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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Alfa Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimentos em Ações – Investidor Qualificado (“Fundo”), que compreendem o
demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de setembro de 2017 e a
respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o período de 23 de março
(início das atividades) a 30 de setembro de 2017, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Alfa Top Ações Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações – Investidor Qualificado em 30 de
setembro de 2017 e o desempenho de suas operações para o período de 23 de março a 30 de
setembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos
de investimento regulamentados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 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 financeiras”. 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 do Administrador pelas demonstrações financeiras
O Administrador é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de
investimento regulamentados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 555, de
17 de dezembro de 2014 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, o Administrador é responsável, dentro das
prerrogativas previstas pela Instrução CVM 555/14, pela avaliação da capacidade de o Fundo
continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que o Administrador pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira
Mês/Ano: 30 de setembro de 2017
Nome do Fundo:

Alfa Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações

CNPJ:

19.154.010/0001-00

Administrador:

Banco Alfa de Investimento S.A.

CNPJ:

60.770.336/0001-65

Aplicações - Especificações

Quantidade

Custo
Total R$
mil

Mercado /
Realização
R$ mil

% sobre o
patrimônio
líquido

2
2

0,01
0,01

234
234

1,25
1,25

17.418
6.862
4.584
4.187
1.785

93,13
36,69
24,51
22,39
9,54

6.900
6.900

36,89
36,89

24.554

131,28

5.851
5.793
23
19
15
1

31,28
30,98
0,12
0,10
0,08
-

Patrimônio líquido

18.703

100,00

Total do passivo e Patrimônio líquido

24.554

131,28

Disponibilidades
Banco conta movimento
Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Letras Financeiras do Tesouro
Cotas de fundos de Investimentos
JGP Equity Explorer 60 F.I.C. F.I.A.
Apex Ações 30 F.I.C. F.I.A.
Oceania Selection F.I.A.
AZ Quest Ações F.I.A.

26

57.623,09710
2.913.140,91605
2.209.257,95240
199.740,22719

Valores a receber
Cotas de fundos
Total do ativo
Valores a pagar
Cotas a Emitir (
Taxa de Administração
Provisão para contingências
Auditoria e Custódia
Despesas diversas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido
Período de 23 de março de 2017 (início das atividades) a 30 de setembro de 2017

Nome do Fundo:
Administrador:

Alfa Top Ações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações –
Investidor Qualificado
Banco Alfa de Investimento S.A.

CNPJ:

19.154.010/0001-00

CNPJ:

60.770.336/0001-65

Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas

Constituição
Representado por 50.000,000 cotas a R$ 100,000000 cada

5.000

Cotas emitidas no período
103.601,077 cotas

10.774

Cotas emitidas por incorporação
68.899,18 cotas

6.914

Cotas resgatadas no período
60.969,355 cotas

(6.028)
(904)

Variação no resgate de cotas no período

15.756

Patrimônio líquido antes do resultado
Resultado do período

3.060
Cotas de fundos
Rendas/despesas de aplicação em cotas de fundos de investimento
Renda fixa e outros ativos financeiros
Apropriação de rendimentos

3.060
12
12

Demais receitas
Repasse de taxa de administração

7
7

Demais despesas
Auditoria e custódia
Publicações e correspondências
Remuneração da administração
Taxa de fiscalização CVM

(132)
(20)
(1)
(109)
(2)

Total do resultado do período

2.947

Patrimônio líquido no final do período
Representado por 161.530,903 cotas a R$ 115,784038 cada

18.703

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Alfa TOP Ações - Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações – Investidor Qualificado
Demonstrações financeiras em
30 de setembro de 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

1 Contexto operacional
O Alfa Top Ações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações – Investidor
Qualificado, é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto com prazo
indeterminado de duração, tendo iniciado suas atividades em 23 de março de 2017. O Fundo destina-se a
investidores qualificados. O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades
operacionais de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de
fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. O Fundo está
classificado como “Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações” e tem como
principal fator de risco a variação dos preços das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa
de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. O Fundo pode aplicar em fundos que realizam
operações em mercados derivativos que gerem exposição ilimitada de seu patrimônio.
Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os
ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido ou mesmo ao aporte
de capital.
Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, pelo Gestor, por qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A gestão da carteira do Fundo é realizada pelo Administrador.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de
investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento
(COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas
demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas para a contabilização e determinação dos
valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira
desses ativos os resultados auferidos poderão vir a ser diferente dos estimados.

3 Práticas contábeis
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

a.

Reconhecimento de receitas e despesas
O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

b.

Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente investido e atualizadas diariamente
pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração, e por se tratar de operações de curto prazo, o
custo atualizado está próximo ao valor de mercado.

c.

Cotas de fundos
Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e atualizados,
diariamente, pelo valor da cota divulgada pelo Administrador do fundo investido.
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Alfa TOP Ações - Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações – Investidor Qualificado
Demonstrações financeiras em
30 de setembro de 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

4 Gerenciamento de riscos
Gerenciamento de riscos
O objetivo de controlar riscos de mercado é medir potenciais resultados desfavoráveis, em função de
oscilações momentâneas dos preços dos ativos em carteira, para permitir ao Gestor do Fundo, maximizar a
relação retorno/risco. O Banco Alfa de Investimento S.A. possui um departamento independente de Gestão de
Recursos que avalia diariamente os riscos de mercado do Fundo. Esses parâmetros consistem no volume de
exposição e Var (Valor em Risco) - perda máxima esperada em um dia com nível de confiança de 99%. São
utilizadas nestas avaliações, a s metodologias reconhecidas pela comunidade financeira. A adequação das
posições aos limites estabelecidos é monitorada, diariamente, e comunicada através de relatórios adequados
aos vários níveis de administradores a que são destinadas.
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Emissão e resgate de cotas
O valor da cota é calculado com base nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo no encerramento
do dia, entendido como o horário de fechamento dos mercados onde o Fundo atua.

a. Emissão
Na emissão de cotas, é utilizado o valor da cota do primeiro dia útil subsequente ao dia da efetiva
disponibilidade dos recursos investidos.

b. Resgate
No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate é convertido pelo valor da cota de fechamento do primeiro
dia útil subsequente ao período de trinta dias corridos após a data da solicitação do resgate e o pagamento
será efetuado no terceiro dia útil após a data da conversão de cotas.
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Remuneração do Administrador
(a) Taxa de administração
O Administrador receberá remuneração fixa pela prestação de seus serviços de gestão e administração da
carteira do Fundo.
A taxa de administração praticada é de 1,25% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido de fechamento do
dia anterior, apropriada diariamente e paga mensalmente de forma linear com base em 252 dias úteis por ano.
As despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e
modalidades operacionais no valor de 0,015% ao ano são calculadas sobre o patrimônio líquido do Fundo.
A taxa de administração do Fundo compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que o
Fundo aplicar seus recursos.
No período de 23 de março a 30 de setembro de 2017 a despesa de taxa de administração foi de R$ 109,
registrada na conta “Remuneração da administração”.

(b) Taxa de performance
O Fundo paga taxa de performance, calculada com base em seu resultado após a dedução de todas
as despesas, inclusive de taxa de administração, correspondente a 10% da diferença positiva, se
houver, entre a variação da cota do Fundo e a variação do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo
– Ibovespa, tomando-se por base a rentabilidade acumulada no semestre civil, sendo calculada e
provisionada diariamente e paga semestralmente, até o segundo dia útil após o término do semestre
civil, ou no resgate, o que ocorrer primeiro. É vedada a taxa de performance quando o valor da cota
do Fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
No período de 23 de março a 30 de setembro de 2017 o Fundo não pagou taxa de performance.
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Alfa TOP Ações - Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações – Investidor Qualificado
Demonstrações financeiras em
30 de setembro de 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

7 Custódia
Os títulos públicos utilizados como lastro para as operações compromissadas estão registrados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil e o controle das cotas dos fundos de
investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a responsabilidade do Administrador dos fundos
investidos.

8 Transações com partes relacionadas
No período de 23 de março a 30 de setembro de 2017, o Fundo realizou as seguintes operações com partes
relacionadas:
a) Despesas com parte relacionada
Despesa
Taxa de administração

Saldo

Instituição

Relacionamento

109 BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A Administrador

9 Legislação tributária
Imposto de renda
No resgate de cotas, a base de cálculo do imposto de renda devido pelos cotistas será a diferença positiva
entre o valor de resgate e o valor de aquisição, sendo aplicada alíquota de quinze por cento.

10 Política de distribuição dos 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.

11 Política de divulgação das informações
As informações relativas ao Fundo, referente ao período de 23 de março a 30 de setembro de 2017 foram
divulgadas das seguintes formas:
•

Diariamente, o valor da cota do Fundo e seu respectivo patrimônio líquido.

•

Mensalmente, através do correio, extrato de conta contendo a rentabilidade auferida no mês, saldo das suas
aplicações e movimentações.

•

Colocadas à disposição, na sede do Administrador, informações sobre a composição da carteira.

12 Rentabilidade
A rentabilidade no último período foi a seguinte:

Data

Rentabilidad Patrimônio
e (%)
líquido médio

Período de 23 de março de 2017 a 30 de
setembro de 2017

15,78

7

17.086

Índice de mercado
IBOVESPA % anual

16,94

Alfa TOP Ações - Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento em Ações – Investidor Qualificado
Demonstrações financeiras em
30 de setembro de 2017

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado)

13 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade
Rentabilidade %
Fundo
Data

Valor
da cota

23/03/2017
31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017

100,000000
101,636963
104,097757
100,745713
100,453819
105,128163
111,214837
115,784038

Patrimônio
Líquido médio Mensal

5.685
8.886
12.279
16.957
20.933
21.824
22.576

1,64
2,42
(3,22)
(0,29)
4,65
5,79
4,11

Índice de Mercado (a)
IBOVESPA
Acumulada

1,64
4,10
0,75
0,45
5,13
11,21
15,78

Mensal

Acumulada

2,29
0,64
(4,12)
0,30
4,80
7,46
4,88

2,29
2,95
(1,29)
(0,99)
3,76
11,50
16,94

(a) O Fundo não possui índice de mercado - benchmark. Apenas para fins comparativos o Fundo utiliza o
Ibovespa, calculado e divulgado pela B3 Brasil, Bolsa e Balcão.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos
não são garantidos pelo Administrador, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor
de Créditos.

14 Demandas judiciais
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desses
contra a administração do Fundo.

15 Contrato de prestação de serviços
O Administrador contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de controladoria e custódia, relativos
a este Fundo, de acordo com as normas Legais e Regulamentares.

16 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que o Administrador,
no exercício, não contratou serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
relacionados a este fundo de investimento por ele administrado, que não os serviços de auditoria externa, em
patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa referentes a este fundo. A política adotada
atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer
funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

17 Análise de sensibilidade
Em conformidade com a Instrução CVM nº 577/2016 e a Instrução CVM nº 475/2008, apresentamos a seguir
uma simulação, com base em cenários estressados que poderiam ser gerados no patrimônio líquido do Fundo
por mudanças nas variáveis de riscos às quais o Fundo está exposto. Esta simulação não considera o poder de
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reação da Administração frente aos cenários apresentados, o que certamente mitigaria as perdas que seriam
ocorridas.
Fator
de
Risco

Sensibilidade

Cota
de
fundo

Cota

Cenário Provável
Resultado Resulta
Choque
Cenário
Cenário
(R$ mil)
(% PL)

Choque

Cenário 1
Resultado Resultado
Cenário
Cenário Choque
(R$ mil)
(% PL)

Cenário 2
Resultado Resultad
Cenário o Cenário
(R$ mil)
(% PL)

-1%

-174

-0,93%

-25%

-4.354

-23%

-50%

-8.709

-47%

1%

174

0,93

25%

4.354

23%

50%

8.709

47%

O cenário provável é o comumente utilizado pela Administração e considera a aplicação de choques
conforme os cenários divulgados pela Clearing B3 Brasil, Bolsa e Balcão para administração de risco
intradiário, enquanto os cenários 1 e 2 consideram as regras estabelecidas na Instrução CVM n.º 475/2008,
ou seja, aplicação de choque de 25% e 50% nos respectivos preços.
No caso do fator de risco Cotas não Abertas, a análise de sensibilidade considerou somente a variação das
cotas dos fundos investidos e não os fatores de risco contidos em suas respectivas carteiras.

18 Alteração estatutária
Na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 2 de maio 2017, foi deliberada a incorporação por este Fundo,
a partir de 19 de junho de 2017, do “Alfa Total Guepardo - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Ações – Investidor Qualificado.”. O valor do patrimônio líquido base para a incorporação
foi de R$ 4.874, havendo conversão de quantidade de cotas do incorporado, 21.439,260 cotas a R$
227,358773 cada para 48.800,830 cotas a R$ 99,883617 cada.
Na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 17 de abril de 2017, foi deliberada a incorporação por este
Fundo, a partir de 7 de junho de 2017, do “Alfa Total Guepardo 60 - Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento em Ações – Investor Qualificado”. O valor do patrimônio líquido base para a
incorporação foi de R$ 2.040, havendo conversão de quantidade de cotas do incorporado, 23.354,739 cotas a
R$ 87,341036 cada para 20.098,346 cotas a R$ 101,492288 cada.

*

*

*

Ricardo Ignácio Rocha
Contador CRC 1 SP 213357/O-6-T-PR

Adilson Augusto Martins Junior
Diretor
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