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Custo 

 
Mercado/ 

 
% 

      
Total 

 
Realização 

 
sobre 

APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES 
 

Administrador 
 

Quantidade 
 

R$ mil 
 

R$ mil 
 

PL 

           
Disponibilidades 

       
10 

 
- 

           
Cotas de fundo(s) de investimento em renda fixa 

   
37.262.351 

 
5.576.261 

 
5.576.261 

 
100,02 

Safra Executive Premium FIC FI Renda Fixa 
 

JS Fiduciária 
 

37.262.351 
 

5.576.261 
 

5.576.261 
 

100,02 

           
Valores a receber 

       
6.986 

 
0,12 

           

Total do ativo 
       

5.583.257 
  

           
Valores a pagar 

       
8.017 

 
0,14 

           
Patrimônio líquido 

          
Representado por 939.294 cotas de R$ 5.935,5669 

       
5.575.240 

  

           

Total do passivo e patrimônio líquido 
       

5.583.257 
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2016 

 
2015 

     
Patrimônio líquido no início do exercício 

   

 
Representado por 818.887 cotas de R$ 5.149,8775 4.217.166 

  

 
(2015 - 398.104 cotas de R$ 4.581,5235) 

  
1.823.922 

 
Cotas emitidas no exercício - 594.259 (2015 - 790.762) 3.339.071 

 
3.797.766 

 
Cotas emitidas por incorporação - 186.219 - 

 
859.072 

 
Cotas resgatadas no exercício - 473.852 (2015 - 556.198) (2.260.615) 

 
(2.458.866) 

 
Variação no resgate de cotas (361.866) 

 
(242.690) 

     
Patrimônio líquido antes do resultado 4.933.756 

 
3.779.204 

     
Composição do resultado do exercício 

   

     
A. Cotas de Fundos 653.366 

 
447.609 

 
Valorização/(desvalorização) a preço de mercado - cotas 653.366 

 
447.609 

     
B. Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários - 

 
9 

 
Apropriação de rendimentos - 

 
9 

     
D. Demais Despesas (11.882) 

 
(9.656) 

 
Remuneração da administração (11.359) 

 
(9.360) 

 
Auditoria e custódia (459) 

 
(248) 

 
Serviços do sistema financeiro (16) 

 
(12) 

 
Publicações e correspondências (6) 

 
(6) 

 
Taxa de fiscalização (39) 

 
(22) 

 
Outras (3) 

 
(8) 

     
Total do resultado do exercício 641.484 

 
437.962 

     
Patrimônio líquido no final do exercício 

   

 
Representado por 939.294 cotas de R$ 5.935,5669 5.575.240 

  

 
(2015 - 818.887 cotas de R$ 5.149,8775) 

  
4.217.166 
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1. Contexto operacional 

 

O Safra Executive Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (“Fundo”) foi 

constituído em 30 de setembro de 1994 e iniciou suas atividades na mesma data, sob a forma de condomínio 

aberto, com prazo indeterminado de duração, destinado a investidores em geral, para aplicação de seus 

recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de 

fundos de investimento renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a  duration  

média ponderada da carteira, que invistam no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais, ativos 

com baixo risco de crédito do mercado doméstico, ou sintetizados via derivativos, com registro das câmaras 

de compensação. 

 

Não obstante a diligência da Administradora em manter um sistema de controle de riscos, e ainda sua 

diligência em colocar em prática a política de investimento delineada no regulamento do Fundo, os 

investimentos, por sua própria natureza, sujeitam o Fundo às oscilações do mercado e aos riscos inerentes a 

tais investimentos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar 

perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. 

 

2. Elaboração das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 

 

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administradora do Fundo e foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimentos complementadas pelas normas 

previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM, especificamente as Instruções nº 409 e nº 555 e alterações posteriores – Nota 

18. 

 

As demonstrações financeiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação 

dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva 

liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados efetivos podem ser diferentes 

daquelas estimativas e premissas. 

 

Entre as principais práticas contábeis adotadas, destacam-se: 

 

a) Apuração do resultado 

 

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. 

 

b) Cotas de fundos de investimento 

 

As cotas de fundo(s) de investimento, que compõem a carteira deste Fundo, são atualizadas diariamente com 

base nos seus respectivos valores divulgados pelo(s) administrador(es) do(s) fundo(s), reconhecendo-se no 

resultado a variação verificada. 

 

c) Operações compromissadas 

 

As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente negociado e atualizadas diariamente 

pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração pactuada. 
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3. Instrumentos financeiros derivativos 

 

Durante os exercícios findos em 30.09.2016 e 30.09.2015, o Fundo não efetuou operações com instrumentos 

financeiros derivativos. 

 

4. Gerenciamento de riscos 

 

A Administradora e/ou o Gestor monitoram a qualidade e conformidade dos investimentos da carteira com 

os padrões de riscos correspondentes, de acordo com os seguintes critérios: 

 

Riscos de mercado: A Administradora e/ou o Gestor utilizam um modelo de avaliação de risco financeiro de 

mercado (Value At Risk), através do qual se monitora diariamente o nível de exposição da carteira, a qual é 

submetida à cenários de crise ("stress testing") para a mensuração das perdas a que o Fundo está sujeito em 

tais situações. 

 

Riscos de crédito: As operações do Fundo com títulos de emissores privados serão efetuadas após avaliação 

quanto à sua classificação de risco de crédito. Além disso, todo e qualquer ativo que venha a integrar a 

carteira estará sujeito a análise de liquidez e solidez. 

 

Riscos pela utilização de derivativos: Caso o Fundo invista em instrumentos derivativos, a Administradora 

e/ou o Gestor monitoram o comportamento de suas posições através de modelos estatísticos e matemáticos, 

visando a minimizar os impactos de possíveis cenários adversos. 

 

Riscos de liquidez: O monitoramento dessa classe de risco se dá através do cálculo do valor total dos ativos 

passíveis de liquidação financeira nas condições vigentes de mercado (média dos últimos 30 dias do volume 

total negociado) no prazo estabelecido pelo regulamento do fundo para o pagamento dos pedidos de resgate. 

Para este cálculo considera-se um parâmetro de participação da Gestora em cada mercado. O valor 

mencionado deve ser suficiente para fazer frente aos potenciais pedidos de resgate associados a um nível de 

confiança estatística. 

 

A Administradora e/ou o Gestor diariamente avaliam o grau de diversificação ao qual a carteira está 

submetida e, se necessário, procedem à respectiva adequação. 

 

Os riscos e seus respectivos gerenciamentos, acima destacados, referem-se também aos ativos que compõem 

a carteira dos fundos investidos. 

 

Os métodos utilizados pela Administradora e/ou pelo Gestor para gerenciar os riscos a que o Fundo está 

sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo. 

 

5. Distribuição de resultados 

 

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, 

de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 
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6. Emissão e resgate de cotas 
 

Na emissão de cotas do Fundo é utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos 

recursos confiados pelo investidor à Administradora. 
 

O resgate de cotas do Fundo é efetuado pelo valor da cota em vigor no dia de sua solicitação. O pagamento é 

feito no primeiro dia útil subsequente ao da conversão das cotas. Não há carência no resgate de cotas. 
 

7. Remuneração da administração  
 

A administração do Fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta e indiretamente ao 

funcionamento e manutenção do Fundo, prestados pela Administradora ou por terceiros contratados em 

nome do Fundo, tais como administração, gestão e distribuição/escrituração – Notas 8 e 9. 
 

A taxa da administração mínima, prevista no regulamento do Fundo, é de 0,25% ao ano, e a taxa de 

administração máxima é de 0,50%, ambas aplicadas sobre o patrimônio líquido, calculada e provisionada 

diariamente, por dia útil, à razão de 252 dias úteis, e paga entre o último dia útil de cada mês e o quinto dia 

útil do mês subsequente a que se referir. 
 

No exercício findo em 30.09.2016 a taxa de administração cobrada foi de R$ 11.359 (2015 - R$ 9.360). 
 

O Regulamento não prevê a cobrança de taxa de performance, taxa de ingresso e taxa de saída. 
 

O Fundo pagará ao custodiante uma taxa máxima de custódia equivalente a 0,075% ao ano, calculados sobre 

o patrimônio líquido do Fundo. 
 

8. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados 
 

(i)  Administradora - JS Administradora Fiduciária Ltda. - C.N.P.J. nº 06.947.853/0001-11 
 

(ii) Gestora – J. Safra Asset Management Ltda. - C.N.P.J. nº 62.180.047/0001-31 
 

(iii) Custodiante, Distribuidor de Cotas e Prestador de Serviços de Registro Escritural de Cotas - Banco 

Safra S.A. - C.N.P.J. nº 58.160.789/0001-28 
 

9. Operações com partes relacionadas 
 

No exercício findo em 30.09.2016, o Fundo não realizou operações com partes relacionadas, exceto pelos 

serviços realizados abaixo: 
 

a) Despesas administrativas 
 

Serviços Contraparte Valor 

Administração JS Adm. de Recursos S.A. 813 

Administração JS Adm. Fiduciária Ltda. 891 

Gestão J. Safra Asset Management Ltda. 6.815 

Distribuição/escrituração Banco Safra S.A. 2.840 

Custódia Banco Safra S.A. 454 
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10. Custódia dos ativos integrantes da carteira 

 

Os ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo estão registrados, conforme o caso, i) no Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, ii) na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, 

iii) na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, iv) na Câmara de Liquidação e 

Custódia da BM&F Bovespa, ou v) na administradora do(s) fundo(s) integrante(s) da carteira do Fundo. 

 

11. Rentabilidade 

 

A rentabilidade do Fundo, nos exercícios/período, foi a seguinte: 

 

  Patrimônio Líquido  Valor da   

  Médio  cota  Rentabilidade 

Exercícios findos em:  R$ mil  R$  % 

30.09.2016  4.548.794  5.935,5669  15,26 

30.09.2015  3.753.620  5.149,8775  12,41 

 

12. Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade 

 

Data 
Patrimônio 

Líquido Médio 
Valor da Cota 

Rentabilidade em % 

Fundo 

Mensal Acumulada  

30.09.2015 4.309.936 5.149,8775 - - 

30.10.2015 4.141.949 5.212,3078 1,21 1,21 

30.11.2015 4.088.336 5.265,8894 1,03 2,25 

31.12.2015 3.995.241 5.334,9761 1,31 3,59 

29.01.2016 4.008.759 5.402,1905 1,26 4,90 

29.02.2016 4.070.361 5.464,8434 1,16 6,12 

31.03.2016 4.232.653 5.537,0242 1,32 7,52 

29.04.2016 4.408.986 5.608,9714 1,30 8,91 

31.05.2016 4.665.568 5.663,0736 0,96 9,97 

30.06.2016 4.894.793 5.731,0484 1,20 11,29 

29.07.2016 5.126.548 5.798,0139 1,17 12,59 

31.08.2016 5.320.063 5.865,7971 1,17 13,90 

30.09.2016 5.483.894 5.935,5669 1,19 15,26 

- A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 

- Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro 

ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
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13. Tributação 

 
Conforme estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 10.892/04, a retenção do imposto de renda ocorre no último 

dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ou no resgate de cotas, se ocorrido em data anterior.  

 

De acordo com as Leis nº 11.033/04 e nº 11.053/04, os rendimentos auferidos pelos fundos de investimento 

renda fixa estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF às alíquotas decrescentes 

demonstradas a seguir: 

 

Prazo de aplicação Alíquota - % 

    

Até 180 dias 22,50 

De 181 a 360 dias 20,00 

De 361 a 720 dias 17,50 

Acima de 720 dias 15,00 

 

O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF é calculado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor resgatado, 

limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto nº 

6.306/07 (e alterações posteriores). O valor do IOF está limitado a um percentual do rendimento auferido, 

percentual este decrescente em virtude do período de aplicação, deixando de incidir caso o resgate ocorra 

após decorrido o prazo de aplicação igual ou superior a 30 (trinta) dias. 

 

Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por medida judicial específica, após procederem com as 

diligências necessárias não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e/ou do imposto sobre operações 

financeiras. 

 

14. Política de divulgação das informações 

 

As informações referentes ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora, nas agências do Banco 

Safra, ou através do endereço eletrônico: http://www.safraasset.com.br/fundos/home.asp, e podem ser 

solicitadas através do e-mail: safra.asset@safra.com.br. 

 

15. Demandas judiciais 

 

Não há registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer 

desses contra a administração do Fundo.  

 

16. Outros serviços prestados pelos auditores independentes 

 

Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 janeiro de 2003, informamos que a Administradora não 

contratou para o Fundo outros serviços com o auditor independente, responsável pelo exame das 

demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria independente. 
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17. Alterações estatutárias 

 

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 12 de fevereiro de 2016 foram aprovadas: (i) alteração da 

administração do Fundo de JS Administração de Recursos S.A. para JS Administradora Fiduciária Ltda., 

inscrita no CNPJ nº 06.947.853/0001-11 e; (ii) modificações no regulamento do Fundo para adequação à 

Instrução CVM nº 555. As alterações entraram em vigor a partir de 11 de abril de 2016. 

 

18. Outros assuntos 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução CVM nº 555, 

que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos 

de investimento, em substituição à Instrução CVM nº 409. Esta nova Instrução tem como objetivo 

modernizar as regras aplicáveis aos fundos de investimento em diversos aspectos, entre outros: (i) a 

racionalização do volume e forma de divulgação de informações; (ii) o aprimoramento da regulação no que 

se refere à taxa de performance; e (iii) a flexibilização dos limites de aplicação em determinados ativos 

financeiros, sobretudo no exterior.  

 

A referida Instrução entrou em vigor em 1º de outubro de 2015, e todas as adaptações operacionais já foram 

realizadas. Não ocorreram impactos relevantes no patrimônio líquido do Fundo em função das adaptações. 

 

Em 7 de julho de 2016 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou a Instrução CVM nº 577, que 

dispõe sobre o Plano Contábil dos Fundos de Investimentos em alteração à Instrução CVM nº 438 de 12 de 

julho de 2006. Esta nova Instrução tem como objetivo  a convergência  aos procedimentos previstos nas 

Normas Internacionais de Contabilidade aplicáveis aos Fundos de investimentos: (i) revisar os critérios de 

mensuração de ativos e passivos; (ii) aprimorar divulgação de informações; dentre outros. A referida 

Instrução entrou em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados em ou após 1º de 

janeiro de 2017.  

 

A administração do Fundo providenciará todas as adaptações necessárias ao cumprimento da referida 

Instrução. Não haverá impactos relevantes no patrimônio líquido do Fundo em função das adaptações. 

 

19. Informações adicionais 

 

Contador: Luciana White Santos  

CRC nº 1 SP 288461/O-2 

 

 

Diretor Responsável: Marcos Lima Monteiro 

 

*          *          * 


