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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 31/12/2021. A LECCA CFI tem como estratégias a expansão das suas carteiras de crédito e de captação junto aos nossos clientes. Além disso, a empresa está atenta aos movimentos de mercado no tocante a novos 
produtos e novas soluções tecnológicas. Seguimos priorizando o aprimoramento dos controles de riscos, políticas e procedimentos de controles internos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil e as boas práticas de mercado. O posi-
cionamento no mercado é revisado semestralmente, ou sempre que necessário, observando e mensurando as condições econômicas e financeiras, política, legal e de mercado que podem causar algum desvio de rota. A estratégia é pautada em assegurar 
uma posição sólida e com rentabilidade consistente, proporcionando ao longo de sua trajetória agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o desenvolvimento sustentável, dentro dos limites definidos pela Diretoria. Possuímos carteiras de clientes de 
crédito e de captação. Seguindo a estratégia de expansão, atuamos no crédito para pessoas físicas e jurídicas, sendo o primeiro em sua maioria de crédito consignado, e o segundo, particularmente para empresas do middle market. A captação de recursos 
no mercado é realizada através da emissão títulos de renda fixa. Anualmente, a estratégia da LECCA CFI é reavaliada com a finalidade de ajustar o posicionamento quando necessário e corrigir eventuais desvios da rota preestabelecida. Todas as decisões 
estratégicas tomadas pela Diretoria são pautadas no Código de Ética da Organização e são avaliadas periodicamente, buscando assegurar balanço sólido e rentabilidade consistente, proporcionando agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável, dentro dos limites de risco estabelecido pela Diretoria.  A Diretoria

1. Contexto Operacional. A Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“CFI”) 
é a instituição líder do Conglomerado Financeiro formado com a Lecca Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., perante o Banco Central do Brasil (BACEN). A CFI 
tem como principais objetivos a concessão de crédito pessoal, empresarial e a conces-
são de crédito direto ao consumidor (CDC). Além dos recursos próprios a CFI capta 
no mercado via emissão de Letras de Câmbio (LC), Recibos de Depósitos Bancários 
(RDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE). A sede da CFI está loca-
lizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, 20 - sala 201, bairro 
Centro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. 2.1. Base de apresen-
tação. O Real é a moeda funcional da instituição. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do 
Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do Banco Central 
do Brasil e em consonância com o COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional. As demonstrações contábeis do semestre e exercício findos em 
31/12/2021 foram aprovadas pela administração em 23/03/2022. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas comparativamente em observância aos termos da Re-
solução BCB nº 2, de 12/08/2020, observando que: i) o Balanço Patrimonial ao final do 
período corrente está comparado com o Balanço Patrimonial do final do exercício social 
imediatamente anterior; e ii) as demais demonstrações contábeis estão comparadas 
com os mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apresenta-
das. A Administração avaliou a habilidade da CFI de continuar operando normalmente e 
está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no 
futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerte-
za material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar 
operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse 
princípio. 2.2. Alteração nas normas contábeis brasileiras. Com relação às normas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, relacionadas ao processo 
de convergência às normas internacionais de contabilidade, foram adotados para fins 
de elaboração e divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos 
aprovados pelo Banco Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e 
que impactaram as demonstrações contábeis:
Pronuncia-
mento TécnicoDescrição

Resolu-
ção CMN

CPC 00 (R2)
Estrutura conceitual para elaboração e
 divulgação de relatório contábil financeiro 4.144/12

CPC 01 (R1) Redução do valor recuperável de ativos 3.566/08

CPC 02 (R2)
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio
 e conversão de demonstrações contábeis 4.524/16

CPC 03 (R2) Demonstração do Fluxo de Caixa 4.818/20
CPC 04 (R1) Ativo Intangível 4.534/16
CPC 05 (R1) Divulgação sobre partes relacionadas 4.818/20
CPC 10 (R1) Pagamento baseados em ações 3.989/11

CPC 23
Políticas contábeis, mudança de estimativa 
e retificação de erro 4.007/11

CPC 24 Evento Subsequente 3.973/11
CPC 25 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 3.823/09
CPC 27 Ativo Imobilizado 4.535/16
CPC 33 (R1) Registro contábil e evidenciação de benefícios a empregados 4.877/20
CPC 41 Resultado por ação 4.818/20
CPC 46 Mensuração a Valor Justo 4.748/19
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. a. Caixa e equivalentes de caixa. Incluem, 
conforme Resolução CMN nº 4.720/19, dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplica-
ções interfinanceiras de liquidez e demais investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento, na data de 
aquisição, igual ou inferior a 90 dias. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão 
registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incorridos, calculados 
“pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. b. Títulos e valores mobiliá-
rios. Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular BACEN nº 
3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo: I. Títulos para negociação - adquiri-
dos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor 
de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses 
títulos são reconhecidos no resultado do período; II. Títulos disponíveis para venda - 
que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento 
e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos apropriados a resultado 
e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio 
líquido, deduzidos dos efeitos tributários; III. Títulos mantidos até o vencimento - ad-
quiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até 
o vencimento, são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos em 
contrapartida ao resultado do período. c. Operações de crédito e outros créditos 
(operações com características de concessão de crédito). Registradas a valor 
presente, calculadas “pro-rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de 
juros pactuados, sendo atualizadas até o 59º dia de atraso, observada a expectativa 
do recebimento. A partir do 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do 
efetivo recebimento das prestações. d. Provisão para crédito de liquidação du-
vidosa. Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, em 
montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas, considerando 
o provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99. e. Imobilizado 
de Uso. Estão demonstrados pelo custo de aquisição e são depreciados pelo método 
linear com base em taxas anuais variáveis de 4% (imóveis de uso), 10% (Instalações, 
Móveis e Equipamentos de Uso) e 20% (Equipamentos e Sistemas de Processamento 
de Dados). f. Passivo Circulante. O passivo circulante está demonstrado pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e variações monetárias incorridos. g. Depósitos a prazo e recursos de aceites 
cambiais. Estão demonstrados pelo valor da exigibilidade, acrescido dos encargos 
incorridos até a data do balanço (“pro rata dia”). h. Contas a Pagar e Fornecedores. As 
contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor dos serviços prestados 
ou produtos adquiridos. i. Provisões. São reconhecidas quando: i) a instituição tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e ii) o 
valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. j. Tributos. 
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos Alíquotas
Imposto de renda - IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (até 30/06/2021) 15%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (de 01/07 a 31/12/21) 20%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (a partir de 01/01/22) 15%
PIS/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 4%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 2% ou 5% (*)
(*) Para o serviço de administração de fundos, colocação de títulos, corretagens a 
alíquota é 2% e para o serviço de custódia e outros serviços é de 5%. A forma de tribu-
tação é Lucro Real anual com balancetes de suspensão e redução. A provisão para o 
Imposto de Renda e para a Contribuição Social, quando devidos, são calculados com 
base nas leis tributárias em vigor na data do balanço, incluindo o adicional do Imposto 
de Renda, sobre o lucro anual excedente de R$ 240 mil. k. Ativos e Passivos Con-
tingentes. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos a 
seguir: • Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, 
exceto quando da existência de evidências que garantam a sua realização; sobre as 
quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas 
demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e 
da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 

passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídi-
cos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas 
como perda remota não requerem provisão e divulgação. l. Reconhecimento das 
Receitas e Despesas. As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime 
de competência. m. Ativo e passivo circulante, ativo realizável e passivo exigível 
a longo prazo. Demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, incluindo 
os rendimentos, encargos e variações monetárias auferidas e incorridas até a data do 
balanço. Os valores realizáveis e exigíveis até um ano após a data-base são classifi-
cados no Circulante e após um ano da data-base, no Longo prazo. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Estão compostos da seguinte forma:
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades 142 1.279
Aplicações em depósitos interfinanceiros (Nota 4.i) - 698
Títulos de Renda Fixa - LFTs (Nota 4.ii) - 753
Cotas de Fundos de Investimentos (Nota 4.iii) 23.791 10.402
Total 23.932 13.132
4.i. As aplicações interfinanceiras de liquidez são representadas por certificados de 
depósitos interbancários, com prazos de vencimento máximo em até 90 dias, no mon-
tante de R$ 0 (31/12/2020 - R$ 698). 4.ii. Os Títulos de Renda Fixa são representados 
por Letras Financeiras do Tesouro (LFT) com prazo de vencimento para março de 
2021 no montante de R$ 0 (31/12/2020 - R$ 753). 4.iii. As aplicações em cotas de 
fundo de investimento não possuem prazo de vencimento final e estão mantidas em 
fundos de liquidez diária, no montante de R$ 23.791 (31/12/2020 - R$ 10.402). Os 
Títulos de Renda Fixa e as aplicações em Cotas de Fundos de Investimento estão 
classificados na categoria de “Títulos para negociação”. 5. Operações de Crédito. As 
operações de crédito e outras operações com características de concessão de crédito 
podem ser assim demonstradas: a. Operações de crédito. 
i. Por modalidade de crédito: 31/12/2021 31/12/2020
Modalidade de crédito Saldo Provisão Saldo Provisão
Empréstimos 62.959 2.889 54.066 2.265
Financiamentos 166 1 260 1
Total 63.125 2.890 54.326 2.266
ii. Por nível de risco e faixa de vencimentos:

31/12/2021 31/12/2020
Nível 

de 
risco

A vencer
Venci-

das
Em até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
Após 12 

meses Total
Provi-

são Total
Provi-

são
A - 17.336 28.244 9.252 54.832 274 48.666 243
B 673 1.025 1.039 543 3.280 33 1.255 13
C 328 197 382 158 1.065 32 1.832 55
D 119 111 216 102 548 55 276 28
E 165 118 234 90 607 182 278 83
F 202 103 188 54 547 273 241 120
G 204 135 248 96 683 478 181 127
H 820 228 378 137 1.563 1.563 1.597 1.597

Total 2.511 19.253 30.929 10.432 63.125 2.890 54.326 2.266
iii. Por tipo de cliente e atividade econômica: 31/12/2021 31/12/2020
Setor: Pessoas físicas 40.556 20.464

Pessoa jurídica - Comércio 20.390 33.862
Pessoa jurídica - Industria 424 -
Pessoa jurídica - Outros Serviços 1.755 -

Total 63.125 54.326
b. Outros créditos - com característica de concessão de crédito. Composto, ex-
clusivamente por créditos a receber referentes a operações de recebíveis com o setor 
de comércio. Os níveis de risco e as faixas de vencimento, podem ser demonstrados 
da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Nível de 

risco
Ven- 

cidas
A vencer Pro- 

visão
Pro- 

visãoEm até 3 meses De 3 a 12 meses Total Total
A - 15.081 - 15.081 75 11.632 58
B 370 - - 370 4 - -

Total 370 15.451 - 15.451 79 11.632 58
c. Créditos baixados para prejuízo, renegociação e recuperação. No exercício 
findo em 31/12/2021 houve R$ 2.303 referente a baixa de créditos para prejuízo 
(31/12/2020 - R$ 2.270) e R$ 709 referente à recuperação de créditos baixados para 
prejuízo (31/12/2020 - R$ 682). d. Efeito de ajustes decorrentes de inspeção remota 
do Banco Central do Brasil. Em 24 de dezembro de 2021, a Lecca CFI recebeu o 
resultado de inspeção remota realizada pelo Banco Central do Brasil com referência 
à data-base de 31 de março de 2021 com apontamentos sobre aspectos da carteira 
de crédito como critérios de provisionamento, registro de operações e o respectivo 
sistema de controles internos. Dentre as medidas de melhoria apontadas, havia a re-
comendação de adoção do modelo interno de classificação das operações de crédito, 
além de seu aprimoramento para as operações com exposição igual ou superior a R$ 
50. Considerando que a inspeção remota foi efetuada com referência à data-base de 
31/03/2021, foi feita uma análise da evolução desses contratos no decorrer do exercício 
de 2021 o que indicou a liquidação regular de 65% dos clientes apontados pelo Banco 
Central do Brasil e o restante apresentando boa performance histórica, portanto, sem 
indicativos do agravamento da inadimplência ou dos níveis de risco de cada operação 
remanescente. Sobretudo em função do histórico dessas operações, foi feito o levanta-
mento individualizado dos clientes com operações em aberto em 31/12/2021 e aplicado 
o rating apurado com base no modelo interno, acarretando uma provisão complementar 
de R$ 407 em 31/01/2022. 6. Outros Créditos - Diversos. Em 31/12/2021 a CFI possui 
outros créditos a receber, composto substancialmente, por valores a receber por meio 
de repasse de contratos, no montante de R$ 519 (31/12/2020 - R$ 1.984). 
7. Imobilizado de Uso 31/12/2021 31/12/2020
Imobilizado de uso Valor de custo Depreciação Valor líquido Valor líquido
Edificações - - - 667
Instalações - - - 155
Máquinas e equipamentos - - - 30
Total - - - 852
O imobilizado de uso foi baixado em setembro de 2021 com base em contrato de 
compra e venda dos bens imobilizados. 
8. Depósitos 31/12/2021 31/12/2020

Depósitos Total
Até 90 

dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Depósito interfinanceiro 633 - - 633 - 502
Depósito a prazo 65.564 30.398 16.514 3.504 15.148 36.969
Total 66.197 30.398 16.514 4.137 15.148 37.471
Em 31/12/2021 os depósitos a prazo são representados por Certificado de Deposito 
Bancário remunerados à taxa referencial de juros (CDI) ou prefixados com taxas entre 
4,5080% a.a. e 12,6825% a.a. (31/12/2020 – taxa referencial de juros (CDI) ou prefi-
xados com taxas de 2,57% a.a.). 9. Recursos de Aceites Cambiais

Recursos e  
 aceites cambiais

31/12/2021 31/12/2020

Total
Até 90 

dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Letra de câmbio - pré 217 186 579 402 3.050 5.664
Letra de câmbio - pós 238 305 278 386 1.269 11.763
Total 455 491 857 788 4.319 17.427
Em 31/12/2021 e 31/12/2020 os recursos de aceites cambiais são representados por 
letras de câmbio (LCs) remuneradas com base na taxa referencial de juros (CDI) ou 
prefixados com taxas entre 11,00% a.a. a 14,00% a.a. (31/12/2020 entre 10,1% a.a. a 
14% a.a.). 10. Outras Obrigações. a. cobrança e arrecadação de tributos e asse-
melhados. Em 31/12/2021, estão representadas por IOF no montante de R$ 1.240 
(31/12/2020 - R$ 111). b. Fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2021 as obrigações 
fiscais e previdenciárias são representadas por impostos e contribuições a recolher, 
dentre eles IRPJ e CSLL no montante de R$ 577 (31/12/2020 - R$ 325). 
c. Diversas 31/12/2021 31/12/2020
Contas a pagar 381 180
Comissão a correspondentes 1.687 1.396
Credores diversos 3.100 1.907
Contingências (Nota 11) 619 795
Total 5.787 4.278
Curto prazo 5.168 3.483
Longo prazo 619 795

11. Passivos Contingentes. As contingências são avaliadas com base nas melhores 
estimativas da Administração, levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos e são classificadas de acordo com as determinações do CPC 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pelo Banco Central do Brasil 
através da Resolução CMN nº 3.823/09. Em 31/12/2021 a CFI possui processos com 
probabilidade de perda provável e possível nos valores de R$ 619 e R$ 293, respec-
tivamente (31/12/2020 - R$ 795 e R$ 882). 12. Imposto de Renda e Contribuição 
Social. Em 31/12/2021 e 31/12/2020 o imposto de renda foi calculado a alíquota de 
15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido dos setores financeiro e segurador de 20%. 13. Capital Social. O 
Capital Social está representado por 19.500.000 ações ordinárias sem valor nominal, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, de domiciliados no 
país. 14. Receitas de Intermediação Financeira.O saldo desse grupo está compos-
to substancialmente da seguinte forma: 
Descrição 2o Sem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Rendas de empréstimos 14.445 26.364 20.858
Rendas de financiamentos 1.877 4.013 4.610
Recuperação de créditos baixados
 como prejuízos 296 709 682
Total 16.618 31.086 26.150
15. Outras Despesas Administrativas. As outras despesas administrativas estão 
assim representadas:

Descrição 2ºSem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Despesas de Água, Energia e Gás 17 30 47
Despesas de Aluguéis 82 114 207
Despesas de Comunicações 248 488 334
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens              6 9 8
Despesas de Material 1 1 3
Despesas de Processamento de Dados 1.554 3.180 2.683
Despesas de Publicacoes - 24 23
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 50 201 171
Despesas de Serviços de Terceiros 13.931 27.076 20.613
Despesas de Servicos Técnicos Especializados 448 908 917
Outras Despesas Administrativas 1.100 2.147 3.012
Despesas de Depreciação 12 45 57
Total 17.448 34.222 28.074
16. Partes Relacionadas. As transações com partes relacionadas são efetuadas em 
taxas e condições usuais de mercado e estão assim representados:
Empresas do mesmo grupo econômico 31/12/2021 31/12/2020
Depósitos Interfinanceiros 633 502
Depósitos a prazo 3.526 2.394

Controlador e membros da família 688
Depósitos a prazo 258 1.202

Total 847 4.098
17. Gerenciamento de Risco. A gestão de riscos das operações é realizada por meio de 
políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas de negócio da 
CFI, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluin-
do os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerencia-
mento estão discriminadas nos relatórios anuais e no site da CFI. A estratégia de gestão 
de risco e os respectivos efeitos nas demonstrações contábeis atendem plenamente 
ao disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e estão resumidos da seguinte forma:
a. Limites operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio líquido – CFI 20.015 20.747
Nível 1 20.015 20.747
Capital Principal 20.015 20.747

Patrimônio de Referência (PR) - (a) 20.655 21.449
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 12.006 9.649
Exposição total ponderada pelo risco (RWA) – (b) 150.075 120.617
Risco de Crédito 92.179 74.444
Risco Operacional 57.896 46.173

Índice de Basiléia - (a/b) 12,8% 17,8%
Índice de Imobilização 0,0% 4,1%
Limite para imobilização (LI) 10.327 10.724
Situação para o limite de imobilização - 852
Valor da margem 10.327 9.872

As Resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de 
apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, e a resolução 
nº 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas 
de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13, 
3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, e das Circulares nº 3.640/13 e 
3.675/13 para risco operacional. A CFI optou pela abordagem do indicador básico 
para mensuração do Risco operacional. Em 31/12/2021 e 31/12/2020, todos os limi-
tes operacionais estão devidamente atendidos. b. Gerenciamento de capital. Visa 
o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital para fazer face 
aos riscos a que a instituição está sujeita, considerando os objetivos estratégicos 
da instituição. A CFI adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de 
capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado nos termos da 
Resolução CMN nº 4.557/17. Atuando de forma conservadora, não assumindo po-
sições de risco no mercado de derivativos, respeitando rigorosamente os limites de 
diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 
c. Risco de crédito. Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao 
risco de crédito pela CFI está ligada a possibilidade de ocorrência de perdas asso-
ciadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas 
à liquidação de operações de crédito ou de títulos e valores mobiliários. Todas as 
operações de crédito da CFI são avaliadas conforme Resolução CMN nº 2.682/99 
do BACEN, para correta adequação nas classes de risco e quando necessário o 
respectivo registro de provisão para perda. Instrumentos mitigadores a CFI, além de 
atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamente os limites de diversificação 
e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, realiza uma cri-
teriosa seleção de seus clientes. d. Risco de mercado. Fundamentado na Resolu-
ção CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de mercado está ligada a possibilidade de 
oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de infla-
ção, resultando em variações nos preços dos ativos em geral. A política da instituição, 
em termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos 
e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado dia-
riamente. e. Risco Operacional. Conforme Resolução CMN n° 4.557/17, informa-
mos que a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento do risco operacional, ca-
paz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados as suas 
atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de eventos externos 
ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. 
A CFI desenvolve tempestivamente políticas, sistemas e controles internos para a 
mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes 
às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequadas às suas 
modalidades operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento 
de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a 
condição dos negócios e acarretem perdas financeiras. 18. Evento Subsequente. 
Conforme descrito na Nota 5.d anterior, foi registrada provisão complementar de R$ 
407 em 31/01/2022 para atendimento ao Banco Central do Brasil, com base nos 
apontamentos decorrentes da última inspeção remota com data-base 31/03/2021. 
19. Fato Relevante - Efeitos da Pandemia Covid-19. Desde o início de jan/2020, 
o surto de corona vírus, que é uma situação que evoluiu rapidamente, continua 
impactando adversamente as atividades econômicas globais. O desenvolvimento 
dessa situação impede qualquer previsão sobre o seu impacto final. Estes eventos 
continuam impactando de forma adversa e contínua as condições econômicas e de 
mercado e desencadearam um período de desaceleração econômica global. Em 
que pese não tenham acarretado até o presente momento em maiores impactos 
aos resultados da instituição, essa situação pode trazer reflexos na precificação e 
recuperabilidade dos ativos da Lecca CFI S.A. A administração está monitorando a 
evolução dessas situações e coordenando sua resposta operacional com base nos 
planos de continuidade de negócios existentes e nas orientações de organizações 
globais de saúde, governos e melhores práticas gerais de resposta à pandemia.

Luís Eduardo da Costa Carvalho - Diretor-Presidente; Dayana Xavier 
Costa Carvalho - Diretora; Igor Jose Moreira Valentim - Diretor;

 Jorge Alves de Souza - Contador - CRC 1RJ038810/O-0

2º Sem./2021 2021 2020
Lucro líquido do período 242 132 748
Resultado abrangente no período 242 132 748

Ativo Nota 2021 2020
Circulante 90.035 73.864
Caixa e equivalentes a caixa 4 23.932 13.132
Operações de crédito 49.999 46.417
Operações de crédito 5.a 52.398 48.437
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.a (2.399) (2.020)

Outros créditos 16.104 14.315
Rendas a Receber - 18
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 31 -
Impostos e contribuições a compensar 182 739
Títulos e créditos a receber 5.b 15.451 11.632
Díversos 6 519 1.984
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 5.b (79) (58)

Não Circulante 10.236 6.495
Realizável a longo prazo 10.236 5.643
Operações de crédito 10.236 5.643
Operações de crédito 5.a 10.727 5.889
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.a (491) (246)

Imobilizado de uso 7 - 852
Imóveis de uso - 700
Outras imobilizações de uso - 367
Depreciações acumuladas - (215)

Total do ativo 100.271 80.359
Passivo Nota 2021 2020
Circulante 60.170 34.725
Depósitos 8 51.049 21.322
Depósitos interfinanceiro - ligadas 633 502
Depósitos a prazo 50.416 20.820

Recursos de aceites cambiais 9 2.136 9.484
Letra de câmbio 2.136 9.484

Outras obrigações 6.985 3.919
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 10.a 1.240 111
Fiscais e previdenciárias 10.b 577 325
Díversos 10.c 5.168 3.483

Não Circulante 20.086 24.887
Realizável a longo prazo 20.086 24.887
Depósitos 8 15.148 16.149
Depósitos a prazo 15.148 16.149

Recursos de aceites cambiais 9 4.319 7.943
Letra de câmbio 4.319 7.943

Outras obrigações 10.d 619 795
Díversos 11 619 795

Total do Passivo 80.256 59.612
Patrimônio liquido 20.015 20.747
Capital social 13 19.500 19.500
Reservas de lucros 515 1.247

Total do passivo e do patrimônio liquido 100.271 80.359

Nota 2º Sem./2021 2021 /2020
Receitas da intermediação financeira 16.989 31.634 26.870
Operações de crédito 14 16.618 31.086 26.150
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários 371 548 720

Despesas da intermediação financeira (4.227) (6.080) (4.800)
Operações de captação no
 mercado aberto (2.111) (3.131) (2.174)
Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa (2.116) (2.949) (2.626)

Resultado bruto da
 intermediação financeira 12.762 25.554 22.070
Outras receitas (desp.) operacionais (12.586) (25.488) (21.255)
Receitas de prestação de serviços 6.806 12.659 9.347
Despesas de pessoal (14) (27) (30)
Outras despesas administrativas 15 (17.473) (34.248) (28.074)
Despesas tributárias (1.618) (2.969) (2.181)
Outras receitas operacionais 272 380 667
Outras despesas operacionais (559) (1.283) (984)

Resultado operacional 176 66 815
Resultado não operacional 302 302 -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro 478 368 815
IR e Contribuição Social (236) (236) (67)
Provisão para imposto de renda 12 (120) (120) (34)
Provisão para contribuição social 12 (116) (116) (33)

Lucro do líquido do semestre 242 132 748
Número de ações 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Lucro líquido por ação R$ 0,0124 0,0068 0,0384

Reservas de lucros Lucros acumulados Total
Capital Social Legal Outras Total Exercício atual Exercício anterior

Saldos em 30/06/2021 19.500 383 - 383 (110) 19.773 20.588
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - (54)
Lucro líquido do semestre - - - - 242 242 213
Destinação para reserva de lucros - 7 125 132 (132) - -

Saldos em 31/12/2021 19.500 390 125 515 - 20.015 20.747
Mutações do período - - 132 132 110 242 159
Saldos em 31/12/2020 19.500 383 864 1.247 - 20.747 19.999
Distribuição de dividendos - - (864) (864) - (864) -
Lucro líquido do exercício - - - - 132 132 748
Destinação para reserva de lucros - 7 125 132 (132) - -

Saldos em 31/12/2021 19.500 390 125 515 - 20.015 20.747
Mutações do período - - (739) (732) - (732) 748

2º Sem./2021 2021 2020
Atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercicio 242 132 748
Ajustes ao lucro 13 45 57
Depreciações e amortizações 13 45 57
Lucro líquido ajustado do semestre 255 177 805
Atividades operacionais
Instrumentos Financeiros - - 869
Operações de crédito (18.568) (8.175) 1.752
Outros créditos 9.089 (1.789) 3.813
Outros valores e bens 885 - -
Depósitos 32.127 28.726 9.911
Recursos de aceites cambiais (9.804) (10.972) (14.091)
Outras obrigações 3.474 2.890 (4.142)
Caixa (utilizado) / proveniente
 das atividades operacionais 17.458 10.857 (1.083)
Atividades de investimentos
Alienação (Aquisição) de imobilizado de uso 807 807 (154)
Caixa liquido proveniente de (aplicado
 em) atividades de investimento 807 807 (154)
Atividades de financiamentos
Dividendos pagos - (864) -
Caixa liquido proveniente de (aplicado
 em) atividades de investimento - (864) -
(Redução) / aumento de caixa e equiv. de caixa 18.265 10.800 (1.237)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do semestre 5.667 13.132 14.369
No final do semestre 23.932 23.932 13.132
(Redução) / aumento de caixa e equiv. de caixa 18.265 10.800 (1.237)

Quarta-feira, 30/03/2022
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LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“LECCA CFI”), as quais com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 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 da 
LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à LECCA CFI, 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 responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Ênfase. Conforme divulgado nas Notas Explicativas “18 - Evento Subsequente” e “5.d - Efeito de ajustes 
decorrentes de inspeção remota do Banco Central do Brasil”, a administração registrou provisão complementar para créditos de 
liquidação duvidosa de R$ 407 mil em 31/01/2022 sobre as operações de crédito remanescentes na carteira desde a inspeção 
remota do Banco Central do Brasil com data-base de 31/03/2021, cuja exposição fosse igual ou superior a R$ 50 mil, com base 
em modelo interno elaborado para cada cliente. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 não contemplam eventuais ajustes dessa provisão se registrada na data-base das demonstrações financeiras. Nossa 
opinião não está ressalvada sobre esse assunto. Outros assuntos. Auditoria do período anterior. As Demonstrações Contábeis 
correspondentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação por força 
das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 23 de março de 2021, que não conteve nenhuma modificação. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da LECCA CFI 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 conheci-
mento 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 admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 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 rele-

vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a LECCA CFI continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA CFI são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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: a) Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. b) 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 in-
ternos da LECCA CFI. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a even-
tos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações 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 companhia a não mais se manter em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as cor-
respondentes 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. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

AUDIPEC - Auditoria e Perícia Contábil S/S - CRC RJ-N° 0202
Ernesto Patrício Giráldez -  Contador CRC-RJ n° 053.076/O-2

Quarta-feira, 30/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-03-29T21:36:08-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




