
KPDS 476894 

 

   

 

Voxcred 
Administradora de 
Cartões, Serviços 
e Processamento 
S.A. 

 

   
 Demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2018 
 

   



Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 

2 

Conteúdo 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 

Balanços patrimoniais 6 

Demonstrações dos resultados 7 

Demonstrações dos resultados abrangentes 8 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 9 

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 10 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 11 

 



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 

3 

 
 

KPMG Auditores Independentes 

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A 

04711-904 - São Paulo/SP - Brasil  

Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil 

Telefone +55 (11) 3940-1500 

kpmg.com.br 

 

 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
A 
Administração da 
Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A. 
Guarulhos - SP 
 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Voxcred Administradora de Cartões, 
Serviços e Processamento S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
 
 
Base para opinião 
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 financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais 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 suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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 auditoria 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 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas, a razoabilidade das estimativas 
contábeis e as 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 condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação 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 Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo,13 de maio de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 

Charles Domingos de Almeida 
Contador CRC PR-039655/O-9 



Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

 Notas 2018 2017 Notas 2018 2017
Ativo    Passivo    
Circulante    Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 4 307 6.150 Fornecedores 6 1.558 1.352
Contas a receber 5 71.630 68.725 Empréstimos e financiamentos 7 50.497 45.435
Tributos a recuperar  176 10 Obrigações tributárias 9.1 976 935
Outros créditos  - 15 Obrigações trabalhistas 9.2 595 585
Despesas Antecipadas  59 - Outras contas a pagar 10 7.680 3.672

Total do ativo circulante  72.172 74.900 Total do passivo circulante  61.306 51.979
        
Não circulante    Não circulante    
Depósitos judiciais 11 42 39 Empréstimos e financiamentos 7 - 15.024
Imobilizado  906 925 Provisão para demandas judiciais 11 117 141
Intangível  8 9

Total do passivo não circulante  117 15.165
Total do ativo não circulante  956 973     
    Patrimônio líquido    
    Capital social 12.1 1.300 1.300

Reserva de lucros 12.5 10.405 7.429

  11.705 8.729
    
    

Total do ativo  73.128 75.873 Total do passivo  73.128 75.873

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

 Notas 2018 2017
    
    
Receita líquida 13               60.863               51.759 
Custo dos serviços prestados 14               (2.742)               (3.741)

Lucro bruto                58.121               48.018 
      
Despesas e receitas operacionais:      
Despesas administrativas, gerais e com vendas 14             (42.327)             (33.805)
Outras despesas operacionais                       (4)                      (2)

Lucro antes das despesas e receitas financeiras                15.790               14.211 
      
Despesas financeiras 15               (7.884)               (8.229)
Receitas financeiras 16                    100                      18 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social                  8.006                 6.000 
      
Contribuição Social                (1.822)               (1.381)
Imposto de renda e contribuição social 9.3               (2.216)               (1.677)

Lucro líquido do exercício                  3.968                 2.942 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .
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Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

 
2018 2017

   
Lucro líquido do exercício 3.968 2.942
Outros resultados abrangentes - -

Resultado abrangente do exercício 3.968 2.942

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Capital social
Ações em 

tesouraria Reserva legal
Retenção de 

lucros
Lucros (Prejuízos) 

acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016                 1.300  -                    260                 4.965  -                 6.525 
      

Lucro Líquido do exercício  -  -  -  -                       2.942                 2.942 
Dividendos mínimos obrigatórios a distribuir  -  -  -  -                        (738)                  (738)
Transferência para retenção de lucros  -  -  -                 2.204                     (2.204)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017                 1.300  -                    260                 7.169  -                 8.729 
       
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -                       3.968                 3.968 
Dividendos mínimos obrigatórios a distribuir  -  -  -  -                        (992)                  (992)
Transferência para retenção de lucros  -  -  -                 2.976                     (2.976)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018                 1.300  -                    260               10.145  -               11.705 
       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Reserva de lucros
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Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

 2018 2017
Atividades operacionais   
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 8.006 6.000
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais   
Depreciações e amortização                    201                      56 
Baixas líquidas de imobilizado e intangível          -                      139 
Provisões para demandas judiciais                    (24)                    (26)
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa                 1.126                 1.053 
                 9.309               12.055 
Variações nos ativos e passivos     
(Aumento) redução no ativo:     
Contas a receber               (4.031)               (6.406)
Tributos a recuperar                  (166)                    316 
Outros créditos                    (42)                      (8)
Depósitos judiciais                      (3)                        2 
Encargos financeiros sobre empréstimos                 3.352                 4.833 
     
Aumento (redução) de passivo:     
Fornecedores                    206               (6.155)
Obrigações trabalhistas                        4                      34 
Obrigações tributárias                      47                      (5)
Contas a pagar                 4.006             (16.575)
Imposto de renda e contribuição social pagos               (4.038)               (3.058)
     
Fluxo de caixa líquido (consumido nas) gerado pelas atividades operacionais                 8.644             (19.800)
     
Fluxo de caixa das atividades de investimento     
Imobilizado                  (181)                  (905)
     
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento                  (181)                  (905)
     
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
Distribuição de lucro                  (992)                  (738)
Ingresso de empréstimos               35.000               44.397 
Pagamento de empréstimos e juros             (48.314)             (16.826)

Fluxo de caixa (consumido nas) gerado pelas atividades de financiamentos             (14.306)               26.833 
     
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa               (5.843)                 6.128 
     
Saldo de caixa e equivalentes de caixa     
No início do exercício                 6.150                      22 
No final do exercício                    307                 6.150 
 
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa               (5.843)                 6.128 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A. (“Companhia” ou 
“Voxcred”) tem como objetivo a administração de cartões de créditos e outros meios eletrônicos 
de pagamento, além do credenciamento de estabelecimentos comerciais ou prestadores de 
serviços para se utilizarem das formas de recebimento oferecidos pela Companhia. A Voxcred 
atua também no processamento de dados e informações decorrentes do uso desses meios 
eletrônicos de pagamento. 

 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Voxcred tinha como objetivo principal a administração 
de operações de cartões de débito e crédito das lojas do Tenda Atacado Ltda., Empresa coligada 
da Companhia. 

 

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras  
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas 
pela Administração em 13 de maio de 2019. 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

3 Principais políticas contábeis 
As principais políticas contábeis adotadas pela Voxcred estão descritas a seguir: 

 

a. Uso de estimativas 
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método 
de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para 
devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões. 

 
A Administração da Voxcred monitora e revisa suas estimativas e premissas anualmente. 
 

b. Reconhecimento de receitas 
 

(i) Cartões de crédito e débito 
As receitas decorrentes da captura das transações com cartões de crédito e de débito são 
apropriadas ao resultado na data correspondente ao processamento das transações.  
 
As receitas decorrentes da captura das transações parceladas com cartões de crédito são 
apropriadas ao resultado na data correspondente ao processamento de cada parcela. 
 
A receita de outros serviços prestados a estabelecimentos comerciais é reconhecida no resultado 
quando da efetiva prestação de serviços. 
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(ii) Receita de juros 
Para todos os instrumentos financeiros avaliados como ativos financeiros que retem juros, a 
receita financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente 
os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do 
instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor 
contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita 
financeira”, nas demonstrações do resultado.  

 

c. Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa compreendem recursos em caixa, saldos positivos em contas 
bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em 
valores conhecidos e sujeitas a um risco insignificante de alteração do valor justo no rendimento 
pactuado, com data de vencimento original igual ou inferior a três meses da data da contratação.  
 

d. Instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Voxcred se 
torna parte das disposições contratuais desses instrumentos financeiros. Em seu reconhecimento 
inicial são registrados ao seu valor justo acrescido de custos de transação diretamente atribuíveis 
à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na 
categoria ao valor justo por meio do resultado, em que tais custos são diretamente lançados no 
resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de fechamento das 
demonstrações financeiras, de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação 
de ativos e passivos financeiros. 

 

 Ativos financeiros: os principais ativos financeiros reconhecidos pela Voxcred são: caixa e 
equivalentes de caixa, e contas a receber de clientes. São classificados entre as categorias 
mencionadas a seguir de acordo com o propósito para os quais foram adquiridos ou emitidos: 

 Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos 
financeiros mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negociação se originados 
com o propósito de venda ou recompra no curto prazo. Os juros, a correção monetária, e as 
variações decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando 
incorridos como receitas e despesas financeiras. 

 Passivos financeiros: os principais passivos financeiros reconhecidos pela Voxcred são as 
contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e valores a repassar para partes 
relacionadas. São classificados entre as categorias a seguir, descritas de acordo com a natureza 
dos instrumentos financeiros contratados ou emitidos. 

 Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos financeiros não derivativos que 
não são usualmente negociados antes do vencimento que, após reconhecimento inicial, são 
mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros e atualização 
monetária, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado como receitas ou despesas 
financeiras quando incorridos. 

e. Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa 
As contas a receber são registradas a valor presente de realização e estão, representadas 
basicamente por vendas parceladas com cartões de crédito, líquidas de desconto por 
antecipações. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante 
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considerado suficiente pela Administração para cobrir prováveis perdas futuras com contas 
incobráveis. A formação da provisão tem como principal base a perda por faixa de 
inadimplência, além de contas a receber específicos considerados incobráveis. A natureza dos 
saldos recebíveis da conta de clientes divide-se basicamente em:  

 
(i) Valores a receber de transações financeiras processadas - Representam principalmente os 

valores a receber devidos por clientes titulares dos cartões relativos às transações financeiras 
processadas que foram autorizadas, mas que ainda não foram recebidas. 

(ii) Valores a receber da taxa de administração representam os resultados da prática da Voxcred em 
administrar os recebíveis do Tenda Atacado e cobrar um percentual sobre essa administração. 

f. Imobilizado 
É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada. A 
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, com 
base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6, de modo que o valor do custo menos o seu 
valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores 
residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final da data do balanço patrimonial e o 
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

 
A Voxcred define procedimentos visando a assegurar que os ativos não estejam registrados 
contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. 

 
g. Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com a sua vida útil 
econômica estimada. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, porém 
são submetidos a teste anual para análise de recuperação. 

 
h. Provisão para o valor recuperável de ativos 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para 
deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

 
A Administração da Companhia avalia periodicamente o efeito desse procedimento e nas 
demonstrações financeiras de 2018 e de 2017 não identificou ajustes a ser contabilizados. 
 

i. Outros ativos e passivos 
Os ativos e passivos estão demonstrados pelos valores de realização conhecidos ou estimados, 
atualizados até a data do balanço, quando aplicável, e são classificados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 
 

j. Tributação 
As receitas de serviços estão sujeitas à tributação por Imposto Sobre Serviços (ISS), Programa 
de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
às alíquotas vigentes em cada região e são apresentados como deduções de receita na 
demonstração do resultado. 
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k. Imposto de renda e contribuição social 
A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) que são calculados com base nos resultados 
tributáveis (lucro ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente - 15%, 
acrescida de 10% sobre o que exceder R$ 240 anuais para o IRPJ e 20% para a CSLL, e 
reconhecido no resultado pelo regime de competência. 

 
Os impostos correntes provisionados são calculados com base na legislação em vigor nas datas 
de encerramento dos exercícios, ajustados pelas compensações dos prejuízos fiscais e da base 
negativa da contribuição social, obedecendo ao limite estipulado em legislação específica. 

 
l. Provisão para demandas judiciais 

As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Voxcred tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída 
de recursos futura seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com 
segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para 
liquidar a obrigação, usando-se a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos 
relacionados ao passivo. 
 
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, 
observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Voxcred. Os 
fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão 
descritos na Nota Explicativa nº 11. 

 

m. Novas normas, alterações e interpretações de normas 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. 
A Empresa adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
 

(i) CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros  
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma 
substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 
 
Como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, A VoxCred adotou as alterações consequentes ao 
CPC 26/ IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que a redução ao valor 
recuperável dos ativos financeiros sejam apresentados em linha separada na demonstração do 
resultado. Anteriormente, a abordagem da VoxCred era incluir a redução ao valor recuperável 
de contas a receber em outras despesas. Consequentemente, a VoxCred reclassificou as perdas 
por redução ao valor recuperável de R$ 3,4 mil, reconhecidas pelo CPC 38/IAS 39, de 'outras 
despesas' para 'perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato' 
na demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. As perdas 
por redução ao valor recuperável de outros ativos financeiros são apresentadas na rubrica de 
“despesas financeiras”, similar à apresentação no CPC 38/IAS 39, e não apresentadas 
separadamente na demonstração do resultado devido a considerações sobre materialidade. 
 
Adicionalmente, a VoxCred adotou as alterações consequentes ao CPC 40/ IFRS 7 - 
Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, 
em geral, não foram aplicadas à informação comparativa. A tabela a seguir resume o impacto, 
líquido de impostos, da transição para o CPC 48/IFRS 9 no saldo de abertura de reservas, lucros 
acumulados e participação de não controladores: 
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(ii) Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 
mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros de 
acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 
9 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos 
embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são 
separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como 
um todo. 
 
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a 
classificação e mensuração de passivos financeiros. A adoção da IFRS 9 não teve um efeito 
significativo nas políticas contábeis da VoxCred relacionadas a passivos financeiros e 
instrumentos financeiros derivativos (para derivativos que são usados como instrumentos de 
hedge, veja (ii)). 
 
A VoxCred classifica e mensura os instrumentos financeiros e contabiliza os ganhos e perdas 
relacionados conforme o CPC 48/IFRS 9. A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo 
explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as categorias de 
mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e passivos financeiros da VoxCred 
em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos 
ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas aos novos requerimentos de 
redução ao valor recuperável. 
 
 Classificação  Valor contábil 

Ativo 
 
31.12.2017  01.01 2018  31.12.2017  01.01.2018 

             
Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado  Custo amortizado  6.150  6.150 
Contas a receber Custo amortizado  Custo amortizado  68.725  68.725 
Tributos a recuperar Custo amortizado  Custo amortizado  10  10 
Outros créditos Custo amortizado  Custo amortizado  15  15 

Total do ativo      
 

74.900  74.900 

 
O contas a receber de clientes e outros recebíveis que eram classificados como empréstimos e 
recebíveis de acordo com o CPC 38/IAS 39 são classificados ao custo amortizado. Um aumento 
de R$ 195 mil na provisão para impairment destes recebíveis foi reconhecido no saldo de 
abertura de lucros acumulados em 1 º de janeiro de 2018 na transição para o CPC 48/IFRS 9.  
 

(iii) Impairment de ativos financeiros 
O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de 
‘perdas de crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida 
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do 
CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. 
Com isso, a VoxCred adotou uma prática de mensuração da provisão para perda esperada, que 
leva em consideração o percentual histórico perdas por faixa de vencimento, bem como os 
efeitos decorrentes de fatores macro econômicos, sendo que esses percentuais e fatores foram 
aplicados sobre todos os saldos de contas as receber, tantos saldos a vencer quanto os saldos 
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vencidos. Dado as características dos recebíveis, a VoxCred optou pela abordagem simplificada 
prevista no CPC48 / IFRS9, onde a mensuração da provisão para perdas esperadas considerou a 
vida inteira dos contratos.  
 

Ativo   
Valor contábil 
em 31.12.2017   

PCLD em 
31.12.2017   

PCLD em 
01.01.2018   Impacto 

                  
Caixa e equivalentes de caixa   6.150   -   -   - 
Contas a receber   68.725   ( 3.400)   ( 3.521)   ( 121) 
Tributos a recuperar   10   -   -   - 
Outros créditos   15   -   -   - 

Total do ativo    
 

74.900   ( 3.400)   ( 3.521)   ( 121) 

 
IFRS 16 - Leases (Arrendamentos)  
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão 
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar 
os arrendamentos em financeiros ou operacionais. 
 
A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de 
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspecto Complementares das Operações de 
Arrendamento Mercantil.  
 
A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. Os 
possíveis impactos decorrentes da adoção desta norma para as demonstrações contábeis da 
Empresa estão sendo avaliados e dada a estrutura dos negócios da companhia não são esperados 
ajustes significativos que afetem as demonstrações financeiras. 
 
Outras alterações 
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido 
divulgado pela Empresa. 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Descrição 2018 2017 
    

Caixas e bancos 21 28 
Aplicações 286 6.122 

Total 
 

307 6.150 

 
As aplicações financeiras de liquidez imediata são remuneradas com base em 100% do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), podendo ser resgatadas a qualquer tempo sem 
prejuízo significativo da sua remuneração pactuada.  
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5 Contas a receber 
 

Descrição 2018 2017 
   
Clientes 90.950 72.125 
(-) Valores a Processar (2.067) - 
(-) Operações Cedidas - Securitização (*) (12.727) - 
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.526) (3.400) 

Total 
 

71.630 68.725 

  
 

2018 2017 
    
A vencer 63.519  53.046 
Vencidos:   
Até 30 dias 6.789 6.958 
De 31 a 60 dias 3.575 2.987 
De 61 a 90 dias 4.252 3.090 
De 91 a 180 dias 12.815 6.044 

 Total 
 

90.950 72.125 

 
(*) As operação de securitização refere-se a antecipação de recebíveis. 

 

   

Provisão para 
créditos de 
liquidação 

duvidosa 

Saldo em 31 de dezembro de 2017  
 

(3.400) 
Adições  (1.873) 

Baixas líquidas das recuperações (*)  747 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  
 

(4.526) 

 
(*) As operações vencidas há mais de 180 dias são baixadas para prejuízo contra carteira de contas a receber existente e 

controladas em conta de compensação. 

Foram recuperados créditos baixados para prejuízo, no montante de R$6.329 no exercício de 
2018(R$4.268 em 2017). 
 
Foram renegociados créditos no montante de R$2.029 no exercício de 2018(R$2.632 em 2017) 
 

6 Fornecedores 
 
Descrição 2018 2017 

Fornecedores - Tenda Atacado Ltda. 1.558 
 

1.352 

Total 1.558 
 

1.352 
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7 Empréstimos e financiamentos 
 
Tipo Vcto. Taxa média de juros 2018 2017 
        

Capital de giro               CDI + 1,5% a.m 50.497   60.459 

    50.497 
 

60.459 

 
Circulante    50.497   45.435 

Não circulante    
 

-  15.024 

 
As garantias dos contratos foram avais concedidos pelos acionistas da Companhia. 

 

8 Partes relacionadas 
 
Descrição 2018 2017 
    

Tenda Securitizadora S.A. - Aplicações - 5.893 
    
Tenda Securitizadora S.A. - Securitização recebíveis (Nota 5) 12.727 - 
    
Valores a repassar - Tenda Atacado Ltda. 6.035 2.283 
Fornecedores - Tenda Atacado Ltda. 1.042 266 
Fornecedores - Técnica Administração e Participações Ltda. - 15 
Dividendos a pagar - Sócios 992 738 
  8.069 3.302 
 
Referem-se aos valores das compras realizadas pelos clientes do Cartão Tenda VOX que 
deverão ser repassados a coligada Tenda Atacado Ltda. em “D+3”. O referido saldo foi 
liquidado integralmente em período subsequente.  

 
A operação com Tenda Securitizadora refere-se à antecipação de recebíveis. 
 

9 Obrigações trabalhistas e tributárias 
 

9.1 Obrigações tributárias 
 

Descrição 2018 2017 
    
COFINS 357 327 
PIS - 70 
CSLL 221 220 
IRPJ 234 246 
ISS 69 32 
Outros impostos 95 40 
 
Total 976 935 
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9.2 Obrigações trabalhistas 
 
Descrição 2018 2017 
    
Salários - 111 
FGTS  36 30 
INSS  124 101 
Outros encargos 36 48 
Provisão para férias e encargos 399 295 

Total 595 
 

585 

 
9.3 Impostos de renda e contribuição social 

 
Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição social 
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social é a seguinte: 

 
  2018 2017 
Correntes   
Imposto de renda e Contribuição Social (2.216) (1.676) 
Contribuição Social  (1.822) (1.382) 

  
 

(4.038) (3.058) 

 
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a 
seguinte reconciliação em seus valores às alíquotas nominais: 
 
  2018 2017 

Lucros antes do imposto de renda e da contribuição social 
 

8.006 6.000 
Alíquota nominal 45% 45% 
Despesa de imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (3.603) (2.700) 
 
Efeito das adições e exclusões   
Provisões diversas (1.103) (908) 
Demais ajustes 668 550 

  
 

(4.038) (3.058) 
    
Imposto de renda e contribuição social correntes (4.038) (3.058) 
    
Alíquota efetiva 50% 51% 
 

10 Outras contas a pagar 
 
Descrição 2018 2017 

Dividendos a pagar 
 

992 738 
Valores a Repassar  6.035 2.283 
Outras contas a pagar 651 651 

Total 
 

7.678 3.672 
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11 Provisão para demandas judiciais 
Durante o curso normal de seus negócios, a Voxcred fica exposta a certas contingências e 
riscos, relacionados com causas tributárias, trabalhistas e cíveis em discussão: 
 
Descrição 2018 2017 
    
Cíveis  81 48 

Trabalhistas  
 

36 93 

Total 117 
 

141 
    
(-) Depósitos judiciais (42) (39) 

Risco líquido 75 
 

102 

 
A Companhia responde a processos de natureza cível (indenizações, cobranças, entre outras) e 
trabalhistas, que se encontram em diferentes fases processuais e em diversos fóruns judiciais. A 
Administração da Companhia constitui provisões em montantes considerados suficientes para 
cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus assessores legais internos e externos 
entendem que as perdas sejam prováveis. Individualmente, não existem processos com valores 
relevantes em que a Companhia será parte.  

 
Provisão    2018 

Saldo em 31/12/2017  
 

141 
Complemento de provisão  121 
Baixa de processo  (145) 

Saldo em 31/12/2018  
 

117 

 
Em 2018 e 2017, não existiam processos cuja probabilidade de perda fosse possível. Com base 
na análise individual dos processos judiciais correspondentes e suportada por opinião de seus 
assessores legais, a Administração entende que esses processos, cujos prognósticos de perda são 
avaliados como possíveis, não necessitam de provisão. 
 

12 Patrimônio líquido 
 

12.1 Capital social 
O capital social totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é de R$ 1.300. 

 
12.2 Apropriação do lucro líquido do exercício 

O lucro líquido do exercício, em conformidade com o estatuto social da Companhia, tem a 
seguinte destinação: (i) Importância de 5% destinada à constituição da reserva legal; (ii) Uma 
distribuição de dividendos mínima obrigatória não inferior a 25% do saldo remanescente do 
lucro líquido do exercício; e (iii) Destinação do saldo remanescente dos lucros para a 
constituição da reserva de retenção de lucros, visando à continuidade de expansão das atividades 
da Companhia. 
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12.3 Distribuição de lucros 
A Companhia não distribuiu lucros no exercício, mas constituiu provisão obrigatória de 25% no 
valor de R$ 992 no exercício de 2018, (R$ 738 em 31 de dezembro de 2017). 
 
  2018 2017 

Lucro Líquido 
 

3.968 2.942 
Alíquota Dividendos Obrigatórios 25% 25% 
Valor Dividendos Obrigatórios 992 738 

 
12.4 Reserva legal 

Não foi constituída reserva legal na importância de 5% do valor do lucro, porque a reserva legal 
já constituída atingiu 20% do valor do capital social. 
 

12.5 Reserva Lucros 
Temos a disposição em reserva de lucros R$10.405 no exercício de 2018, (R$7.429 em 31 de 
dezembro de 2017). 
 

13 Receita líquida 
 

Descrição 2018 2017 
    
Receita de serviços 66.851 56.818 
(-) Impostos incidentes, devoluções e descontos (5.988) (5.059) 

Receita líquida 
 

60.863 51.759 

 

14 Despesas por natureza 
 
  2018 2017 
    
Custo  (2.742) (3.741) 
Despesas com pessoal  (7.490) (5.800) 
Serviços de terceiros (3.000) (2.173) 
Material de consumo (19) (17) 
Perda efetiva de recebíveis, líquidas (20.283) (16.933) 
Consultas de análises de crédito (1.218) (1.349) 
Provisões (1.141) (1.027) 
Contas de Consumo (900) (601) 
Transporte Valores (526) (532) 
Serviços TI (2.166) (874) 
Despesas gerais diversas (1.743) (1.163) 
Outras despesas (3.841) (3.336) 

  
 

(45.069) (37.546) 

 
  2018 2017 
    
Custo  (2.742) (3.741) 
Despesas gerais, administrativas e com vendas (42.327) (33.805) 

  
 

(45.069) (37.546) 
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15 Despesas Financeiras 
 

Descrição 2018 2017 
    
Juros sobre empréstimos (5.344) (4.833) 
Taxas/despesas contratos (68) (2.443) 
Outras despesas financeiras (2.472) (953) 

Total 
 

(7.884) (8.229) 

 

16 Receitas Financeiras 
 

Descrição 2018 2017 
    
Receitas de aplicações financeiras 97 8 
Outras receitas financeiras 3 10 

Total 100 
 

18 
 

17 Instrumentos financeiros 
 
Gerenciamento de risco financeiro 
 
Visão geral 
Os principais fatores de risco a que a Voxcred está exposta refletem aspectos estratégico-
operacionais e econômico-financeiros.  
 
Os riscos econômicos financeiros refletem, principalmente, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos 
instrumentos financeiros utilizadas pela Voxcred. Esses riscos são administrados por meio de 
acompanhamento da alta administração que atua ativamente na gestão operacional da Voxcred.  
 
Os principais riscos financeiros considerados pela gestão da alta administração são: 
 

 Risco de taxas de juros; 

 Risco de taxas de câmbio; 

 Risco de crédito; e risco, e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas adicionais são 
incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. 
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Instrumentos financeiros 
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações 
financeiras da Voxcred, conforme quadros abaixo: 
 

  2018 2017   

  Valor 
contábil Valor Justo 

Valor 
contábil Valor Justo 

Hierarquia 
de valor 
Justo 

Ativo           
Valor justo por meio do 
resultado           
   Caixa e equivalentes de caixa          307         307          6.150       6.150   Nível 2  
Custo amortizado           
   Contas a receber       71.630      71.630        68.725      68.725   Nível 2  
   Tributos a recuperar          176         176            10          10   Nível 2  
   Outros créditos            -           -            15          15   Nível 2  

Total do ativo 
 

      72.113      72.113        74.900      74.900    
            

Passivo           
Passivos pelo custo amortizado           
   Fornecedores         1.558       1.558          1.352       1.352   Nível 2  
   Empréstimos e financiamentos       50.497      50.497        60.459      60.459   Nível 2  
   Outras contas a pagar         7.680       7.680          3.672       3.672   Nível 2  

Total do passivo 
 

      59.735      59.735        65.483      65.483    
 
Avaliação do modelo de negócio para definição das classificações dos instrumentos 
financeiros 
 

 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: para essas operações o Grupo realiza a 
sua gestão com base no valor justo por meio do resultado, de modo que as mesmas são 
mensuradas e registradas por este critério. 

 Contas a receber de clientes decorrente de créditos concedidos a clientes pela operação de cartão 
de credito: para esses ativos a VoxCred possui como modelo de negócio a manutenção dos 
recebíveis de acordo com os fluxos de caixas previstos contratualmente, sendo que VoxCred 
não tem por prática antecipar tais fluxos por meio de descontos ou cessões de crédito. 
Adicionalmente, também foi avaliado a característica de remuneração desses recebíveis, 
concluindo que as mesmas atendem ao critério de pagamento de somente “principal e juros”, 
não caracterizando nenhuma alavancagem, portanto classificados como custo amortizado. 

Valor justo 
 

Valor justo versus valor contábil  
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis 
apresentados no balanço patrimonial e demonstrado no quadro acima, consideram o racional do 
fluxo de caixa descontado, utilizando nesta metodologia informações de mercado observável, 
sendo que dada as características das operações, ou seja, por serem operações de curtíssimo 
prazo e de remuneração alinhada com as taxas de mercado, o valor justo dessas operações são 
idênticas ao valor contábil. 
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Hierarquia de valor justo 
A tabela acima apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um 
método de avaliação. 
 
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir: 
 

 Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos  

 Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços) 

 Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

Durante o exercício não houve nenhuma reclassificação entre as categorias, valor justo por meio 
do resultado e custo amortizado, apresentadas no quadro acima. 
 
Estrutura de gerenciamento de risco 
 
Risco de mercado 
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado relativo a variação das taxas de 
câmbio e taxas de juros que incorrem sobre suas operações de credito, aplicações financeiras, 
dividas e outras contas a pagar. 
 
A Administração acompanha o mercado e suas oscilações principalmente de forma 
permanentemente, de modo que para minimizar este risco a Voxcred procura se antecipar aos 
movimentos de mercado, utilizando como principal mecanismo o gerenciamento das taxas de 
juros praticadas e contratação de derivativos quando aplicável.  
 
Riscos de crédito 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Voxcred caso um cliente ou contraparte em 
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis originados pela concessão de credito via cartão. e por aplicações 
financeiras. 
 
A gestão de risco de crédito da Voxcred é feito por meio de execução analise de credito e 
monitoramento histórico de inadimplência, bem como a manutenção de uma pulverizada 
reduzindo a sua concentração de risco. Adicionalmente a Voxcred procura manter uma carteira 
diversificada de aplicações financeiras. 
 
O valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito 
na data das demonstrações financeiras foi: 
 
  2018 2017 
Ativo   
  Caixa e equivalentes de caixa       307     6.150 
  Contas a receber    71.630    68.725 
  Tributos a recuperar       176        10 
  Outros créditos         -        15 

  
 

   72.113    74.900 
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Os saldos apresentados em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, são 
concentrados em duas instituições financeiras consideradas pelo mercado como sendo de 
primeira linha.  
 
Em relação ao contas da operação de cartão de credito, adotou os seguintes critérios: 
 

 Histórico de inadimplência, onde apurou-se por faixa de vencimento a quantidade de operações 
originadas em cada mês e posteriormente quanto que entrou em atraso, com isso, apurou-se 
também o percentual médio do que entrou em atraso; 

 Os percentuais identificados no item acima, foram aplicados sob o total de limite de credito 
concedido aos clientes, sendo que para essa aplicação foi considerado a média histórica de 
utilização sob o total de credito liberado, de modo que os percentuais históricos de 
inadimplência, é aplicado sob o valor médio entre o total de limites de credito liberados e os 
limites de créditos utilizados nas respectivas datas de balanço; 

 Percentual médio de recuperação das operações que baixadas para perda; 

 Como fator macro econômico, foi feita uma análise da relação entre o índice de desemprego e o 
comportamento do nível de inadimplência da carteira, com base nesta análise foi considerado 
um possível efeito decorrente da movimentação nesse índice referente ao último trimestre findo 
nas respectivas datas de balanço em análise.  

Provisão para perdas esperadas 
 
  2018 2017 

Faixa de Atraso 
 

Carteira PCLD Final Carteira PCLD Final 

de 0 a 30 dias    70.308  
 

    2.386      60.617      2.319  
31 a 60 dias     3.575        464       3.060        353  
61 a 90 dias     4.252        241       3.303        185  
91 a 120 dias     5.249        686       2.611        327  
121 a 150 dias     4.128        276       2.331        157  
151 a 180 dias     3.439        474       1.841        255  

  
 

   90.950      4.527      73.763      3.596  

 
Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco em que a Voxcred possa eventualmente encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista.  
 
A abordagem da Voxcred no gerenciamento do risco de liquidez, é de garantir, o pagamento de 
suas obrigações, motivo pelo o qual tem por objetivo manter disponibilidade caixa para 
cumprimento de suas obrigações de curto prazo, fazendo o possível para que sempre haja 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações vincendas, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Voxcred. 
 
A Voxcred trabalha alinhando disponibilidade e geração de recursos de modo a cumprir suas 
obrigações nos prazos acordados.  
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A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de 
juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição 
líquida. 
 
     2018 total de Fluxo de caixa futuro não descontado 

Passivo  
Valor 

contábil  Até 1 ano   
De 1 a 2 

anos   
De 2 a 3 

anos  
De 3 a 5 

anos  

 
Mais 
que 5 
anos  Total 

               
 Fornecedores 1.558  1.558  -  -  -  -  1.558 

 

Empréstimos e 
financiamentos 50.497  50.497  -  -  -  -  50.497 

 Outras contas a pagar 7.678  7.678  -  -  -  -  7.678 
Total do 
passivo   59.733  59.733  -   -   -   -   59.733 

               
    2017 total de Fluxo de caixa futuro não descontado 

Passivo  
Valor 

contábil  Até 1 ano   
De 1 a 2 

anos   
De 2 a 3 

anos  
De 3 a 5 

anos  

 
Mais 
que 5 
anos  Total 

 Fornecedores 
 

1.352  1.352  -  -  -  -  1.352 

 

Empréstimos e 
financiamentos 60.459  45.435  15.024  -  -  -  60.459 

 Outras contas a pagar 3.672  3.672  -  -  -  -  3.672 
Total do 
passivo   65.483  50.459  15.024  -   -   -   65.483 

 
Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Voxcred , possam 
ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes significantemente diferentes. 
 
Risco cambial  
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas 
pela Voxcred preponderantemente decorrente de suas dívidas e da contratação de instrumentos 
financeiros. 
 
A Administração gerencia a exposição cambial considerando no primeiro momento a não 
contratação de linhas de credito em moeda estrangeira, mas quando a linha de credito é em 
moeda estrangeira a Voxcred opta pela contratação de instrumentos financeiros derivativos 
(Swap). 
 
Exposição liquida em moeda estrangeira está demonstrado no quadro a seguir, pelos montantes 
de principal (nocional em R$): 
 
As informações no quadro abaixo referem-se a data da contratação, 17.05.2018:  
 
Operação Moeda Risco  TX Inicial Notional R$ 
     
Dívida em moeda estrangeira Dólar de Alta 3,6937 15.000.116 
Swap Dólar de Baixa 3,6937 15.000.116 
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Análise de sensibilidade 
A Voxcred, para fins de análise de sensibilidade para riscos de mercado, analisa conjuntamente 
as posições ativas e passivas indexadas em moeda estrangeira. 
 
Considerando a exposição liquida apresentada acima, bem como as características das 
operações, a administração entende que quaisquer oscilações decorrentes da volatilidade do 
Dólar não representaria nenhum impacto relevante no resultado da VoxCred. 
 
Instrumentos financeiros derivativos 
A Voxcred em 31.12.2018 possuia a seguinte operação de derivativo: 
 
Operações de 4131 - Dividas em dólar com Swap correlacionado.  
 

Número da 
Operação 

Data de 
Início da 

Operação 

Data de 
Negociação 

da Operação 

Data de 
Vencimento 

da Operação Notional R$ 

Saldo  
Valor Inicial 
Valorização 

R$ 

Saldo 
Passivo 
(Valor 

Banco R$) 

Saldo  
Ativo (Valor 

Cliente R$) 

Diferencial a 
Receber - 

31/12/2018 
R$ 

         
109818050011300 21/05/2018 17/05/2018 21/05/2018 15.000.116 15.000.116 15.279.601 15.915.050 635.449 
         
Total              635.449 

 
Risco taxa juros  
Decorre da possibilidade de a Voxcred incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações 
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.  
 
Visando à mitigação desse risco, a Voxcred busca diversificar a captação de recursos em longo 
prazo, com taxas pré-fixadas ou pós-fixadas lastreados em CDI, de forma que, quaisquer 
resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum impacto 
significativo no resultado. 
 
O valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco de taxas 
de juros na data das demonstrações financeiras foi: 
 
  2018 2017 

  
 

Valor contábil Valor contábil 
Ativo   
  Contas a receber         71.630         68.725 
    
Passivo   
  Empréstimos e financiamentos (50.497) (60.459) 
Exposição Líquida         21.133          8.266 

 
Analise de sensibilidade 
As operações da Voxcred são indexadas a taxas pré e pós fixadas, sendo as taxas pós fixadas, 
por TJLP e CDI, sendo assim, a administração de uma maneira geral entende que qualquer 
oscilação nas taxas de juros, não representaria nenhum impacto significativo nos resultados da 
Voxcred.  
 

18 Remuneração da Administração 
Não foram fixados para os exercícios de 2018 e 2017, os valores a serem pagos a título de 
remuneração para a Administração. 
  



Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.A. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 

 

26 

19 Seguros 
A Companhia mantém seguros considerados suficientes pela Administração para cobrir 
eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As coberturas de seguros encontram-
se demonstradas a seguir: 
 

Descrição  Cobertura 

Incêndio, queda de raio, explosão   
 

75.818 
Pagamento de aluguel  1.200 
Lucro bruto (decorrente básico)  5.000 
Vendaval, fumaça  5.000 
Tumultos, greves e lock out  5.000 
Danos elétricos   275 
Outros  4.350 

 
As premissas adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das 
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores 
independentes. 

 

20 Operações de arrendamento mercantil operacional 
As operações de arrendamento são constituídas pelo contrato de aluguel com a empresa Técnica 
Adm. E participações Ltda. 

 
a. Compromissos e obrigações 

 
  2018 2017 
Passivo bruto de arrendamento mercantil operacional   
De 1 a 5 anos (1.010) (918) 
De 1 a 5 anos  (791) (900) 

  (1.801) 
 

(1.818) 

 
b. Cláusulas com opção de renovação ou reajuste 

O prazo dos contratos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 é de três a cinco anos, 
e os contratos podem ser renovados de acordo com a Lei n° 8.245/91(“Lei do Inquilinato”). Os 
contratos possuem cláusulas de reajuste periódico, de acordo com os índices de inflação 
negociados entre as partes. 

 

21 Eventos Subsequentes 
Não há eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações 
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018. 




