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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Aos Cotistas e à Administradora do 
Safra Executive Max Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento 
(Administrado pela J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. –  
atual denominação social da JS Administradora Fiduciária Ltda.) 
São Paulo – SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do Safra Executive Max Renda Fixa Fundo de 
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (“Fundo”), que compreendem o 
demonstrativo da composição e diversificação das aplicações em 30 de setembro de 2017 e a 
respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Safra Executive Max 
Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 30 de setembro 
de 2017 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
regulamentados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM n° 555 de 17 de 
dezembro de 2014. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo 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. 

Responsabilidade da Administradora do Fundo pelas demonstrações contábeis 

A Administradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de 
investimento regulamentado pela Instrução CVM 555/14 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 Administradora é responsável, dentro das 
prerrogativas previstas na Instrução CVM 555/14, pela avaliação da capacidade de o Fundo 
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 Administradora pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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  POSIÇÃO FINAL 

   Mercado/   %   

 Realização   Sobre  

APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES Administrador  Quantidade   R$ mil   PL  

Disponibilidades 1 - 

Cotas de fundo(s) de investimento em renda fixa 2.588.599 746.242 100,02 

Safra Executive Corporate Renda Fixa FIC FI J. Safra Fiduciária 2.588.591 746.192 100,01 

Safra Executive FIC FI Renda Fixa J. Safra Fiduciária 8 50 0,01 

Valores a receber 595 0,08 

Total do ativo 746.838 

Valores a pagar 737 0,10 

Patrimônio líquido 

Representado por 1.550.491 cotas de R$ 481,2032 746.101 

Total do passivo e patrimônio líquido 746.838 
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2017 

 
2016 

     
Patrimônio líquido no início do exercício 

   

 
Representado por 2.056.168 cotas de R$ 431,9102 888.080 

  

 
(2016 - 2.735.851 cotas de R$ 376,9265) 

  
1.031.215 

 
Cotas emitidas no exercício - 320.810 (2016 - 407.254) 145.518 

 
164.928 

 
Cotas resgatadas no exercício - 826.487 (2016 - 1.086.937) (265.730) 

 
(319.750) 

 
Variação no resgate de cotas (110.757) 

 
(116.128) 

     
Patrimônio líquido antes do resultado 657.111 

 
760.265 

     
Composição do resultado do exercício 

   

     
Cotas de Fundos 91.165 

 
130.315 

 
Valorização/(desvalorização) a preço de mercado - cotas 91.165 

 
130.315 

     
Demais Despesas (2.175) 

 
(2.500) 

 
Remuneração da administração (2.027) 

 
(2.343) 

 Taxa de Rebate (3)  - 

 
Auditoria e custódia (86) 

 
(98) 

 
Serviços do sistema financeiro (17) 

 
(16) 

 
Publicações e correspondências (6) 

 
(6) 

 
Taxa de fiscalização (34) 

 
(34) 

 
Outras (2) 

 
(3) 

     
Total do resultado do exercício 88.990 

 
127.815 

     
Patrimônio líquido no final do exercício 

   

 
Representado por 1.550.491 cotas de R$ 481,2032 746.101 

  

 
(2016 - 2.056.168 cotas de R$ 431,9102) 

  
888.080 
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1. Contexto operacional 
 
O Safra Executive Max Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (“Fundo”) 
foi constituído em 6 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 e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento que apliquem seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda fixa, sem 
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira, e 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. 
 
Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro 
ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 
 
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 contábeis e principais práticas contábeis 
 
As demonstrações contábeis 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 a Instrução nº 555/14 e alterações posteriores – Nota 18. 
 
As demonstrações contábeis 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), pela cotação de 
fechamento da bolsa onde são negociadas ou pela cotação da taxa de câmbio de fechamento à moeda que 
estiver referenciada, reconhecendo-se no resultado a variação verificada. 
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3. Instrumentos financeiros derivativos 
 
Durante os exercícios findos em 30.09.2017 e 30.09.2016, o Fundo não efetuou operações com instrumentos 
financeiros derivativos. 
 

4. Gerenciamento de riscos 
 
A Administradora e/ou a Gestora 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 a Gestora 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 a Gestora 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 a Gestora 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 pela Gestora 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 1%, 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 30.09.2017 a taxa de administração cobrada foi de R$ 2.027 (2016 - R$ 2.343). 
 
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 – J. Safra Serviços de Administração 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 
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9. Operações com partes relacionadas 
 
No exercício findo em 30.09.2017, o Fundo não realizou operações com partes relacionadas, exceto pelos 
serviços realizados abaixo: 
 
a) Despesas administrativas 
 

Serviços Contraparte Valor 

Administração J. Safra Serv. de Adm. Fiduciária Ltda. 304 

Gestão J. Safra Asset Management Ltda. 1.216 

Distribuição/escrituração Banco Safra S.A. 507 

Custódia Banco Safra S.A. 81 

 

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 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - B3; iii) na Câmara de 
Liquidação e Custódia da B3; ou, iv) na administradora do(s) fundo(s) integrante(s) da carteira do Fundo. 
 

11. Rentabilidade 
 
A rentabilidade do Fundo, nos exercícios, foi a seguinte: 
 

  Patrimônio Líquido  Valor da   

  Médio  cota  Rentabilidade 

Exercícios findos em:  R$ mil  R$  %(*) 

30.09.2017  817.862  481,2032  11,41 

30.09.2016  936.805  431,9102  14,59 

(*) A Rentabilidade do CDI no exercício findo em 30.09.2017 foi de 11,55% (30.09.2016 – 14,13%). 
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12. Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade 

 

Data 
Patrimônio 

Líquido Médio 
Valor da Cota 

Rentabilidade em % 

Fundo 

Mensal Acumulada  

30.09.2016 891.672 431,9102 - - 
31.10.2016 878.318 436,3471 1,03 1,03 

30.11.2016 863.652 439,4685 0,72 1,75 
31.12.2016 853.241 444,6632 1,18 2,95 

31.01.2017 855.269 450,1198 1,23 4,22 
28.02.2017 844.087 454,7057 1,02 5,28 

31.03.2017 832.043 459,4312 1,04 6,37 

30.04.2017 814.449 462,4729 0,66 7,08 
31.05.2017 800.901 465,2342 0,60 7,72 

30.06.2017 785.093 469,2643 0,87 8,65 
31.07.2017 775.350 474,0583 1,02 9,76 

31.08.2017 764.837 477,8957 0,81 10,65 
30.09.2017 753.394 481,2032 0,69 11,41 

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

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. A partir de 3 de maio de 2016, 
também passou a incidir sobre as operações compromissadas realizadas por instituições financeiras e por 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com debêntures de que trata o art. 
52 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, emitidas por instituições integrantes do mesmo grupo 
econômico ainda que integrante da carteira do fundo de investimento. 
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Os cotistas isentos, os imunes, os residentes no exterior 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 contábeis do Fundo, que não seja o de auditoria independente. 
 

17. Alterações estatutárias 
 

Conforme Instrumento Particular datado em 15 de dezembro de 2016, foi aprovada a alteração na 
denominação social da Administradora do Fundo de JS Administradora Fiduciária Ltda. para J. Safra 
Serviços de Administração Fiduciária Ltda. 
 

18. Outros assuntos 
 
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 avaliou todas as adaptações necessárias ao cumprimento da referida Instrução. 
Não haverá impactos relevantes no patrimônio líquido do Fundo em função das adaptações. 
 



Safra Executive Max Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de  

Investimento 

(C.N.P.J. nº 00.180.995/0001-10) 
Administrado pela J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.  

(C.N.P.J. nº 06.947.853/0001-11) 

 

Notas explicativas da Administradora às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 

30 de setembro de 2017 e de 2016 
Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas 
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19. Informações adicionais 
 
Contador: Ivan Siqueira Marinho Junior  
CRC nº 1 SP 292690/O-1 
 
 
Diretor Responsável: Luiz Antônio Navarro Lima 
 

*          *          * 
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