




RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 
 
Ilmos. Senhores – Diretores e Acionistas da 
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 
São Paulo – SP  
 
 
Opinião adversa sobre as demonstrações contabeis  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Planner”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, devido à importância do assunto discutido no parágrafo a seguir intitulado “Base 
para opinião adversa”, as demonstrações contábeis acima referidas não apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PLANNER CORRETORA 
DE VALORES S.A., em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis a instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
 
Base para opinião adversa 
 

Títulos e Valores Mobiliários – Cotas de Fundo de Investimento 

Em 30 de junho de 2021, a Planner” possuía investimento no 49Booster Venture Builder FIP o 
montante de R$ 403 mil. Não tivemos acesso às demonstrações contábeis, notas explicativas e 
relatório dos auditores independentes referente a auditoria deste Fundo. Como consequência não nos 
foi possível formar uma opinião quanto à adequação do valor investido pelo Fundo em 30 de junho 
de 2021 e dos possíveis efeitos no resultado e patrimônio da Planner” no semestre findo em 30 de 
junho de 2021. 

Títulos dados em Garantia de Oper. Bolsas  

Em 30 de junho de 2021 a Planner” apresentou registrado na conta “Títulos dados em Garantia de 
Operação de Bolsa” as LFTs conforme Extrato de Custódia do SELIC e apresentou também a cópia 
do “Relatório de Garantia Depositadas – Garantias de Operações” emitido pela (B3) BM&F 
BOVESPA onde constava as LFTs. Recebemos a confirmação dos assessores jurídicos conforme 
correspondência de 30 de junho de 2021 informando a existência de um depósito garantia no valor 
de R$ 5 milhões de reais em razão da celebração de “Termo de Compromisso” da Planner” com o 
Ministério Público no bojo dos autos no. 0060082-55.2016.4.01.3400. Até o encerramento do 
trabalho de auditoria não recebemos a evidência suficiente com relação às LFTs registradas 



contabilmente, de que corresponde ao deposito em garantia de 5 milhões conforme o “Termo de 
Compromisso” auto no. 0060082-55.2016.4.01.3400. 

Rendas a receber  

Conforme mencionado na Nota Explicativa n.º 6.5, às demonstrações contábeis, no semestre findo 
em 30 de junho de 2021, a Planner” mantinha registrado no ativo circulante saldo de R$ 11.400 mil 
correspondentes a Taxa de Administração de Fundos (R$ 10.969 mil), Prestação de Serviços de 
Assessoria (R$ 332 mil) e Comissões e Corretagens a Receber (R$ 99 mil). A Administração da 
Planner” não constituiu a Provisão para Perda de Devedores Duvidosos no valor de R$ 8.152 mil 

conforme estabelece a Res. 2682 do Banco Central do Brasil, constituindo apenas a provisão descrita 
na Nota Explicativa no. 08.  

Outros Créditos Diversos – Devedores Diversos  
 
Conforme Nota Explicativa 7.1 (a), o saldo de R$ 17.340 mil refere-se substancialmente a valores a 
receber de despesas pagas a Fundos, Clubes e Debenturistas (R$4.747 mil), saldo a receber de clientes 
referentes à confissão de dívidas (R$ 7.382mil) e Valores a Receber da Prosper Corretora (R$ 3.305 
mil), cujos saldos apresentam atraso a longa data, sem o registro contábil da respectiva provisão para 
perdas. Recebemos a confirmação da Columbos Participações Ltda., atual denominação da Prosper 
S/A Corretora de Valores e Câmbio de que em 30 de junho de 2021 não possuía valor pendente ou 
saldo em nome da “Planner”. 
 
Outros Créditos Diversos – Valores a Receber de Sociedades Ligadas  
 
Conforme Nota Explicativa 7.1.(d) o saldo de R$ 4.779 refere-se a valores a receber de sociedades 
ligadas da Planner Holding Financeira S.A. (R$ 491 mil) e da Planner Trustee DTVM Ltda. (R$ 4.288 
mil), pendente de liquidação a longa data, sem o registro contábil da respectiva provisão. Por meio 
do procedimento de confirmação externa (circularização), junto a parte relacionada, recebemos da 
DTVM de que o saldo registrado era somente de R$ 870 mil. 
 

Outros ativos – diversos – devedores por depósitos em garantia  

Em 30 de junho de 2021 a Planner” possui depósitos judiciais no montante de R$ 6.335 mil, 
conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7.1 (b), deste montante não tivemos acesso aos extratos 
atualizados nem a correspondente menção nas respostas à carta de confirmação (circularização) 
enviada aos assessores jurídicos no montante de R$ 532 mil. Como consequência, ficamos 
impossibilitados de concluir quanto à adequação do registro desse montante e dos possíveis efeitos 
nas demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2021. 

Outros Passivos - Credores diversos – país  

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 12.2.b, a Planner” possui valores a repassar no 
montante de R$ 1.363 mil que estavam pendentes de conciliação em 30 de junho de 2021. Por meio 
de procedimentos de auditoria verificamos parte da conciliação desse saldo e até a conclusão de 
nossos exames não foi concluída a conciliação do montante de R$ 1.329 mil, correspondentes a 
valores a repassar de proventos a debenturistas, motivo pelo qual estamos impossibilitados de opinar, 
e por isso não opinamos, sobre a sua adequação e seus possíveis efeitos nas demonstrações contábeis 
do semestre findo em 30 de junho de 2021. 



Resultado  

Verificamos que em 30 de junho de 2021 a administração não constituiu a provisão para honorário 
de assessoria jurídica no valor de R$ 1.642 mil, bem como não registrou a provisão no valor de R$ 
409 mil referente a confirmação da avaliação apresentada pela assessoria jurídica.  

Limites operacionais 

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 24 – Limites Operacionais (acordo de Basiléia), a 
Planner” apurou o índice de Basiléia para 30 de junho de 2021 em 12,54%. Devido aos possíveis 

impactos das qualificações mencionadas acima, não nos foi possível concluir sobre os possíveis 
desenquadramentos dos limites operacionais. 

 

Ênfase 

Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)  

Chamamos a atenção para Nota Explicativa nº 12.1(a), onde consta que a Planner”, no primeiro 
semestre de 2011, aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Lei nº 11.941/09, cujo 
processo de adesão a este REFIS requer o cumprimento de diversas etapas, entre as quais o pedido 
de extinção dos processos e a homologação da referida inscrição nesse programa. Em 30 de junho de 
2021, a homologação e consolidação dos débitos tributários incluídos neste REFIS encontram-se 
pendentes por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Nossa opinião não está 
modificada em função desse assunto. 

Crédito tributário   

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 21 a Planner” possui em 30 de junho de 2021, o 
montante de R$ 5.549 mil de saldo diferenças temporárias, correspondente ao crédito tributário no 
montante de R$ 1.822 mil Não foram preparados e apresentados estudos sobre a projeção de 
resultados tributários futuros conforme determina a Resolução nº 4.842/2020 do Conselho Monetário 
Nacional. Consequentemente, ficamos impossibilitados de concluir sobre possíveis efeitos nas 
demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2021. 

 

Evento Subsequente   

Reestruturação societária 

Conforme descrito na Nota Explicativa no. 27, o Banco Central do Brasil em 31 de agosto de 2021 
aprovou a Ata de Assembleia Geral de 05 de outubro de 2020 a Planner Holding Financeira S.A, 
referente ao processo de reestruturação societária. 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 



Em 30 de junho de 2021 se a Planner” tivesse registrado contabilmente todas a provisões, o 
Patrimônio Líquido estaria desenquadrado quanto ao limite operacional de Patrimônio de Referência 
Exigido (Limite de Basiléia) conforme normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, 
necessitando de efetuar o aporte de capital para o reenquadramento. As demonstrações contábeis 
foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Planner”. 

Outros Assuntos  

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e semestre 
findo em 30 de junho de 2020, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros 
auditores independentes que emitiram relatórios de auditoria em 23 de março de 2021 e 18 de 
setembro de 2020, respectivamente, com opiniões com ressalva quanto aos assuntos, como segue: 
Títulos e Valores Mobiliários – Cotas de Fundo de Investimento, Títulos dados em Garantia de Oper. 
Bolsas, Rendas a receber, Outros Créditos Diversos – Devedores Diversos, Outros Créditos Diversos 
– Valores a Receber de Sociedades Ligadas, Outros ativos – diversos – devedores por depósitos em 
garantia, Outros Passivos - Credores diversos – país, Resultados. 

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 “Planner” e 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 adversa. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis consolidadas e o relatório 
do auditor 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor  
 
A administração da “Planner” é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.  
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma 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 forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
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 apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Planner” 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 demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a “Planner” 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 “Planner” ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
Os responsáveis pela governança da “Planner” 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 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 contábeis.  
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 contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. 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, 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 “Planner”.  

• 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da “Planner”. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis 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 “Planner “a não mais se manter em 
continuidade operacional.  

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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, 25 de outubro de 2021. 

 
VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES 

CRC 2SP13744/O-1 
 

 
 

ALCINDO TAKACHI ITIKAWA 
CONTADOR CRC 1SP088652/O-9 

 

 



BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 Valores em R$ 1.000 

 A T I V O NE 30/06/21 31/12/20

CIRCULANTE 205.034            169.383            

 DISPONIBILIDADES 4 744                   245                   

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 181.369            150.291            

  Aplicação interfinanceira de Liquidez 4 120.500            82.374              
  Títulos e valores mobiliários 5 30.631              33.342              
  Carteira de câmbio 6.3 1.221                -                   
  Rendas a receber 6.5 11.400              16.364              
  Negociação e intermediação de valores 6.4 17.617              18.211              

OUTROS ATIVOS 22.921              18.847              

  Outros créditos - Diversos 7.1 22.701              18.628              
  Despesas antecipadas 220                   219                   

NÃO CIRCULANTE 23.854              20.524              

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 16.089              16.857              

  Títulos e valores mobiliários 5 16.089              16.857              

OUTROS ATIVOS 6.788                6.802                

  Outros créditos - Diversos 7.1 6.788                6.802                

PROV. PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A: 8 (219)                 (3.536)              

  Risco de rendas a receber e outros créditos (219)                 (3.536)              

INVESTIMENTOS 9 45                     45                     

  Outros investimentos 45                     45                     

IMOBILIZADO DE USO 10 1.147                337                   

  Outras imobilizações de uso 5.512                4.650                
  (Depreciações acumuladas) (4.365)              (4.313)              

INTANGÍVEL 44 4                       19                     

  Ativos Intangíveis 147                   147                   
  (Amortização acumulada) (143)                 (128)                 

TOTAL DO ATIVO 228.888            189.907            

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54



BALANÇO PATRIMONIAL 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 Valores em R$ 1.000 

  P A S S I V O NE 30/06/21 31/12/20

CIRCULANTE 205.887            164.042            

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 192.394            151.775            

Depósitos 6.1 167.253            -                   
Relações interdependências 62 615                   -                   
Carteira de câmbio 6.3 1.218                -                   
Negociação e intermediação de valores 6.4 23.308              151.775            

OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS 28                     63                     

OUTROS PASSIVOS 13.465              12.204              

Fiscais e previdenciárias 12.1 4.274                4.643                
Diversas 12.2 9.191                7.561                

NÃO CIRCULANTE 7.014                6.570                

PROVISÕES 7.014                6.570                

Fiscais e previdenciárias 12.1 3.565                3.658                
  Diversas - Passivos contingentes 12.2 3.449                2.912                

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.987              19.295              

  Capital: 13.1 22.840              22.840              

    De Domiciliados no país 22.840              22.840              
  Ajustes de avaliação patrimonial 42                     94                     
  (Prejuízos acumulados) (6.895)              (3.639)              

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 228.888            189.907            

A DIRETORIA    REINALDO DANTAS      
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54



Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 Valores em R$ 1.000 

NE 30/06/21 30/06/20

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 5.927             4.006             

  Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 5.486             4.006             
  Resultado com instrumentos financeiros derivativos 6                    -                 
  Resultado de operações de câmbio 435                -                 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 5.927             4.006             

OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS (9.183)            (4.951)            

  Receitas de prestação de serviços 15 31.476            28.150            
  Despesas de pessoal 16 (9.516)            (7.187)            
  Outras despesas administrativas 17 (26.161)          (22.021)          
  Despesas tributárias 18 (3.284)            (3.032)            
  Despesas com provisões associadas ao risco de crédito (1.034)            (738)               
  Outras receitas operacionais 19 774                543                
  Outras despesas operacionais 20 (1.438)            (666)               

RESULTADO OPERACIONAL (3.256)            (945)               

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 
  E PARTICIPAÇÕES (3.256)            (945)               

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 21 -                 (163)               
-                 (96)                 
-                 (67)                 

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO SEMESTRE/EXERCICIO (3.256)            (1.108)            

Nº de ações ..................................: 7.000                7.000                
Lucro/(Prejuízo) por  ação.............R$ (465,14) (158,30)

A DIRETORIA    REINALDO DANTAS      
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM



Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 Valores em R$ 1.000 

30/06/21 30/06/20

RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO (3.256)                  (1.108)                  

RESULTADO ABRANGENTE (52)                       (151)                     

Ajustes que serão transferidos para resultados: (52)                       (151)                     
   Ajuste TVM (87)                       (252)                     
   IR de ajuste TVM 35                        101                      

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL (3.308)                  (1.259)                  

A DIRETORIA    REINALDO DANTAS      

Contador CRC 1SP 110330/O-6
As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE



Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 Valores em R$ 1.000 

                             Semestre de 01/01/21 a 30/06/21

  CAPITAL AJUSTES DE   LUCROS OU

 REALIZADO AVALIAÇÃO   PREJUÍZOS T O T A L

PATRIMONIAL   ACUMULADOS

SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/01/21 22.840            94                        (3.639)              19.295             

  Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos (52)                       -                   (52)                   
  Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre (3.256)              (3.256)              

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 30/06/21 22.840            42                        (6.895)              15.987             

MUTAÇÕES DO SEMESTRE: -                 (52)                       (3.256)              (3.308)              
                                                                                                                                                    

Semestre de 01/01/20 a 30/06/20

  CAPITAL AJUSTES DE   LUCROS OU

 REALIZADO AVALIAÇÃO   PREJUÍZOS T O T A L

PATRIMONIAL   ACUMULADOS

SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/01/20 22.840            250                      (2.086)              21.004             

  Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos (151)                     (151)                 
  Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre (1.108)              (1.108)              

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 30/06/20 22.840            99                        (3.194)              19.745             

MUTAÇÕES DO SEMESTRE: -                 (151)                     (1.108)              (1.259)              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

A DIRETORIA    REINALDO DANTAS      
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras.

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 Valores em R$ 1.000 

1º-SEM-21 1º-SEM-20

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício (3.256)                  (1.108)                  

Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável 67                         58                         
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 1.034                    738                       
Provisão de impostos no resultado -                       163                       

(2.155)                  (149)                     

Variação de Ativos e Obrigações 41.694                  3.975                    

(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos 7.764                    13.512                  
(Aumento) redução de outros ativos (8.227)                  (1.020)                  
(Aumento) redução de outros valores e bens -                       80                         
Aumento (redução) em outros passivos 42.157                  (8.597)                  

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 39.539                  3.826                    

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Inversões em:
     Imobilizado de uso (914)                     (66)                       

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (914)                     (66)                       

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 38.625                  3.760                    

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 82.619                  20.777                  
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 121.244                24.537                  

A DIRETORIA    REINALDO DANTAS      

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras.

-                    -                    

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A.

CNPJ(ME) 00.806.535/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)
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