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H3 Participações S.A. - CNPJ/MF Nº 08.823.133/0001-70 - NIRE 35.300.340.817

Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A.
CNPJ/MF nº 10.345.009/0001-98 - NIRE 35.300.362.462
Fato Relevante
Substituição do Diretor Presidente: A Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A. (“Companhia”), em atendimento ao artigo 157, §4º
da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao público em geral que o Conselho
de Administração, nesta data, elegeu, em substituição ao Sr. Lasaro do Carmo Júnior, o Sr. Messias Alexandre Lopes dos Santos
como Diretor Presidente da Companhia, de forma interina. Ele também acumulará as funções já atualmente exercidas de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores. A Vitalyze.Me já iniciou processo de seleção para ocupar a posição de Diretor Presidente
DEFORMADElNITIVA Fica ao Sr. Lasaro, que deixou a empresa por motivos pessoais, o mais profundo agradecimento pelo trabalho
DECONSTRU¼»ODEUMAEQUIPEDEALTOPROlSSIONALISMO QUESER¶OALICERCEPARAOSUCESSODOSNEGÆCIOSDA6ITALYZE-ENOFUTURO
Messias Alexandre Lopes dos Santos - Diretor de Relações com Investidores. São Paulo, 29 de agosto de 2016.

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 16 de Maio de 2016
Data, Hora, Local: 16.05.2016, às 10hs, na sede social, Avenida Eusébio Matoso, 1375, 9º andar, conjunto 901, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Plínio Haidar Filho; Secretária: Ângela Chede Haidar. Deliberações Aprovadas: (i) Demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, publicado no DOESP e Diário do Comércio, Industria & Serviços em 14.05.2016; (ii) Reeleição do Sr. Plínio Haidar Filho, brasileiro, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 7.300.722-5 SSP/SP, CPF/MF nº 060.679.098-55, para Diretor
Presidente e a eleição da Sra. Cora Suriani Haidar, brasileira, divorciada, RG nº 7.420.866-4 SSP/SP, CPF/MF nº 036.899.09821, para Diretora sem designação especíﬁca, com mandato de 01 ano, com início em 16.05.2016 e término na AGO de 2017,
ambos residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata. Assinaturas: Presidente: Plínio Haidar Filho; Secretária: Ângela Chede Haidar. Acionistas: Plínio Haidar Filho; Cora Suriani Haidar; e, Ângela Haidar Chede. JUCESP nº
297.391/16-1 em 04.07.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EMF Participações S.A -

CNPJ 13.407.414/0001-81
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 - (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais/ Ativo
2015
2014 Balanços patrimoniais/ Passivo
2015
2014 Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
Circulante
1.799.579 1.559.473 Passivo circulante
107.958
70.879
Atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
205.497
57.623 Fornecedores
4.694
3.055
Lucro antes dos impostos sobre a renda
Títulos e valores mobiliários
86.151 Obrigações trabalhistas e tributárias
30.071
7.371
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Impostos a recuperar
89.907
89.118 Dividendos a pagar
73.193
60.452
geradas pelas atividades operacionais
Créditos diversos
224.374
46.781 Passivo não circulante
127.619
Resultado de equivalência patrimonial
Outras contas a receber
1.279.800 1.279.800 Provisões para perdas com investimentos
127.619
Não circulante
44.269.446 44.171.742 Patrimônio líquido/ Capital social
38.329.759 39.229.759
Variações nos ativos e passivos
Adiantamento para futuro aumento de capital
9.808.150 13.579.900 Reserva Legal
385.225
318.170
Aplicações financeiras
Investimentos
34.461.296 30.591.842 Prejuízos/ Lucros acumulados
7.246.082 5.984.788
Impostos a recuperar
Total do ativo
46.069.025 45.731.215
45.961.066 45.532.717
Créditos diversos
Outras contas a receber
Demonstrações das mutações
Reserva de lucros
do patrimônio líquido
Capital social Reserva Legal Retenção de lucros Prejuízos acumulados Resultado do exercício
Total Fornecedores
Saldos em 31/12/2013
40.079.759
61.948
882.755
282.481 41.306.943 Obrigações trabalhistas e tributárias
Aumento/ Redução de capital social
(850.000)
(850.000) Provisões para perdas com investimento
Saldos em 31/12/2015
38.329.759
385.225
6.963.421
- 45.961.066 Fluxo de caixa aplicado (gerado)
nas atividades operacionais
Demonstrações do resultado
2015
2014
1.341.290 5.004.420
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Despesas
financeiras
(4.487)
(1.510)
No
início do exercício
Despesas e receitas operacionais:
Receitas financeiras
4.287
121.547
No final do exercício
Despesas administrativas e comerciais
(1.499.596) (1.065.319)
(201)
120.037
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Despesas tributárias
(2.188)
(4.406)
Prejuízo antes do IRPJ. e da contribuição social
1.341.089 5.124.457
Demonstrações do resultado abrangente
Equivalência patrimonial
2.843.073 6.074.145
Lucro/ Prejuízo do exercício
1.341.089 5.124.457
Lucros/Prejuízo do exercício
Joaquim Rondon da Rocha Azevedo
Erika Suzuki Adachi - Contadora - CT CRC: 1SP247802/O-4
Resultado abrangente do exercício
Administrador - CPF: 183.507.168-60

2015

2014

1.341.089

5.124.457

(2.843.073) (6.074.145)
(1.501.984) (949.688)
86.151 2.086.530
(789)
(25.953)
(177.593)
(46.781)
- (1.279.800)
1.639
3.055
22.700
5.737
- (1.045.957)
(1.569.876) (1.252.857)
57.623
205.497
147.874
2015
1.341.089
1.341.089

7.775
57.623
49.847
2014
5.124.457
5.124.457

EMF II Participações S.A -

Balanços patrimoniais/ Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Não circulante
Partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Investimentos
Total do ativo
Demonstrações do resultado abrangente
Prejuízo do exercício
Resultado abrangente do exercício
Demonstrações do resultado
Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas e comerciais
Despesas tributárias
Outras despesas operacionais
Equivalência patrimonial
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Prejuízo antes do IRPJ. e da contribuição social
Lucro/ Prejuízo do exercício

CNPJ 19.215.256/0001-44
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 - (Valores expressos em Reais)
2015
2014 Balanços patrimoniais/ Passivo
2015
2014 Demonstrações das mutações
Capital
Prejuízos
54.859
282.982 Passivo circulante
3.278
11.654
do patrimônio líquido
social
acumulados
Total
1.241
634 Fornecedores
8.750 Aumento/ Redução capital social
15.200.000
- 15.200.000
6.346
271.586 Obrigações trabalhistas e tributárias
641
268 Prejuizo do exercicio
(1.864.744) (1.864.744)
19.842
- Partes relacionadas
2.637
2.637
15.200.000
(1.864.744) 13.335.256
27.429
10.762 Patrimônio líquido
17.554.476
13.335.256 Saldos em 31/12/2014
Aumento/
Redução
capital
social
4.800.000
- 4.800.000
17.516.677
13.063.929 Capital social
20.000.000
15.200.000
438.481
108.315 Prejuízos/ Lucros acumulados
(580.780) (580.780)
(2.445.524)
(1.864.744) Prejuizo do exercicio
4.054.364
1.385.749 Total do passivo
17.557.754
13.346.911 Saldos em 31/12/2015
20.000.000
(2.445.524) 17.554.476
13.023.831
11.569.865
2015
2014 Decréscimo das atividades de investimento
17.571.535
13.346.911 Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
Aquisições de participação em controladas
(1.875.249)
(12.031.501)
2015
2014 Atividades operacionais
(2.668.615)
(1.385.749)
(580.780)
(1.864.744) Adiantamento para futuro aumento de capital
(580.780)
(1.864.744) Lucro antes dos impostos sobre a renda
Fluxo
de
caixa
aplicado
nas
Ajustes
para
conciliar
o
resultado
às
disponibilidades
(580.780)
(1.864.744)
atividades de investimento
(4.543.864)
(13.417.250)
geradas pelas atividades operacionais
13
2015
2014 Resultado de equivalência patrimonial
421.282
461.636 Acréscimo (decréscimo) das atividades de financiamento
(595.227)
(1.919.095)
4.800.000
15.200.000
(159.485)
(1.403.107) Integralização de capital social
(168.964)
(588.230) Variações ativos e passivos/ Aplicações financeiras 265.227
(271.586) Fluxo de caixa gerado pelas
(4.981)
(6.056) Impostos a recuperar
atividades de investimento
4.800.000
15.200.000
(16.667)
(10.762)
(863.172) Créditos diversos
(13.174)
634
(19.842)
- Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(421.282)
(461.636) Partes Relacionadas
(330.167)
(108.315) Caixa, bancos e equivalentes de caixa/
(1.001)
(1.150) Fornecedores
634
(8.750)
8.750 No início do exercício
15.448
55.501 Obrigações trabalhistas e tributárias
1.241
634
374
268 No final do exercício
14.447
54.351 Fluxo de caixa aplicado atividades operacionais
607
634
(269.311)
(1.782.116) Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(580.780)
(1.864.744)
Erika Suzuki Adachi - Contadora - CT CRC: 1SP247802/O-4
(580.780)
(1.864.744) Joaquim Rondon da Rocha Azevedo - Administrador - CPF: 183.507.168-60

TÁTICA S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ 66.616.632/0001-92
Demonstrações Financeiras - 1º Semestres Findos em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2016 e 2015
1º Semestre 1º Semestre
ATIVO
30.06.16
30.06.15 PASSIVO
30.06.16
30.06.15
2016
2015
Circulante
903
1.473 Circulante
106
66 Discriminação
Disponibilidades
228
623
Outras Obrigações
106
66 Fluxo de Caixa Proveniente:
Títls. Vals. Mobs. Inst. Fin. e Der.
656
839
Fiscais e Previdenciárias
21
19 Atividades Operacionais
(502)
(333)
Carteira Própria
656
839
Negoc. Interm. de Valores
8 Lucro Líquido ajustado do Trimestre
(570)
(577)
Outros Créditos
18
10
Diversos
85
39 Lucro/Prejuízo Líquido semestre
68
244
Diversos
18
10
Prov. Pagtos. Efetuar
39
39 Ajustes ao lucro líquido:
- Depreciações e Amortizações
2
2
Adto. e Antecip. Salariais
7
- Patrimônio Líquido
871
1.539
- Resultado de Equivalência Patrimonial
66
242
Crédito Tribut. Imp. e Contrib.
1
Capital Social
3.708
3.708
524
518
Imp. de Renda a Comp.
11
9
De Domiciliados no País
3.708
3.708 Variação de ativos e passivos
Outros Valores e Bens
1
1
Ajuste Valor Merc.- TVM
152
38 (Aumento) Redução em T.V.M. e instr.
ﬁnanc. derivativos (ativos/passivos)
483
519
Despesas Antecipadas
1
1
Prejuízos Acumulados
(2.989)
(2.207)
(9)
(2)
Permanente
74
132
Total do Passivo
977
1.605 (Aumento) Redução em outros créditos e outros valores e bens
(Redução)
Aumento
em
outras
obrigações
50
1
Investimentos
69
126
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa Aplicado pelas Atividades Operacionais
22
185
Partic. em Coligadas e Controladas
64
107
Capital
Ajuste
Lucros
Atividades de Investimento
Ações e Cotas
5
19
Realizado Vr. Merc. T.V.M Acumulados Total Baixa de imobilizado de uso
7
Imobilizado de Uso
2
5 Eventos
3.708
(23)
(2.419) 1.266 Aquisição de investimentos
(75)
(195)
Outras Imobilizações de Uso
30
30 Saldos em 01.01.16
Outros
Eventos
174
- 174 Total de Atividade de Investimentos
(75)
(188)
( - ) Depreciações Acumuladas
(28)
(25)
- Ajuste Valor Merc. T.V.M.
174
- 174 Aumento/Redução - Caixa e Equivalentes Caixa
(53)
(3)
Diferido
1
1
(570) (570) Modiﬁcações na Posição Financeira
Gastos de Org. e Expansão
1
1 Prejuízo Líquido Período
3.708
151
(2.989) 870 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Intangível
2
- Saldos em 30.06.16
174
(570) (396) • Início do Período
281
626
Outros Ativos Intangíveis
8
4 Mutações do Período
3.708
159
(1.630) 2.237
• Fim do Período
228
623
( - ) Amortização Acum. Intangíveis
(6)
(4) Saldos em 01.01.15
Ajuste
Valor
Merc.
T.V.M.
(121)
- (121) • Aumento ou Redução
(53)
(3)
Total do Ativo
977
1.605
Lucro Líquido Período
(577) (577)
Demonstração do Resultado
Saldos em 30.06.15
3.708
38
(2.207) 1.539 6. Investimentos
Tática Asset
Tática Asset
(121)
(577) (698) Investimentos em controladas
1ª Semestre 1ª Semestre Mutações do Período
Management Ltda. Management Ltda.
Discriminação
2016
2015 custo. Imobilizado e Diferido - O ativo imobilizado e o diferido são registrados pelo custo
2016
2015
Receitas da Intermediação Financeira
207
226 de aquisição ou formação. A depreciação do imobilizado de uso é calculada pelo método
83
137
Resultado de Oper. c/Títls. e Valrs. Mobs. Instrum. Financ. Derivat.207
226 linear, às seguintes taxas anuais: 4% para Imóveis de uso, 10% para móveis, utensílios e Patrimônio líquido
898.701
898.701
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
207
226 sistema de comunicação e 20% para sistema de processamento de dados. O diferido é Nº de cotas possuídas
%
de
participação
78%
78%
Outras Receitas/Despesas Operacionais
(777)
(803) representado por aquisição e desenvolvimento de sistemas informatizados, sendo amor65
107
Receitas de Prestação de Serviços
2 tizado a alíquota de 20% ao ano. e) Imposto de renda e contribuição social: Nos 1º Valor contábil
Despesas de Pessoal
(424)
(229) semestres 2016 e 2015 não foram constituídas as provisões para imposto de renda e con- Resultado da equivalência
(66)
(242)
Outras Despesas Administrativas
(256)
(294) tribuição social sobre o lucro líquido em virtude de não haver sido apurado lucro real e base Resultado do semestre
(66)
(242)
Despesas Tributárias
(31)
(34) positiva da contribuição social, conforme a legislação vigente. f) Ativos e passivos con- Total
2016
2015
Resultado de Part. em Coligadas e Controladas
(66)
(242) tingentes e obrigações legais, ﬁscais e previdenciárias: O reconhecimento, a men- 7. Ativo Imobilizado
Custo
Depreciação/amortização
Saldo
Saldo
Outras Receitas Operacionais
1 suração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efe15
(14)
1
2
Outras Despesas Operacionais
(7) tuados de acordo com os critérios deﬁnidos na Deliberação nº 489 de 3 de outubro de 2005 Móveis
11
(10)
1
1
Resultado Operacional
(570)
(577) da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Interpretação Técnica IBRACON nº 02 de 30 Equipamentos
4
(3)
1
2
Result. antes da Tributação sobre o Lucro
(570)
(577) de novembro de 2006, obedecendo aos seguintes critérios: • Contingências ativas – Não Processamento de dados
Lucro/Prejuízo Líquido
(570)
(577) são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidên- Direitos de uso
30
(27)
3
5
Quant. Ações
1.350.426
1.350.426 cias que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos. Saldo imobilizado
8.
Capital
Social:
No
encerramento
do
semestre
o
Capital
Social
está
representado
por
Lucro/Prejuízo por Ações - R$
(0,422)
(0,427) • Contingências passivas – São reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baNotas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de Junho de 2016 e 2015 seado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o 1.350.426 ações nominativas, sendo 675.213 ordinárias e 675.213 preferenciais, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, por acionista domiciliado no País.
1. Contexto Operacional: Tática S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, tem risco de perda de uma ação judicial ou administrativa com uma provável saída de recur- 9. Receitas de Prestação de Serviços: As receitas de prestação de serviços estão aspor objeto social entre outras atividades: comprar e vender títulos e valores mobiliários, sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensurá- sim compostas:
2016 2015
por conta própria ou de terceiros, instituir, organizar e administrar fundos mútuos e clubes veis com suﬁciente segurança. • Obrigações legais – ﬁscais e previdenciárias - Referem- Rendas de administração de fundos de investimentos
de investimentos e exercer outras atividades expressamente autorizadas pelo Banco Cen- -se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade ou a inconstitucio- Rendas de comissões de colocação de títulos
tral do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Foi constituída em 29 de abril de nalidade de alguns tributos (ou impostos e contribuições). O montante discutido é quanti- Rendas de corretagens de operações bolsa
2
1991 e iniciou suas operações em 15 de julho de 1991. 2. Apresentação e Elaboração ﬁcado e registrado contabilmente.
Outros serviços
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de 4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
2
Custo mais Ajuste a
Valor 10.Outras Despesas Administrativas
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação so- a) Composição por classiﬁcação
2016 2015
rendimentos mercado contábil Despesas de serviços técnicos especializados
cietária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
57
88
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Títulos disponíveis para venda
Despesas de processamento de dados
26
43
Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Livres:
Despesas de condomínio
48
42
408
76
484 Despesas de comunicações
Nacional – COSIF. Estas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Dis- |Letras do Tesouro Nacional
20
31
96
76
172 Despesas de serviços do sistema ﬁnanceiro
tribuidora em 25 de Agosto de 2016. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração Ações
19
19
504
152
656 Despesas de depreciação e amortização
de resultado: As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência, Total ativo circulante em 2016
2
2
800
39
839 Diversos
observado o critério “pro rata” dia para as despesas e receitas de natureza ﬁnanceira. Total ativo circulante em 2015
84
69
b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações foram utilizadas estima- b) Composição por prazo de vencimento
256
294
Sem vencimento
Acima de
tivas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideDespesas de serviços do sistema ﬁnanceiro referem-se substancialmente a corretagens
e até 3 meses 3 meses a 1 ano Total e emolumentos e a repasse de comissões. Despesas de serviços técnicos especializaração o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações ﬁnanceiras. A liquidação das transações envolvendo essas es- Títulos disponíveis para venda
dos referem-se substancialmente a despesas com contratos de consultoria ﬁnanceira
484 484 e de prestação de serviços de intermediação de títulos e valores mobiliários, quotas de
timativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjetividade inerentes ao pro- Letras do Tesouro Nacional
172
- 172 fundos de investimento e derivativos. 11. Contingências: A Tática S/A Distribuidora
cesso de sua determinação. A Distribuidora revisa as estimativas e premissas pelo menos Ações
172
484 656 de Títulos e Valores Mobiliários a não está envolvida em nenhum processo de naturemensalmente. c) Títulos e valores mobiliários e Instrumentos ﬁnanceiros deriva- Total em 30/06/2016
839 839 za judicial em 30 de junho de 2016 e 2015. 12. Risco Operacional, Risco de Mertivos: Os títulos e valores mobiliários são classiﬁcados de acordo com a intenção da Ad- Total em 30/06/2015
30/06/2016 30/06/2015 cado, Risco de Crédito e Estrutura de Gerenciamento de Capital: “Em atendiministração, nas seguintes categorias: a) títulos para negociação; b) títulos disponíveis c) Composição por emissor
para venda; c) títulos mantidos até o vencimento. Os títulos classiﬁcados para negociação Títulos de renda ﬁxa:
mento às Resoluções 3.380/06, 3.464/07, 3.721/09 e 3.988/11 do CMN, as estruturas
e os disponíveis para venda são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de merca- Títulos disponíveis para venda
de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital, estão disponíPúblicos:
do e os classiﬁcados como títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo seu cusveis em www.tatica.com.br.” 13. Eventos Subsequentes: Em 21 de maio de 2015, foi
Governo Federal
484
839 publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição Social
to de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 30 de junho de 2016 e 2015 todos os títulos foram considerados como disponíveis para venda. O Títulos de renda variável:
sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eﬁcáajuste ao valor de mercado foi contabilizado em contrapartida à conta destacada do patri- Títulos disponíveis para venda
cia a partir de 01 de setembro de 2015. A conversão em Lei dessa Medida Provisória
Privados
172
- está pendente de aprovação pelo Congresso Nacional.
mônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo transferido para o resultado do pe656
839
ríodo quando da efetiva realização. As cotas de fundos de investimento são atualizadas
diariamente com base no valor da cota divulgado pelos administradores dos fundos onde Os títulos e valores mobiliários têm seu valor de mercado baseado em cotações divulgaA DIRETORIA
os recursos são aplicados. d) Permanente: Investimentos - Os investimentos em socie- das pela ANDIMA (Títulos Públicos) e BOVESPA (Ações).
CM Outsourcing Assessoria Contábil Ltda.
dades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, e os demais 5. Instrumentos Financeiros Derivativos: Em 30 de junho de 2016 e 2015, não havia
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investimentos, compostos por ações da CETIP S.A., são apresentados pelo seu valor de saldos de operações com instrumentos ﬁnanceiros derivativos em aberto.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acicumprimento
de
exigências
éticas
pelos
auditores
e
que
a
auditoria
seja
planejada
e
executada
com
ma
apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanIlmos. Senhores - Diretores e Acionistas da Tática S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da Tatica S/A Distribuidora o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distor- ceira da Tatica S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 30 de junho de 2016,
ção
relevante.
Uma
auditoria
envolve
a
execução
de
procedimentos
selecionados
para
obtenção
de
de Títulos e Valores Mobiliários (“TATICA”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa correspondente ao semestre ﬁndo najunho de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os pro- quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autodos ﬂuxos de caixa correspondente ao semestre ﬁndo naquela data, assim como o resumo das prin- cedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ênfase: Em 30 de junho de 2016 a “TATICA” e a
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração so- distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou sua controlada Tática Asset Management Ltda apresentaram prejuízos. A capacidade de continuibre as Demonstrações Contábeis: A Administração da “TATICA” é responsável pela elaboração erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabo- dade operacional da “TATICA” e a sua controlada Tática Asset Management Ltda, dependerão da
e adequada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis ração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da “TATICA” para planejar os proadotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - cedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opi- geração de receitas ou aporte de capital. As demonstrações contábeis foram preparadas no presBACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração nião sobre a eﬁcácia dos controles internos da “TATICA”. Uma auditoria inclui também a avaliação suposto da continuidade normal dos negócios.
São Paulo, 01 de agosto de 2016.
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
de ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a de pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomaAlcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, condu- das em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para
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