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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Mil)

Trimestre Atual
31/03/2017

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

5.997
0
5.997

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2017

Exercício Anterior
31/12/2016

1

Ativo Total

134.442

140.970

1.01

Ativo Circulante

134.376

140.970

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

10.634

275

1.01.02

Aplicações Financeiras

15.013

14.519

1.01.02.01

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo

15.013

14.519

15.013

14.519

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação
1.01.03

Contas a Receber

338

1.01.06

325

Tributos a Recuperar

3.447

2.604

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

3.447

2.604

1.01.06.01.01 Impostos a recuperar

3.447

2.604
123.247

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

104.944

1.01.08.03

Outros

104.944

123.247

98.320

109.455

1.01.08.03.02 Outros créditos

2.438

1.407

1.01.08.03.04 Recebiveis imobiliários

4.186

12.385

1.01.08.03.01 Aplicações financeiras vinculadas

1.02

Ativo Não Circulante

66

0

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

66

0

1.02.01.08

Créditos com Partes Relacionadas

66

0

66

0

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
31/03/2017

Exercício Anterior
31/12/2016

2

Passivo Total

134.442

140.970

2.01

Passivo Circulante

112.344

123.101

2.01.02

Fornecedores

5.396

66

2.01.03

Obrigações Fiscais

2.552

456

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

2.552

456

2.01.03.01.02 Impostos, taxas e contribuições

2.552

456

2.01.05

Outras Obrigações

104.396

122.579

2.01.05.02

Outros

104.396

122.579

2.01.05.02.04 Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar

104.396

122.579

2.02

Passivo Não Circulante

872

652

2.02.02

Outras Obrigações

220

0

2.02.02.01

Passivos com Partes Relacionadas

220

0

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores

220

0

2.02.04

Provisões

652

652

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

2.02.04.01.05 Provisão para riscos

652

652

652

652

2.03

Patrimônio Líquido

21.226

17.217

2.03.01

Capital Social Realizado

12.483

12.483

2.03.04

Reservas de Lucros

8.743

4.734

2.03.04.01

Reserva Legal

2.319

2.319

2.03.04.05

Reserva de Retenção de Lucros

6.424

2.415
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2017 à 31/03/2017

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2016 à 31/03/2016

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

12.764

1.413

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-7.926

-862

3.03

Resultado Bruto

3.04

4.838

551

Despesas/Receitas Operacionais

-546

-1.360

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-166

-632

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-380

-728

3.04.05.01

Despesas comerciais

-80

-310

3.04.05.02

Despesas tributarias

-259

-339

3.04.05.03

Outras despesas

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

-41

-79

4.292

-809

3.06

Resultado Financeiro

1.785

1.814

3.06.01

Receitas Financeiras

5.570

6.977

3.06.02

Despesas Financeiras

-3.785

-5.163

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

6.077

1.005

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-2.068

-363

3.08.01

Corrente

-2.068

-363

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

4.009

642

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

4.009

642

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação
0,66900

0,10700

0,66900

0,10700

3.99.01.01

ON

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2017 à 31/03/2017

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2016 à 31/03/2016

4.01

Lucro Líquido do Período

4.009

642

4.03

Resultado Abrangente do Período

4.009

642
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2017 à 31/03/2017

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2016 à 31/03/2016

10.139

2.901

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

5.602

1.165

6.01.01.01

Lucro do exercicio

4.009

642

6.01.01.02

Despesas com imposto de renda e contribuiçao social

2.068

363

6.01.01.03

Provisao para creditos de liquidacao duvidosa

6.01.01.04

Atualizacao monetária de títulos e valores mobiliarios

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Contas a receber

6.01.02.02

Impostos a recuperar

6.01.02.03

19

-49

-494

209

4.537

1.736

-32

102

-843

-914

Outros creditos

-1.097

388

6.01.02.04

Contas a pagar

5.330

218

6.01.02.05

Impostos, taxas e contribuiçoes

28

-262

6.01.02.07

Aplicacoes financeiras finculadas

11.135

11.394

6.01.02.09

Recebiveis imobiliarios

6.01.02.10

Cessao de certificados de creditos imobiliarios a pagar

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Dividendos pagos

6.03.02

Adiantamento para futuro aumento de capital

220

0

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

10.359

401

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

8.199

78.917

-18.183

-88.107

220

-2.500

0

-2.500

275

2.225

10.634

2.626
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Saldos Iniciais

Saldos Iniciais Ajustados

Resultado Abrangente Total

Lucro Líquido do Período

Saldos Finais

Código da
Conta

5.01

5.03

5.05

5.05.01

5.07

(Reais Mil)

12.483

0

0

12.483

12.483

Capital Social
Integralizado

2.319

0

0

2.319

2.319

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

2.415

0

0

2.415

2.415

Reservas de Lucro

4.009

4.009

4.009

0

0

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/03/2017
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0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes
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21.226

4.009

4.009

17.217

17.217

Patrimônio Líquido

Versão : 1

Descrição da Conta

Saldos Iniciais

Saldos Iniciais Ajustados

Transações de Capital com os Sócios

Dividendos

Resultado Abrangente Total

Lucro Líquido do Período

Saldos Finais

Código da
Conta

5.01

5.03

5.04

5.04.06

5.05

5.05.01

5.07

(Reais Mil)

12.483

0

0

0

0

12.483

12.483

Capital Social
Integralizado

1.988

0

0

0

0

1.988

1.988

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

2.913

0

0

-2.500

-2.500

5.413

5.413

Reservas de Lucro

642

642

642

0

0

0

0

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/03/2016
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0

0

0

0

0

0

0

Outros Resultados
Abrangentes
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18.026

642

642

-2.500

-2.500

19.884

19.884
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2017 à 31/03/2017

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2016 à 31/03/2016

7.01

Receitas

13.012

1.288

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

13.031

1.239

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

7.02

-19

49

Insumos Adquiridos de Terceiros

-8.202

-1.631

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-7.926

-862

7.02.02

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

7.03

Valor Adicionado Bruto

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

4.810

-343

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

5.570

7.189

7.06.02

Receitas Financeiras

5.570

7.189

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

10.380

6.846

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

10.380

6.846

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

2.586

1.041

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

3.785

5.163

7.08.03.03

Outras

3.785

5.163

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

4.009

642

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

4.009

642

-276

-769

4.810

-343
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FUHGLWRHVWUXWXUDGRHVHFXULWL]DomRGDGRRSHUILOGHORQJRSUD]RGRVQRVVRVSURGXWRVTXH
FRQWLQXDPFRQVLVWHQWHPHQWHGHPDQGDGRVSHORVLQYHVWLGRUHVORFDLVLQFOXLQGRLQVWLWXFLRQDLV
HSHVVRDVItVLFDV
'HVGHRSULPHLURVHPHVWUHGHDUD]mRVRFLDOGD6RFLHGDGHIRLDOWHUDGDGH5%&DSLWDO
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PXGDQoD IRL GH QmR FRQILJXUDU TXDOTXHU UHVWULomR SRU WDO GHQRPLQDomR DR HVSHFWUR GH
DWXDomRGD6RFLHGDGH
(P DWHQGLPHQWR j ,QVWUXomR &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH  LQIRUPDPRV TXH D
&RPSDQKLD QR H[HUFtFLR GH  FRQWUDWRX D *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV
VRPHQWHSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHUHYLVmRGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVHDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQXDLVQmRWHQGRDUHIHULGDHPSUHVDSUHVWDGRTXDOTXHURXWURWLSR
GHVHUYLoRD&RPSDQKLD
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Notas explicativas às informações contábeis
intermediárias para os trimestres findos em
31 de março de 2017 e de 2016 (Valores
expressos em milhares de reais ou quando de
outra forma indicado)

1. Informações gerais

A RB Capital Companhia de Securitização (Companhia) é uma Companhia anônima aberta, com
sede na cidade de São Paulo - SP. Seu controlador é a RB Capital Empreendimentos S.A.
A Companhia tem como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários e de títulos e
valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários e em direitos creditórios do agronegócio.
As demonstrações contábeis fiduciárias referentes ao período findo em 31 de março de 2017 estão
apresentadas na nota explicativa nº 23. A partir do trimestre findo em 30 de setembro de 2012, a
Companhia apresenta um volume maior de informações sobre as operações de securitização no
Informe Trimestral de Securitizadora conforme Anexo 32, II, da Instrução nº nº 520/2012 da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
2. Resumo das principais práticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade

As informações contábeis intermediárias da Companhia compreendem as informações contábeis
intermediárias elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) “Demonstração intermediária” e
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Contábeis Intermediárias (ITR).
A Administração da Companhia declara e confirma que todas as informações relevantes próprias
contidas nas informações contábeis intermediárias estão sendo evidenciadas e que correspondem
às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.
As informações contábeis intermediárias são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e
de apresentação da Companhia no Brasil.
As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nas informações contábeis intermediárias, tais como foram
aplicadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
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2.2. Bases de apresentação

Na elaboração das informações contábeis intermediárias é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar essas estimativas, a
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das
informações contábeis intermediárias, bem como a experiência de eventos passados e/ou
correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e premissas
correspondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas às estimativas contábeis são
reconhecidas somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão afetar apenas esse
período, ou no período da revisão e em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período
presente como períodos futuros.
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico, exceto
quando mencionado ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.3. Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros
contabilizados ao valor justo no resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos
financeiros disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza
e da finalidade dos ativos financeiros e é determinada no seu reconhecimento inicial.
As compras ou vendas de ativos financeiros são reconhecidas e deixam de ser reconhecidas,
respectivamente, na data da negociação quando a compra ou venda de um investimento estiver
prevista em um contrato cujos termos exijam a entrega do investimento em um prazo estabelecido
pelo respectivo mercado, as quais são inicialmente mensuradas ao valor justo, acrescido dos custos
da transação, exceto para os ativos financeiros classificados ao valor justo no resultado.
Outros ativos financeiros, contas a receber, Cédula de crédito Imobiliário - CCI e outras contas a
receber são ativos financeiros não derivativos com pagamentos prefixados ou determináveis que
não são cotados em um mercado ativo. Em cada data de balanço subsequente ao reconhecimento
inicial, os outros ativos financeiros, contas a receber e outras contas a receber são registrados ao
custo amortizado usando o método de juros efetivos, deduzido de perdas de seu valor de
recuperação (“impairment”), se houver.
“Impairment” de ativos financeiros
Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos que, na avaliação
individual, não apresentam “impairment” podem ser subsequentemente avaliados para
“impairment” de forma coletiva. Entre as evidências objetivas de impossibilidade de recuperação
do valor de uma carteira de créditos estão a experiência passada da Companhia em receber créditos
e mudanças observáveis nas condições econômicas locais ou nacionais relacionadas à
inadimplência dos recebimentos.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os montantes de caixa, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e
aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação, principalmente
cotas de fundo de investimento e Certificado de Depósito Bancário - CDB. As aplicações
financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
não superando o valor de mercado.
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2.5. Aplicações financeiras vinculadas

A Companhia possui aplicações financeiras em operações compromissadas bancárias com lastro
em debêntures, as quais são remuneradas pelo Certificado de Depósito Interbancário - CDI, e em
fundo de investimento aberto. As aplicações estão vinculadas a compromissos assumidos nas
operações de CCI, empréstimos e venda de ativos, e os saldos de aplicações financeiras estão
demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos
períodos e exercícios, conforme descrito na nota explicativa nº 4.
2.6. Passivos financeiros e instrumentos de capital outorgados pela Companhia
2.6.1. Classificação como dívida ou instrumento de capital

Os instrumentos de dívida e de capital são classificados como passivos financeiros ou de capital de
acordo com a natureza do contrato.
2.6.2. Instrumentos de capital

Instrumento de capital representa qualquer contrato que evidencie participação residual nos ativos
de uma entidade após deduzir todos os seus passivos. Os instrumentos de capital da Companhia
são registrados nos resultados obtidos, líquidos dos custos diretos de emissão.
2.6.3. Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados como “passivos financeiros ao valor justo no resultado”
ou “outros passivos financeiros”.
Em cada data de balanço subsequente ao reconhecimento inicial, os passivos financeiros
classificados ao valor justo no resultado são reconhecidos ao valor justo diretamente no resultado
do período no qual se originaram. Os ganhos ou perdas líquidas reconhecidas no resultado incluem
eventuais juros pagos ao passivo financeiro.
Outros passivos financeiros (incluindo contas a pagar) são mensurados subsequentemente pelo
custo amortizado utilizando-se do método de juros efetivos.
2.7. Cessão de cédula de crédito imobiliário a pagar

São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação, e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
captados e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período
em que as obrigações estejam em aberto, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros.
2.8. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou
construtiva) resultante de um evento passado, é provável que terá de liquidar a obrigação e é
possível mensurar o valor da obrigação de forma confiável. Uma obrigação construtiva, ou não
formalizada, é aquela que decorre das ações da Companhia que, por meio de um padrão
estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de uma declaração atual
suficientemente específica, indiquem a outras partes que a Companhia aceitará certas
responsabilidades e, em consequência, criam uma expectativa válida nessas outras partes de que ela
cumprirá com essas responsabilidades.
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O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação determinada para
liquidar a obrigação presente nas datas dos balanços, levando em consideração os riscos e as
incertezas relativos à obrigação.
2.9. Reconhecimento de receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.
2.9.1. Receita de “spread”

O “spread” da operação decorre, basicamente, da diferença entre o preço pago pela Companhia na
aquisição do crédito imobiliário e/ou do agronegócio e o preço de colocação dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários - CRI e/ou dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA aos
investidores. Em outras palavras, a Companhia adquire o lastro aplicando determinada taxa de
desconto que somente é em parte repassada como forma de remuneração dos CRI/CRA, de modo
que a diferença observada entre as taxas consiste no “spread” realizado. Dessa forma, não é
observado “spread” quando as taxas (preços) de compra e venda dos créditos forem iguais.
2.9.2. Receita de juros

A receita de juros decorrente de aplicações financeiras é registrada em relação ao principal em
aberto e pela taxa de juros efetiva aplicável, que é aquela que desconta os recebimentos estimados
de caixa futuros pela vida esperada do ativo financeiro ao valor contábil líquido do ativo.
2.9.3. Receita de serviços

A receita com a prestação de serviços de administração do patrimônio fiduciário é mensurada pelo
valor justo da contrapartida recebida ou a receber.
2.10. Imposto de renda e contribuição social

A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes.
Os impostos correntes são calculados com base no lucro tributável do período. O lucro tributável
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque incluí e exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir itens que não são tributáveis
ou dedutíveis. O passivo referente aos impostos correntes da Companhia é apurado com base na
sistemática de tributação lucro real e utiliza as alíquotas em vigor nas datas dos balanços, ou seja,
25% para imposto de renda e 9% para contribuição social.
2.11. Lucro por ação

O lucro básico por ação é calculado dividindo o lucro/ (prejuízo) líquido do período atribuível aos
acionistas pela média ponderada da quantidade de ações em circulação durante o período,
incluindo as emissões de direitos e bônus de subscrição.
2.12. Dividendos e juros sobre capital próprio

Os dividendos e os juros sobre capital próprio são reconhecidos como um passivo com base nos
dividendos mínimos definidos pelo estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do
mínimo obrigatório somente é reconhecido como um passivo quando aprovado pelo Conselho de
Administração e ad referendum da Assembleia Geral Ordinária.
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2.13. Demonstração do valor adicionado (“DVA”)

Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido
pela legislação societária brasileira para companhias abertas, como parte de suas informações
contábeis intermediárias.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de
base de preparação das informações contábeis intermediárias e seguindo as disposições contidas no
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
2.14. Novas normas, alterações e interpretações

As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das
demonstrações contábeis da Companhia são abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotar
essas normas, se aplicável, quando entrarem em vigência.
2.14.1 IFRS 9 - Instrumentos Financeiros

Em julho de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 9, que trata do reconhecimento e
mensuração de ativos e passivos financeiros, além de contratos de compra e venda de itens não
financeiros. Essa norma substitui o IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and
Measurement. Em dezembro de 2016, a CVM, através da Deliberação nº 763/16, aprovou o CPC
48, que equivale ao IFRS em questão. A adoção será requerida a partir de 1º de janeiro de 2018. A
Companhia está avaliando os efeitos que o CPC 48 vai ter nas demonstrações contábeis e nas suas
divulgações.
2.14.2 IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes

Em maio de 2014, o IASB emit iu o pronunciamento IFRS 15, que trata do reconhecimento das
receitas de contrato de clientes de acordo com a transferência de bens e serviços envolvidos para o
cliente, em valores que reflitam o pagamento ao qual a companhia espera ter direito na
transferência desses bens e serviços, e substitui o IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction
Contracts e as interpretações relacionadas. Em dezembro de 2016, a CVM, através da Deliberação
nº 762/16, aprovou o CPC 47, que equivale ao IFRS em questão. A adoção será requerida a partir
de 1º de janeiro de 2018.
2.14.3 IFRS 16 – Arrendamentos

Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações contábeis dos arrendadores
não sofreram alterações relevantes. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados a partir de
1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 – Leases e correspondents interpretações. A CVM ainda
não aprovou a referida norma.
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3. Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016, o caixa e equivalentes de caixa, conforme
registrado na demonstração dos fluxos de caixa, podem ser conciliadas com os respectivos itens
dos balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:


%DQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV±,WD~±RSHUDomRFRPSURPLVVDGD
7RWDO















(*) Aplicação financeira com conversibilidade imediata em caixa.
4. Aplicações financeiras vinculadas

Em 31 de março de 2017, o montante de R$ 98.320 (R$ 109.455 em 31 de dezembro de 2016)
refere-se ao caixa restrito e às aplicações financeiras vinculadas aos compromissos mencionados na
nota explicativa nº 12.


%DQFRV

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
,WD~RSHUDomRFRPSURPLVVDGD D 
5%&DSLWDO,,),5)&UpGLWR3ULYDGR E 




















(a) Aplicação financeira em operações compromissadas bancárias, com conversibilidade imediata
em caixa;
(b)Fundo de investimento aberto de liquidez imediata e insignificante risco de mudança de valor,
administrado pela BNY Mellon. Sua carteira de ativos é composta, principalmente, por
operações compromissadas bancárias de liquidez imediata e títulos de renda fixa.

5. Títulos e Valores Mobiliários


'HErQWXUHV5HDOW\6$

















(*) No dia 21 de agosto de 2015, a Companhia adquiriu debêntures emitidas pela RB Capital
Realty S.A.. Tais debêntures são remuneradas a 112% CDI ao ano.
6. Contas a receber


&RQWDVDUHFHEHU
3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
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A seguir estão apresentados os vencimentos dos saldos de contas a receber de clientes em 31 de
março de 2017 e 31 de dezembro de 2016:















9HQFLGDV
$WpGLDV
DGLDV
DGLDV
DGLDV
$FLPDGHGLDV

$YHQFHU
















A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente
pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber,
considerando a análise individual dos valores a receber. Não há garantia para os recebíveis.
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa


6DOGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
$GLo}HV
5HYHUV}HV
6DOGRQRILPGRH[HUFtFLR



 
 

 



 
 

 









7. Recebíveis imobiliários


&pGXODGHFUpGLWRLPRELOLiULR

Representa os recebíveis imobiliários adquiridos pela Companhia que serão utilizados como lastro
para futuras emissões de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI.

8. Impostos a recuperar


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODUHFXSHUDU,53-&6//
,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD)RQWH±,55)
3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDO3,6H&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD
6HJXULGDGH6RFLDO&2),16DUHFXSHUDU






























9. Outros créditos


'HVSHVDVDVHUHPUHHPEROVDGDV
2XWURV




PÁGINA: 17 de 34

ITR - Informações Trimestrais - 31/03/2017 - RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Versão : 1


Notas Explicativas



(*) Referem-se a despesas incorridas pela Companhia para emissão do Certificado de Recebíveis
Imobiliários - CRI, que serão reembolsadas pelos emissores dos lastros dos CRIs. Tais
despesas concentram-se em pagamentos para agentes fiduciários, custódia, taxas e
emolumentos.

10. Partes relacionadas


$WLYRFLUFXODQWH
'HErQWXUHV5HDOW\2QH6$ D 
5%&DSLWDO,,),5)&UpGLWR3ULYDGR E 
6DOXV(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFL F 




3DVVLYRFLUFXODQWH
5%&DSLWDO+ROGLQJ6$ G 




5HVXOWDGR
5HQGLPHQWRV'HErQWXUHV5HDOW\6$ D 
5%&DSLWDO6HUYLoRVGH&UpGLWR H 
5%&DSLWDO'790/WGD I 




















 
 
 





















 

 

(a) Vide nota explicativa nº 5 (a)
(b) Representam aplicações financeiras vinculadas (vide nota explicativa nº 4), aplicadas no RB
Capital II FIRF Crédito Privado, cuja carteira em 31 de março de 2017 é predominantemente
composta por operações bancárias compromissadas, de liquidez imediata. Cerca de 17,70% da
carteira do referido Fundo é composta, na referida data, por títulos de renda fixa emitidos pela
Companhia, cujos lastros estão vinculados a risco de crédito de terceiros.
(c) Refere-se ao pagamento adiantado de despesas de operações de securitização e que serão
reembolsadas.
(d) Adiantamento para futuro aumento de capital.
(e) Custo com estruturação de operações de securitização.
(f) Custo com distribuição de operações de securitização.
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11. Impostos, taxas e contribuições


,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD-XUtGLFD±,53-
,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD)RQWH±,55)
&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR±&6//
3,6H&2),16
2XWURVLPSRVWRV




















12. Cessão de certificados de recebíveis a pagar


&HVVmRGH&pGXODVGHFUpGLWRV,PRELOLiULRVHGR$JURQHJyFLR
&&,&5,
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Representa a aquisição de recebíveis imobiliários, com atualização monetária da variação do
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, conforme descrito na nota explicativa nº 4. Os
títulos imobiliários possuem alienação fiduciária em garantia, sem coobrigação da Companhia, com
excessão do CCI-CRI 118, e são atualizados por juros e atualização monetária;
13. Provisão para riscos


3URYLVmRSDUDULVFRV









Refere-se ao valor do eventual descasamento entre o lastro e o CRI, em caso de pré-pagamento,
referente a tres operações, cujo montante está garantido por fundo de reserva em caixa, aplicado
em instrumento de renda fixa de liquidez diária.
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Demandas judiciais
Em 31 de março de 2017, existe um processo arbitral cuja probabilidade de perda foi classificada
como possível pelos assessores jurídicos da Companhia. A demanda ainda se encontra em fase de
apresentação de alegações iniciais.
14. Patrimônio líquido
14.1. Capital social

O capital social está dividido em 5.996.865 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no
montante de R$ 12.483, totalmente integralizado.
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho de
Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$ 20.000, mediante a
emissão de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
14.2. Dividendos

Em 02 de fevereiro de 2016, a Companhia pagou dividendos, no montante de R$ 2.500 referente
ao saldo de lucros retidos.
15. Receita líquida


5HFHLWDEUXWD
,PSRVWRVLQFLGHQWHV
5HFHLWDOtTXLGD




  





  






16. Custos dos serviços prestados


&XVWRFRPFRPLVV}HV
&XVWRFRPDJHQWHVILGXFLiULRV
&XVWRFRPFXVWyGLDHHPLVVmR
&XVWRFRPDGYRJDGRV
&XVWRFRP³VHUYLFLQJ´
&XVWRFRPGLVWULEXLomR
&XVWRFRPFRQVXOWRULD
2XWURVFXVWRV
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17. Despesas por natureza, líquidas

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por natureza. Conforme
requerido pelo CPC, o detalhamento das principais despesas operacionais por natureza está
apresentado a seguir:


6HUYLoRVGHWHUFHLURV
'HVSHVDVFRPYLDJHQV
'HVSHVDVFRPWD[DVHFDUWyULRV
'HVSHVDVFRPLQIRUPiWLFDHWHOHFRPXQLFDo}HV
'HVSHVDVFRPWD[DVHFRQWULEXLo}HV
5HYHUVmR SURYLVmR SDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomR
GXYLGRVD
'HVSHVDVFRPSDWURFtQLR
'HVSHVDVFRPDQ~QFLRVHSXEOLFDo}HV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV


&ODVVLILFDGDVFRPR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVGHFRPHUFLDOL]DomR
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV




 
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 







 
 
 
 
 





18. Resultado financeiro


5HFHLWDVILQDQFHLUDV
-XURVDWLYRV
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
2XWUDVUHFHLWDV

'HVSHVDILQDQFHLUD
-XURVSDVVLYRV
3HUGDHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPIXQGRV
2XWUDVGHVSHVDV


5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
























 

 















19. Imposto de renda e contribuição social
19.1. Composição das despesas de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – correntes


'HVSHVDVFRUUHQWHV
&6//
,53-
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19.2. Reconciliação das despesas de IRPJ e CSLL – correntes

As despesas de IRPJ e CSLL estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:


/XFURGRSHUtRGRDQWHVGRVHIHLWRVGR
,53-HGD&6//
'HVSHVDVFRPFRQVWLWXLomRGHSURYLV}HV
'HVSHVDVLQGHGXWtYHLVJHUDLV
/XFURWULEXWiYHO

GROXFURUHDO
%HQHItFLR/HL5RXQHW
%HQHItFLRDGLFLRQDOGR,53-PLO
2XWURV
7RWDO,53-&6//














 














20. Lucro por ação

O cálculo básico de lucro líquido por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício,
atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média ponderada de
ações ordinárias disponíveis durante o exercício.


/XFURGRSHUtRGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLD
4XDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HV
RUGLQiULDVXWLOL]DGDQDDSXUDomRGROXFUR
EiVLFRSRUDomR HPPLOKDUHV 
/XFUROtTXLGREiVLFRSRUDomR FHQWDYRVSRU
DomR 



















A Companhia não possui nenhum efeito dilutivo ou antidilutivo para o período findo em 31 de
março de 2017 e 31 de dezembro de 2016 e, por isso, não calculou o lucro diluído por ação.
21. Instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros da Companhia estão representados por:
a) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas: conforme descritos nas notas
explicativas 3 e 4;
b) Contas a receber, outros créditos, títulos e valores mobiliários e recebíveis imobiliários:
conforme descritos nas notas explicativas 5, 6 e 7;
c) Cessão de certificados de créditos imobiliários a pagar: conforme descrito na nota 12.
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Instrumentos financeiros por categorias




1DWXUH]D

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
YLQFXODGDV
7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
&RQWDVDUHFHEHU
5HFHEtYHLVLPRELOLiULRV
2XWURVFUpGLWRV


&ODVVLILFDomR
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(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
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21.1. Considerações gerais

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todas registradas em
contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades.
A Companhia administra seu capital para garantir a continuidade de suas atividades normais.
21.2. Critérios, premissas e limitações utilizados na apuração dos valores dos
instrumentos financeiros

Os detalhes a respeito das principais práticas contábeis e métodos adotados, inclusive o critério de
reconhecimento, a base de mensuração e o método de reconhecimento das receitas e despesas em
relação a cada classe de ativos, passivos e instrumentos financeiros, estão apresentados na nota
explicativa nº 2.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros que apresentam termos e condições padrão e são
negociados em mercados ativos é determinado com base nos preços observados nesses mercados.
O valor justo dos outros ativos e passivos financeiros (com exceção daqueles descritos
anteriormente) é determinado de acordo com modelos de precificação geralmente aceitos baseados
em análises dos fluxos de caixa descontados.
21.3. Gestão de riscos financeiros

A Administração monitora e administra os riscos financeiros inerentes às operações. Entre esses
riscos destacam-se o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O principal objetivo
é manter a exposição da Companhia a esses riscos em níveis mínimos, utilizando, para isso,
instrumentos financeiros e avaliando e controlando a qualidade creditícia de suas contrapartes e a
liquidez dos seus ativos financeiros.
21.3.1. Derivativos

No período findo em 31 de março de 2017 a Companhia não utilizou instrumentos financeiros
derivativos.
21.3.2. Risco de crédito
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Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um emissor ou contraparte em
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
A Companhia está exposta ao risco de crédito de seus valores de Contas a Receber e Despesas
Reembolsáveis.
21.3.3. Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco relacionado a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou outro ativo financeiro. A
abordagem da Companhia na administração desse risco é a de garantir que tenha liquidez suficiente
para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar as operações da Companhia,
utilizando, se necessário, linhas de crédito disponíveis.
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos de
cessão de certificados de crédito imobiliário da Companhia em prazos que a Companhia entende
como essenciais para análise. A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal em valores
futuros. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Companhia deve quitar
as respectivas obrigações.
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21.3.4. Risco de mercado

Risco de mercado é o risco relacionado às variações dos fatores de mercado em que a Companhia
atua, direta e indiretamente, assim como às variações dos fatores macroeconômicos e índices dos
mercados financeiros.
A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, notadamente o CDI.
21.3.5. Análise de sensibilidade

Premissas
A Companhia desenvolveu uma análise de sensibilidade aos fatores de mercado mais relevantes para
seus instrumentos financeiros, para um horizonte de 12 meses, que apresenta um cenário base e mais
dois cenários com deterioração de 25% e 50% das variáveis consideradas, conforme descritos a
seguir:
• Cenário base: baseado nos níveis de taxas de juros e preços observados em 31 de junho e no
mercado futuro de taxas, além da perspectiva do cenário econômico para os próximos 12 meses.
Foram utilizadas as informações de bolsas de valores, assim como perspectivas do cenário
macroeconômico;
• Cenário adverso: deterioração de 25% no fator de risco principal do instrumento financeiro em
relação ao nível do cenário base;
• Cenário remoto: deterioração de 50% no fator de risco principal do instrumento financeiro em
relação ao nível do cenário base.
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Análise de administração
A Companhia entende que está exposta à variação do CDI, que é base para remuneração de suas
aplicações financeiras e de parte dos valores a pagar de cessão de certificados de recebíveis
imobiliários. A Companhia entende ainda que, apesar de possuir ativos e passivos indexados ao CDI,
necessita de apenas um cenário de risco, desde que esse seja o mais conservador para o resultado
líquido dos instrumentos.
A seguir estão demonstrados os índices e as taxas utilizados nos cálculos de análise de sensibilidade:
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22. Remuneração da administração

Os administradores da Companhia atuam em determinadas frentes de negócios do Grupo RB
Capital, tais como originação, estruturação e securitização, sendo remunerados de acordo com a
dedicação à cada atividade desempenhada.
Pela dedicação aos serviços de securitização (representadas pela RB Capital Securitizadora e RB
Capital Companhia de Securitização), o Grupo RB Capital remunerou os administradores da
Companhia durante o período de três meses findo em 31 de março de 2017, entre fixo e variável, o
montante de R$ 49 (R$ 45 em 31 de março de 2016) em sua totalidade representada por benefícios
de curto prazo.
Durante o período de três meses findo em 31 de março de 2017 e durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2016, a RB Capital Companhia de Securitização não pagou honorários a seus
administradores.
23. Informações contábeis fiduciárias

Em atenção ao disposto no artigo 12, da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, como
consequência da administração de cada patrimônio separado e da respectiva manutenção de
registros contábeis independentes a cada um deles observada pela Companhia, demonstramos a
seguir as informações contábeis relacionadas a esses patrimônios separados para o períodos findos
em 31 de março de 2017 e de 31 de dezembro de 2016, respectivamente.
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23.1. Balanço fiduciário
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23.2. Caixa e equivalentes de caixa

As aplicações financeiras fiduciárias estão representadas principalmente por operações
compromissadas bancárias, de liquidez imediata, e possuem remuneração compatível com as taxas
de mercado e liquidez diária. As aplicações apresentam liquidez de curto prazo e são compostas
conforme segue:
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23.3. Contas a receber

Referem-se a operações de aquisição de recebíveis imobiliários e do agronegócio, efetuadas de
acordo com as Leis nº 9.514/97 e nº 10.931/04, que dispõem, respectivamente, sobre os
CRI/CRA e os respectivos lastros (denominados em conjunto “títulos imobiliários” ou “títulos do
agronegócio”).
Foi instituído o regime fiduciário para os recebíveis nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.514/97 e
artigo 23 da Lei nº 10.931/04, os quais passaram a constituir patrimônio separado com o propósito
exclusivo de lastrearem os referidos títulos, não se confundindo, portanto, com o patrimônio da
Companhia.
Os títulos imobiliários e de agronegócios, são emitidos sem garantia flutuante da Companhia e com
taxa de juros e atualização monetária, na maioria das vezes com alienação fiduciária em garantia,
em alguns casos com coobrigação da cedente.
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A composição da parcela do não circulante, por ano de vencimento, é demonstrada a seguir:
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23.4. Contas a pagar

Representam os valores a pagar aos investidores, responsáveis pela aquisição dos CRI.
23.5. Informações complementares sobre a emissão de CRI
23.5.1. Aquisições do período
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23.5.2. Inadimplência

Os créditos imobiliários inadimplidos, vinculados às 9ª, 17ª, 79ª e 86ª Séries de CRI, tiveram seu
vencimento antecipado declarado por meio de Assembleias dos titulares dos CRI de cada uma das
Séries, e encontram-se em execução, nos termos dos documentos que suportam cada operação e
da legislação em vigor. As garantias vinculadas a cada uma das Séries encontram-se atualmente em
processo de execução por via judicial.
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23.5.3. “Rating”

A Companhia possui seis séries de CRI e cinco séries de CRA que contam com atualização
trimestral de “rating”, nos termos do parágrafo 7º do artigo 7º da Instrução CVM nº 414/04, cujas
informações estão descritas a seguir:
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24. Operações por segmento

Em 31 de julho de 2009, a CVM emitiu a Deliberação nº 582, que aprovou o CPC 22
“Informações por segmento”, que é equivalente ao IFRS 8 “Segmentos operacionais”. O CPC 22 é
mandatório para demonstrações contábeis cujos exercícios se encerram a partir de 31 de dezembro
de 2010. O CPC 22 requer que os segmentos operacionais sejam identificados com base nos
relatórios internos sobre os componentes da Companhia que sejam regularmente revisados pelo
mais alto tomador de decisões, com o objetivo de alocar recursos aos segmentos, bem como
avaliar suas performances.
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A Administração efetuou a análise mencionada anteriormente e concluiu que a Companhia opera
com um único segmento (securitização de recebíveis imobiliários) e, por isso, considera que
nenhuma divulgação adicional por segmento seja necessária.
25. Aprovação das demonstrações contábeis e demonstrações contábeis
fiduciárias

As demonstrações contábeis e as demonstrações contábeis fiduciárias foram aprovadas pela
Diretoria e suas emissões foram autorizadas em 10 de maio de 2017.
*

*

*

Josil Abel Xavier da Silva
CRC 1SP216247/O-8
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
Aos:
Acionistas, Conselheiros e Diretores da
RB Capital Companhia de Securitização S.A.
São Paulo – SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da RB Capital Companhia de Securitização S.A. (Companhia), contidas no
Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de março de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 21(R1) “Demonstração intermediária”, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é
a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410 “Revisão de informações intermediárias executada pelo auditor da entidade” e ISRE 2410 “Review of interim financial information
performed by the independent auditor of the entity”, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis
intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com o CPC 21(R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Ênfase - Informações contábeis fiduciárias
Chamamos a atenção para às informações contábeis fiduciárias apresentadas na Nota Explicativa nº 23, referentes ao período três
meses findo em 31 de março de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é
prevista para companhias securitizadoras, conforme requerido na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e na Lei nº 9.514,
de 20 de novembro de 1997. Essas informações contábeis fiduciárias foram submetidas a procedimentos de revisão executados em
conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da Companhia. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de
nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as
informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
As informações contábeis intermediárias, relativas às Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período três meses
findo em 31 de março de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida
pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentadas como informação suplementar para os demais tipos de
sociedade, foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da
Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as informações
contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma
consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
São Paulo, 10 de maio de 2017.
Régis Eduardo Baptista dos Santos
CT CRC 1SP- 255.954/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Pareceres e Declarações / Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
A Compahia não possui Conselho Fiscal ou órgão equivalente.
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Eu, FLÁVIA PALÁCIOS MENDONÇA, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 013.187.264-0,
(DETRAN/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 052.718.227-37, na qualidade de diretora da RB Capital Companhia de Securitização,
sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São
Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
Eu, GLAUBER DA CUNHA SANTOS, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ),
inscrito no CPF/MF sob o nº 120. 547.898-10, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima
inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
Eu, DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 44.997.520-4 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, na qualidade de diretor da RB Capital
Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar,
parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07
de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as demonstrações financeiras, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores
Independentes
Eu, FLÁVIA PALÁCIOS MENDONÇA, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 013.187.264-0,
(DETRAN/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 052.718.227-37, na qualidade de diretora da RB Capital Companhia de Securitização,
sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São
Paulo/SP, CEP 01448-000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant
Thornton Auditores Independentes, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
Eu, GLAUBER DA CUNHA SANTOS, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ),
inscrito no CPF/MF sob o nº 120. 547.898-10, na qualidade de diretor da RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima
inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar, parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448000 ("Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant
Thornton Auditores Independentes, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
Eu, DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 44.997.520-4 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, na qualidade de diretor da RB Capital
Companhia de Securitização, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 02.773.542/0001-22, com sede na Rua Amauri, 255 5º andar,
parte, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01448-000 ( "Companhia"), declaro para os fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07
de dezembro de 2009 que:
(i) revi, discuti e concordei com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes contratados pela Companhia, Grant
Thorntonu Auditores Independentes, referente ao período de tres meses findos em 31 de março de 2017.
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