Reserva especial de lucros: A reserva especial de lucros é constituída por lucros 
acumulados de exercícios anteriores não distribuídos, que será objeto de avalia-
ção pela administração quanto à data de sua distribuição/pagamento. A reserva 
especial de lucros é constituída no fi nal do exercício social. 14. Provisão para de-
mandas judiciais: A Corretora é parte em ações judiciais de natureza fi scal, cível 
e trabalhista, decorrentes do curso normal das operações. No semestre encerrado 
em 30 de junho de 2019 a Administração da Corretora com base em informações 
de seus assessores jurídicos constituiu provisão em montante considerado sufi -
ciente para cobrir as perdas estimadas. As movimentações dessas provisões e dos 
depósitos judiciais no período estão demonstradas da seguinte forma:
 Demandas judiciais
 Saldos Atualização Constitui- Saldos em
 em 2018 Monetária ção/(Baixa) 30/06/2019
Contingências fi scais (a) 17.228 541 - 17.769
Contingências fi scais (b) - 261 17.907 18.168
Contingências de outros
 recursos fi scais (c) - 7 385 392
Contingências cíveis (c) - - 21 21
Contingências trabalhistas (d) - - 49 49
Total 17.228 809 18.362 36.399
 Depósitos judiciais
 Saldos Atualização Constitui- Saldos em
 em 2018 Monetária ção/(Baixa) 30/06/2019
Recursos fi scais (a) 21.206 434 - 21.640
Contingências fi scais (b) - 261 17.907 18.168
Interposição de outros
 recursos fi scais (c) - 7 358 365
Contingências cíveis (c) - - 21 21
Recursos trabalhistas (d) 146 4 49 199
Outros (e) - - 5 5
Total 21.352 706 18.340 40.398
(a) As contingências fi scais estão classifi cadas no exigível a longo prazo no grupo 
“outras obrigações” e os depósitos judiciais estão classifi cados no “realizável a 
longo prazo” no grupo “outros créditos diversos”, ambos referem-se basicamen-
te 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 atu-
alização patrimonial dos títulos patrimoniais da Bovespa e BM&F. A contingência 
fi scal no valor de R$8.183, está provisionada e atualizada monetariamente com 
um valor presente de R$ 36.399 (R$17.228 em 2018), sendo objeto de depósito 
judicial no valor de R$10.368, que está atualizado monetariamente com um valor 
presente de R$ 21.640 (R$ 21.206 em 2018). (b) Valores incorporados da Spinelli 
referente à provisão constituída sobre a tributação de Imposto de Renda e Con-
tribuição Social da atualização patrimonial dos títulos da Bovespa e BM&F, acres-
cido de juros e multa. Não obstante considerar que a Portaria nº 785/77 e o pre-
cedente representado pela Decisão nº 13/97 levam a conclusão que não é devida 
a tributação em questão, todavia, considerando as incertezas acerca do entendi-
mento sobre o assunto pelas autoridades fi scais, a Administração, por unanimida-
de, fundamentada na opinião de seu assessor jurídico decidiu pela constituição 
da provisão contábil em montante equivalente a fazer face ao eventual reco-
lhimento dos tributos. O depósito judicial foi realizado espontaneamente pela 
Administração. (c) Valores incorporados da Spinelli referente à provisão consti-
tuída sobre a tributação de outros recursos fi scais e processos cíveis. (d) Valores 
incorporados da Spinelli referente à provisão constituída sobre processos traba-
lhistas. (e) Recursos depositados para garantia de locação. A Corretora é parte 
em outras reclamações trabalhistas e fi scais cujo assessores jurídicos classifi cam 
com probabilidade de perda possível. Para estas reclamações não foram constitu-
ídas provisões e o valor envolvido estimado em 30 de junho de 2019 é de R$917
(R$348 em 2018); e, de processos cíveis no montante de R$17.

Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º-Sem-19 1º-Sem-18
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 4.064 (2.888)
Depreciações e amortizações 305 193
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (138) -
Ajustes de avaliação patrimonial 100 4
Provisão perdas em investimentos - 268
Provisão de impostos no resultado 616 -
Provisão (reversão) de impostos diferidos (3.976) (1.038)
  971 (3.461)
Variação de Ativos e Obrigações 2.018 6.198
(Aumento) redução em TVM e
 instrumentos fi nanceiros derivativos (72.903) 12.211
(Aumento) redução em operações de crédito 530 -
(Aumento) redução de outros créditos (2.747) 42.539
(Aumento) redução de outros valores e bens (849) (878)
Aumento (redução) em operações compromissadas (184) 2.432
Aumento (redução) em TVM e
 instrumentos fi nanceiros derivativos 56.405 -
Aumento (redução) em outras obrigações 23.020 (50.021)
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.254) (85)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.989 2.737
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
 Investimentos - 318
Inversões em:
 Imobilizado de uso (50) (46)
Inversões líquidas no intangível (136) (11)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (186) 261
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Recebimento pela integralização de capital - 2.516
Caixa líquido usado nas atividades de fi nanciamento - 2.516
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.803 5.514
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 55.409 3.944
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do semestre/exercício 58.212 9.458

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., 
as demonstrações contábeis da Necton Investimentos S.A. Corretora de 
Valores Mobiliários e Commodities (“Necton”), que compreendem os ba-
lanços patrimoniais e as respectivas demonstrações dos resultados, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, assim como as notas 
explicativas, referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2019, acom-
panhados do relatório dos auditores independentes sobre as demonstra-

ções contábeis. Em dezembro de 2018, houve a homologação pelo Banco 
Central do Brasil do acordo de reorganização societária firmado entre as 
Corretoras Concórdia e Spinelli, visando a união das operações, bem como 
o fortalecimento das frentes de atuação. Tal esforço resultou na criação da 
Necton Investimentos, corretora independente, com cerca 250 colaborado-
res, entre funcionários, diretores, estagiários e prestadores de serviço que 
atendem mais de 30 mil clientes ativos, com R$10 bilhões em recursos de 
clientes distribuídos entre custódia de ações, renda fixa pública e privada 

e posições em fundos de investimentos, além de R$53 bilhões de volume 
financeiro operado na B3 nos últimos 12 meses. A composição atual da Di-
retoria da Necton é formada por Marcos Azer Maluf, Rafael Giovani, Luis 
Locaspi, Manuel Nogueira Lois, Antonia Lucineti de Oliveira e Ralf Berger.
A Necton teve bom desempenho frente aos desafios do 1º semestre de 
2019, com início do novo governo federal e todas as adversidades políticas 
e econômicas. Iniciou como uma nova corretora, nova cultura organizacio-
nal com foco em 3 pilares importantes, sendo eles a produção de conteúdo, 

curadoria de investimentos e atendimento. O resultado apresentado nesta 
publicação teve forte destaque para as mesas Bovespa, BM&F e Brokera-
gem de Títulos, além de relevante crescimento da área de distribuição.
As sinergias de custos captadas pós incorporação reforçaram o resultado po-
sitivo apresentado. A Necton é sediada na capital de São Paulo e possui filial 
na capital do Rio de Janeiro. Toda essa estrutura assegurou à Necton uma 
presença operacional importante nas principais praças financeiras do País.

São Paulo, 29 de agosto de 2019
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15. Imposto de Renda e Contribuição Social 30/06/ 30/06/ 30/06/
15.1. Corrente 2019 2019 2018
 IRPJ CSLL IRPJ e CSLL
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e deduzidas as participações 704 704 (3.926)
Adições/(exclusões): 1.593 1.546 2.770
Provisão/ (reversão) para contingências 1.060 1.060 2.352
Despesas indedutíveis 298 298 463
Ajustes/(reversões) de títulos a valor de mercado 100 100 3
Atualização de passivos contingentes 535 535 276
Provisão/ (reversão) para devedores duvidosos (20) (20) -
Atualização de depósitos judiciais (477) (477) (324)
Exclusão da adição de Gratifi cação a Diretores para a CSLL - (47) -
Outros gastos com diferidos 97 97 -
Valor do lucro/ (prejuízo) após as adições e exclusões 2.297 2.250 (1.156)
(-) Compensação de prejuízos fi scais (689) (675) -
Base de cálculo do IRPJ 1.608 1.575 (1.156)
Exclusão da adição de Gratifi cação a Diretores - - (77)
Base de cálculo do IRPJ e da CSLL 1.608 1.575 (1.233)
Imposto de renda (155) + AIR (10%) (390) - -
Contribuição social (15%) - (236) -
(-) Incentivos fi scais P.A.T. 10 - -
Imposto devido (380) (236) -
IRPJ/CSLL -Diferido 2.485 1.491 1.038
Total 2.105 1.255 1.038
15.2. Diferido Saldos em Movimentações Saldos em
a) Movimentação do crédito tributário 30/06/ Consti- Realizações 30/06/
 2018 tuições /Baixas 2019
Imposto de Renda s/ prejuízos fi scais 1.463 2.106 (1.463) 2.106
Contribuição Social s/ prejuízos fi scais 1.171 1.264 (1.171) 1.264
Provisão multa e juros IRRF e Cofi ns 127 - (15) 112
Provisão para Devedores Duvidosos - 83 - 83
Provisões não dedutíveis - Outros benefícios - 436 - 436
Provisões não dedutíveis atual. Contingências 3.944 (115) 3.829
Provisões sobre ajuste de valor ao mercado 3 37 - 40
Provisões de Participações no lucro 1.366 - (1.366) -
Provisão despesas diferidas - 104 - 104
Provisões de publicações/ auditoria/ serv.
 assessoria técnica e processamento de dados 27 38 (27) 38
Total 8.101 4.068 (4.157) 8.012
b) Estudos para a realização dos créditos tributários: A Administração, com 
base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resultados tri-
butáveis em até três anos para absorver os créditos tributários registrados nas 
demonstrações contábeis. Essa estimativa é periodicamente revisada, de modo 
que eventuais alterações na perspectiva de recuperação desses créditos sejam 
tempestivamente consideradas nas demonstrações fi nanceiras.
 Imposto Contribuição Total dos
30/06/2019 de Renda Social impostos diferidos
Até 3 anos (a) (2.902) (1.740) (4.642)
Até 5 anos (b) (2.106) (1.264) (3.370)
Total (5.008) (3.004) (8.012)
(a) Os créditos tributários sobre contingências trabalhistas, fiscais, cíveis e 
de devedores duvidosos dependem de decisão judicial para serem reverti-
dos ou realizados, portanto a expectativa da Administração é que sejam rea-
lizados em até 3 anos. (b) A provisão de imposto de renda e contribuição so-
cial sobre saldos de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social 
foram efetuados através de laudo aprovado pelo Banco Central do Brasil.

16.5. Outras receitas operacionais 2019 2018
Recuperação de encargos e despesas 40 52
Reversão de provisões operacionais 72 744
Constituição de crédito tributário - -
Variação monetária - dep. em garantias (a) 477 324
Outras rendas operacionais 315 34
Total 904 1.154
(a) Referente à atualização monetária dos depósitos judiciais, conforme demons-
trado na nota explicativa nº 13.
16.6. Outras despesas operacionais 2019 2018
Provisões passivas - contingências (535) (277)
Juros passivos (685) (725)
Prejuízo operações em Bolsa/RF (11) (6)
Outras despesas operacionais (91) (16)
Total (1.322) (1.024)
17. Informações adicionais: 17.1. Auditoria independente: A política de atua-
ção da Corretora na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa 
dos nossos auditores independentes fundamenta-se na regulamentação aplicá-
vel 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 clien-
te; (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Nos semestres 
fi ndos em 30 de junho de 2019 e 2018, não foram prestados pelos auditores 
independentes nem por partes a eles relacionadas serviços não relacionados à 
auditoria externa que afetem a independência do auditor. 17.2. Compromissos 
assumidos: Custódia de terceiros: Em 30 de junho de 2019 e 2018, os valores 
referenciais dos contratos de operações nos mercados à vista, termo, opções, fu-
turo e renda fi xa, sob custódia da Corretora estão registrados em contas de com-
pensação e estas operações podem ser resumidas da seguinte forma:
 2019 2018
Operações com ações - Vista 19.467.457 260.990
Operações com ativos fi nanceiros - Mercado Futuro 21.144.924 13.761.422
Operações com ações - BTC 1.345.394 413.107
Operações com ações - Opções 2.754.766 886.288
Operações com renda fi xa - CETIP 628.278 194.528
Operações com ações - Termo 200.770 91.684
Outros 31 -
Total 45.541.620 15.608.019
17.3. Administração de recursos de terceiros: Em 30 de junho de 2019 e 2018, 
os valores totais dos patrimônios líquidos dos fundos e clubes de investimentos, 
sob a administração da Corretora, estão registrados em contas de compensação 
e podem ser resumidos da seguinte forma:
 2019 2018
Fundos de investimento 3.349.491 2.525.338
Clubes de investimento 93.762 29.174
Total 3.443.253 2.554.512
17.4. 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 Corretora. Gestão de risco operacio-
nal - Foram desenvolvidas ações visando a implementação de estrutura de 
gerenciamento de risco operacional, 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 geren-
ciamento do risco operacional e o processo de descosture. Gestão de risco 
de mercado - O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma 
centralizada, por área administrativa que mantém independência com re-

c) Composição - base patrimonial
Composição do crédito tributário 2019 2018
Imposto de renda 5.008 4.501
Contribuição social 3.004 3.600
Total 8.012 8.101
d) Movimentação dos impostos diferidos (Passivo não circulante)
 Saldos em Movimentações Saldos em
 30/06/ Constituições/ Reali- 30/06/
 2018 Reversões zações 2019
IRPJ - Diferido (a) 2.714 212 - 2.926
CSLL - Diferido(a) 2.172 (417) - 1.755
IRPJ - Diferido (b) - 2 - 2
CSLL - Diferido(b) - 1 - 1
Total 4.886 (202) - 4.684
a) No período encerrado em 30 de junho de 2019, foi constituída provisão 
do IRPJ diferido no valor de R$212 à alíquota de 25%, proveniente da atuali-
zação monetária dos depósitos judiciais; e, foi revertido a provisão de CSLL 
diferido no valor de R$417 à alíquota de 15%, registrada na linha de despe-
sas de IRPJ e CSLL - Diferido. b) No período encerrado em 30 de junho de 
2019, foi constituída provisão do IRPJ diferido no valor de R$2 e contribui-
ção social diferido no valor de R$1 sobre ajustes de valor de mercado cons-
tituídos no patrimônio da Corretora. e) Valor presente do crédito tributário: 
Em 30 de junho de 2019 o valor presente dos créditos tributários monta a 
R$5.987, considerando-se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia (Selic) de 6% ao ano. E, no semestre encerrado em 30 de junho de 2018 o 
valor presente dos créditos tributários montava em R$6.422 considerando-
-se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) de 8% ao ano.
16. Demonstração do resultado
16.1. Receitas de prestação de serviços 2019 2018
Rendas de corretagem 17.887 13.045
Rendas de administração de fundos 2.766 2.113
Rendas de comissão de intermediação- BTC 3.881 776
Rendas de comissões tesouro direto 214 -
Outras rendas 1.412 70
Total 26.160 16.004
16.2. Despesas de pessoal 2019 2018
Honorários (1.114) (748)
Proventos (7.494) (5.976)
Encargos Sociais (2.507) (2.460)
Benefícios (2.525) (1.752)
Outras despesas (106) (113)
Total (13.746) (11.049)
16.3. Outras despesas administrativas 2019 2018
Despesa com serviços técnicos especializados (1.310) (979)
Despesa com comunicações (2.634) (2.046)
Despesa com serviços do sistema fi nanceiro (4.305) (3.573)
Despesa com processamento de dados (4.380) (3.071)
Despesa com aluguel (608) (492)
Despesa com depreciação e amortização (305) (193)
Outras despesas (2.509) (1.092)
Total (16.051) (11.446)
16.4. Despesas tributárias 2019 2019
Tributárias (274) (154)
Impostos sobre Serviços (887) (383)
Cofi ns (1.535) (874)
PIS (249) (142)
Total (2.945) (1.553)

lação à mesa de operações. A Instituição se encontra apta a atender as exi-
gências das normativas do Banco Central do Brasil 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 siste-
ma 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. Gestão do risco de crédito - O risco de crédito incorrido 
pela instituição é imaterial, dado que a quase totalidade das operações re-
alizadas estão no âmbito de câmaras de pagamento - CBLC e BM&F - nas 
quais a Corretora atua exclusivamente como intermediadora. Estrutura de 
gerenciamento de capital - Em atendimento ao disposto na regulamen-
tação vigente a Corretora constitui estrutura de gerenciamento de risco 
de capital, devidamente aprovada pelo Comitê de Riscos da Corretora. O 
gerenciamento de risco de capital trata-se de um processo contínuo com 
os seguintes objetivos: 1) Monitoramento e controle do capital mantido 
pela instituição; 2) Avaliação dos requisitos de capital face aos riscos a que 
a Corretora está sujeita; e 3) Planejar as necessidades de capital, conside-
rando os objetivos estratégicos da Corretora. A estrutura responsável por 
este gerenciamento está descrita a seguir: • Diretor de compliance e risco: 
responsável pela supervisão e aplicação da política interna de gestão de ca-
pital; Área de compliance e riscos: responsável pelo acompanhamento das 
projeções de requisitos de capital e seu gerenciamento; e preparo e envio 
ao Banco Central do Brasil do relatório de limites operacionais (DLO) com as 
informações referentes aos requisitos de capital da Corretora. A estrutura e 
procedimentos acima descritos visam assegurar níveis de capital adequados 
que permitam a continuidade e crescimento da Corretora em seus segmen-
tos de atuação, em linha com o seu planejamento estratégico, assim como 
o atendimento aos requisitos de Patrimônio de Referência Exigido definido 
pelo Banco Central do Brasil. Em fevereiro de 2017, o Banco Central do Brasil 
tornou pública a Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional, que 
dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, revogando 
as Resoluções nº 3.988, nº 3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 após prazo 
de implementação das recomendações previsto na norma. A Corretora está 
classificada no Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do Conselho 
Monetário Nacional. As diretrizes de gestão de risco estão disponíveis no 
endereço eletrônico www.necton.com.br. 18. Limites operacionais (acor-
do de Basileia): A Corretora está enquadrada nos limites estabelecidos na 
Resolução CMN nº 2.099/94, com alterações introduzidas pelas Resoluções 
CMN nº 4.912/13 e 4.913/13 e Circular BACEN nº 3.644/13, apresentando 
índice de Patrimônio em relação aos ativos ponderados, conforme segue:
 2019 2018
Risco de Crédito 38.880 15.043
Risco de Mercado 15.805 3
Risco Operacional 91.253 83.875
Ativos ponderados pelo Risco (RWA) 145.938 98.921
Patrimônio de Referência Nível I (PR) 26.974 15.285
Patrimônio de Referência Exigido (RWA*8,625%) 11.675 8.532
Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido 15.299 6.753
Índice de Basileia (IB) - PR/RWA 18,48% 15,45%
19. Eventos subsequentes: Até a data de autorização para emissão dessas 
demonstrações contábeis, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem 
alterar de forma signifi cativa a situação patrimonial, econômica e fi nanceira nas 
demonstrações contábeis apresentadas.

A DIRETORIA REINALDO DANTAS - Contador CRC Nº 1SP 110.330/O-6

O Comitê de Auditoria da Necton Investimentos S/A Corretora de Valores Mobi-
liários e Commodities (“Necton”), foi instituído nos termos da Resolução nº 3.198 
de 27 de maio de 2004, editada pelo Banco Central do Brasil, dentro das melhores 
práticas de Governança Corporativa, visando atender as exigências da legislação 
vigente, tendo como atribuições avaliar a integridade e qualidade das demons-
trações contábeis, a observação dos normativos, regulamentos e das normas e 

políticas internas da instituição, a independência e qualidade dos trabalhos da 
auditoria externa e interna, bem como a efi ciência do sistema de controles inter-
nos. Atualmente é composto pelos (as) senhores (as) Antonia Lucineti de Oliveira 
(Coordenadora), Manuel Nogueira Lois (Membro qualifi cado), Luis Locaspi, Marcos 
Azer Maluf e Rafael Giovani, membros do Comitê de Auditoria da Necton, com 
cargos vigentes. Reuniu-se com representantes dos auditores independentes BDO 

RCS Auditores Independentes, da Necton e da Ignis Contábil S/S que é a responsá-
vel pela escrituração contábil da Companhia, onde foram expostos os principais 
trabalhos e procedimentos administrativos, de controle e de auditoria realizados 
na Companhia no semestre fi ndo em 30 de junho de 2019. Tomou conhecimen-
to do parecer, sem ressalvas, sobre as demonstrações contábeis do semestre 
fi ndo em 30 de junho 2019, dando-se por satisfeito com as informações e escla-

recimentos prestados. Assim sendo, entende que suas demonstrações contábeis, 
acompanhadas pelas notas explicativas e o relatório da administração, auditadas 
pela BDO RCS Auditores Independentes estão adequadas e foram elaboradas de 
acordo com as normas legais aplicáveis e refl etem, nos aspectos mais relevantes, 
a situação patrimonial e fi nanceira da empresa. São Paulo, 29 de agosto de 2019.

O Comitê

Aos Administradores e Acionistas da Necton Investimentos S.A. Corretora de 
Valores Mobiliários e Commodities (Anteriormente denominada Concórdia 
S.A. - Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities) São Paulo - SP.
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e 
Commodities (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 
de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e fi nanceira da Necton Investimentos S.A. Corretora de 
Valores Mobiliários e Commodities em 30 de junho de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião sobre 
as demonstrações contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor: A Administração da Corretora é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer maneira de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de maneira relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra maneira, 
aparenta estar distorcido de maneira relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 

pela governança do Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco 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 
controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas inten-
cionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles 

internos da Corretora; • 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 operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a 
não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências sig-
nifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de agosto de 2019.
 Alfredo Ferreira Marques Filho
 Contador CRC 1 SP 154954/O-3
BDO RCS Auditores Independentes SS David Elias Fernandes Marinho
CRC 2 SP 013846/O-1 Contador CRC 1 SP 245857/0-3
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