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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006

 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
(Em milhares de reais, exceto o lucro  por lote de mil ações)

2º semestre Exercício
2007 2007 2006

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.227 1.986 815
Resultado de operações com títulos e

valores mobiliários ............................................... 1.227 1.986 815
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO

FINANCEIRA ...................................................... 1.227 1.986 815
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)

OPERACIONAIS ................................................ 110 1.561 1.512
Receitas de prestação de serviços ....................... 441 463 114
Outras despesas administrativas .......................... (181) (473) (345)
Despesas tributárias .............................................. (98) (239) (69)
Outras receitas operacionais ................................. 24 1.953 1.987
Outras despesas operacionais .............................. (76) (143) (175)
RESULTADO OPERACIONAL ............................. 1.337 3.547 2.327
RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................... (57) (57) -
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO

SOBRE O LUCRO .............................................. 1.280 3.490 2.327
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA

E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .............................. 111 (97) (173)
Provisão para imposto de renda ........................... (331) (922) (121)
Provisão para contribuição social ......................... (124) (340) (52)
Ativo Fiscal Diferido ............................................... 566 1.165 -
LUCRO LÍQUIDO DO

SEMESTRE/EXERCÍCIO ................................... 1.391 3.393 2.154
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ ........... 87,41 213,22 135,36
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO 2007 2006
CIRCULANTE ...................................................... 32.221 12.948
Disponibilidades ................................................... 16 19
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 31.946 12.897

Aplicações em depósitos interfinanceiros ....... 31.946 12.897
Títulos e valores mobiliários ............................... 205 -

Vinculados à Prestação de Garantias ............. 205 -
Outros créditos ..................................................... 54 32

Rendas a receber ............................................. 32 16
Diversos ............................................................ 22 16

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................... 1.166 -
Outros créditos ..................................................... 1.166 -

Diversos ............................................................ 1.166 -
PERMANENTE .................................................... 11 14.399
Investimentos ....................................................... 11 14.399

Outros investimentos ........................................ 11 14.399
TOTAL DO ATIVO ................................................ 33.398 27.347

PASSIVO 2007           2006
CIRCULANTE .................................................... 9.763 10.354
Outras obrigações ............................................. 9.763 10.354

Fiscais e previdenciárias ................................. 722 146
Negociação e intermediação de valores ........ 8.990 10.154
Diversas ........................................................... 51 54

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......................... 3.210 3.101
Outras obrigações ............................................. 3.210 3.101

Fiscais e previdenciárias ................................. 3.210 3.101
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................... 20.425 13.892
Capital social ...................................................... 14.978 2.220
Reserva de capital ............................................. - 9.618
Reserva legal ..................................................... 278 108
Lucros acumulados ............................................ 5.169 1.946

TOTAL DO PASSIVO ........................................ 33.398 27.347

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS  EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
 E DE 2006  E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 - (Em milhares de reais)

Lucros
Capital Redução Reserva Reserva (prejuízos)
social de capital de capital legal acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 .................................................. 14.400 (12.180) 6.526 - (100) 8.646
Redução de capital conforme AGE de 30/12/2005, homologado pelo
Bacen em 28/03/2006 .................................................................................... (12.180) 12.180 - - - -

Atualização de títulos patrimoniais ................................................................. - - 3.092 - - 3.092
Lucro líquido do exercício ............................................................................... - - - - 2.154 2.154
Reserva Legal .................................................................................................. - - - 108 (108) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 .................................................. 2.220 - 9.618 108 1.946 13.892
Atualização de títulos patrimoniais ................................................................. - - 3.140 - - 3.140
Aumento de capital conforme AGE de 15/10/2007,  homologado pelo
Bacen em 09/11/2007 .................................................................................... 12.758 - (12.758) - - -

Lucro líquido do exercício ............................................................................... - - - - 3.393 3.393
Reserva Legal .................................................................................................. - - - 170 (170) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 .................................................. 14.978 - - 278 5.169 20.425
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2007 ........................................................... 2.220 - 12.758 208 3.848 19.034
Aumento de capital conforme AGE de 15/10/2007,  homologado pelo
Bacen em 09/11/2007 .................................................................................... 12.758 - (12.758) - - -

Lucro líquido do semestre ............................................................................... - - - - 1.391 1.391
Reserva Legal .................................................................................................. - - - 70 (70) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 .................................................. 14.978 - - 278 5.169 20.425

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006 - (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE
2006 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 - (Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Société Générale S.A. - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliá-
rios tem por objeto social exercer a intermediação em operações de câm-
bio, operar em bolsas de valores e de mercadorias e futuros, negociar e
distribuir títulos e valores mobiliários por conta própria ou de terceiros e
realizar operações compromissadas, bem como administrar fundos de in-
vestimento e carteira de títulos e valores mobiliários. Suas operações são
conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam
integradamente no mercado financeiro. O benefício dos serviços presta-
dos entre essas instituições e os custos da estrutura operacional e admi-
nistrativa são absorvidos, segundo critérios de praticabilidade e
razoabilidade, em conjunto ou individualmente.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas observando-se as nor-
mas específicas do Banco Central do Brasil - Bacen, assim como as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do resultado - As receitas e despesas são apropriadas pelo
regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aque-
las de natureza financeira. b) Aplicações interfinanceiras de liquidez -
São representadas, exclusivamente, por aplicações no banco controlador,
registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços. c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financei-
ros derivativos - De acordo com o estabelecido pela Circular nº 3.068, de
8 de novembro de 2001, do Banco Central do Brasil - BACEN, os títulos e
valores mobiliários integrantes da carteira são classificados em três cate-
gorias distintas, segundo a intenção da Administração, conforme segue: •
Títulos para negociação. • Títulos disponíveis para venda. • Títulos manti-
dos até o vencimento. Os títulos classificados como “para negociação” e
“disponíveis para venda” são avaliados, nas datas dos balanços, pelo seu
valor de mercado, e os classificados como “mantidos até o vencimento”
são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços. Os ajustes a valor de mercado dos
títulos classificados como “para negociação” são contabilizados em
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado do
semestre. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados como
“disponíveis para venda” são contabilizados em conta destacada do
patrimônio líquido denominada “Ajustes ao valor de mercado de TVM e
instrumentos financeiros derivativos”, líquido dos efeitos tributários. d)
Atualização monetária de direitos e obrigações - Os direitos e as obri-
gações, legal ou contratualmente sujeitos à variação cambial ou de índi-
ces, são atualizados até as datas dos balanços. As contrapartidas dessas
atualizações são refletidas no resultado do período. e) Investimentos - Os
títulos patrimoniais de bolsa de valores eram avaliados pelo valor
patrimonial a cada fechamento de balanço mediante divulgação do valor
patrimonial pela Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. As
contrapartidas dessas atualizações do valor patrimonial eram
contabilizadas na conta “Reserva de capital” no patrimônio líquido. f) Con-
tingências - Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
administração, for considerado risco de perda de uma ação judicial ou ad-
ministrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ati-
vo, sem a dedução das provisões para passivos contingentes, em atendi-
mento às normas do Bacen. g) Imposto de renda e contribuição social -
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimen-
tos tributáveis à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o
lucro anual tributável excedente a R$ 240 (R$ 120 no semestre). A contri-
buição social apurada sobre o lucro líquido ajustado, na forma da legisla-
ção em vigor, foi calculada à alíquota de 9%.
4. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS 2007 2006
Créditos tributários (ver nota explicativa n° 7) .......... 1.165 -
Impostos a Compensar ............................................. 16 16
Outros ........................................................................ 7 -
Total ........................................................................... 1.188 16
Parcela de curto prazo .............................................. 22 16
Parcela de longo prazo .............................................. 1.166 -
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEI-
ROS DERIVATIVOS
As aplicações em títulos e valores mobiliários referem-se a Letras Finan-
ceiras do Tesouro - LFT, classificados como “Títulos para negociação”, vin-
culadas à prestação de garantias, com vencimentos em 18/6/2008.

2007
Valor de Valor
mercado contábil

Títulos e valores mobiliários:
Vinculados à prestação de
garantias ............................................................. 205 205
Públicos – Governo Federal
Letras Financeiras do
Tesouro - LFT .................................................. 205 205

6. OUTROS INVESTIMENTOS 2007 2006
Títulos patrimoniais:
Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa (i) .......... - 14.382
Outros ....................................................................... 11 17

Total ............................................................................ 11 14.399
(i) Os títulos patrimoniais da Bovespa foram convertidos em ações da
Bovespa Holding S.A., e essas ações foram alienadas para o Banco
Société Générale Brasil S.A. em 11 de setembro de 2007, pelo seu valor
contábil.
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social inci-
dentes sobre as operações nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2007 e de 2006:

Imposto Contribuição
de renda social

2007 2006 2007 2006
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social ...................................... 3.490 2.327 3.490 2.327

Alíquota vigente ............................................ 25% 9%
Expectativa de despesa de imposto de
renda e da contribuição social, de acordo
com a alíquota vigente .............................. (849) (582) (314) (209)

i) Efeito do imposto de renda e da
contribuição social sobre as
diferenças permanentes:

Despesas não dedutíveis ............................ (1) (3) - (1)
ii)Efeito do imposto de renda e da
contribuição social sobre as diferenças
temporárias, cujos créditos tributários
não foram constituídos:

Diferenças temporárias ............................... (71) 464 (27) 158 
iii) Créditos tributários de exercícios
anteriores constituídos neste exercício ...... 856 - 309 -

Despesa de imposto de renda e contribuição
social correntes ........................................... (65) (121) (32) (52)

b) O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte
composição:
Ativo 2007
Base de cálculo
Diferenças Temporárias
Provisão para Riscos Fiscais ........................................... 3.210
Provisão para Impostos e Contribuições a Recolher ....... 198
Outras provisões - diversas .............................................. 18
Total .................................................................................. 3.426
Alíquota de imposto de renda e contribuição social ........ 34%
Crédito tributário sobre diferenças temporárias ............... 1.165
Total classificado em outros créditos - diversos ............... 1.165
c) Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribui-
ção social sobre as diferenças temporárias:

Imposto Contribuição
de renda social Total

Saldo inicial em 31/12/06 ........... - - -
(+) Constituição de créditos ....... 856 309 1.165
Saldo final em 31/12/07 .............. 856 309 1.165
d) Projeção de realização e valor presente dos créditos tributários
O imposto de renda e a contribuição social diferidos serão realizados à
medida que as diferenças temporárias sobre as quais são calculados se-
jam revertidas ou se enquadrem nos parâmetros de dedutibilidade fiscal,
cujo cronograma de realização é apresentado a seguir, devidamente fun-
damentado em estudo técnico segundo o qual há expectativa de geração
de resultados futuros positivos:

Valor contábil
Imposto de renda e contribuição

Ano social sobre diferenças temporárias
2008 ....................................... 6
2009 ....................................... -
2010 ....................................... -
2011 ....................................... 579
2012 ....................................... 580
Total ....................................... 1.165
Em 31 de dezembro de 2007, o valor presente dos créditos tributários, cal-
culados considerando o DI (Depósito Interfinanceiro) totalizava R$ 760 na
Corretora.
8. OUTRAS OBRIGAÇÕES - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
VALORES
São representadas substancialmente por valores recebidos de investido-
res estrangeiros, de acordo com a Resolução nº 2.689/00 do Bacen, para
serem utilizados na realização de operações financeiras na Bolsa de Valo-
res de São Paulo.
9. OUTRAS OBRIGAÇÕES - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
São representadas por provisões para contingências sobre processos
de natureza fiscal, as quais foram registradas com base em avaliação dos
consultores jurídicos externos, que levam em consideração o estágio dos

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE

2006 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
(Em milhares de reais)

2º semestre Exercício
2007 2007 2006

ORIGENS DE RECURSOS ............................. 19.023 20.921 10.612
Lucro líquido ajustado ...................................... 1.391 3.393 2.154
Lucro líquido do semestre/exercício .............. 1.391 3.393 2.154

Alienação de bens e investimentos ................. 17.528 17.528 -
 Investimentos ................................................... 17.528 17.528 -
Recursos de terceiros originários de ............... 104 - 8.458
Redução dos subgrupos do ativo circulante
e realizável a longo prazo ............................. 104 - -
Outros créditos ............................................... 104 - -

Aumento dos subgrupos do passivo
circulante e exigível a longo prazo ................ - - 8.458
Outras obrigações ......................................... - - 8.458

APLICAÇÕES DE RECURSOS ...................... 19.015 20.924 10.604
Aumento dos subgrupos do ativo circulante ... 16.779 20.442 10.604
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......... 16.574 19.049 10.596
Títulos e valores mobiliários ........................... 205 205 -
Outros créditos ................................................ - 1.188 8

Redução dos subgrupos do passivo
circulante e exigível a longo prazo ................. 2.236 482 -
Outras obrigações ........................................... 2.236 482 -

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS
DISPONIBILIDADES ...................................... 8 (3) 8

MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA
Disponibilidades:
No início do semestre/exercício ..................... 8 19 11
No fim do semestre/exercício ......................... 16 16 19

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS
DISPONIBILIDADES ...................................... 8 (3) 8
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

processos e as perspectivas quanto ao desfecho. A atualização dessa provi-
são é registrada em contrapartida da conta “Outras despesas operacionais”,
cujos valores, no semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2007,
eram de R$ 52 e R$ 109, respectivamente (R$ 140 em 2006). Durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2006, a Corretora reverteu parte da provi-
são para contingências tributárias no montante de R$1.945 em contrapartida
à conta de outras receitas operacionais, em virtude da avaliação da expectati-
va de perda dos processos existentes efetuada pelos consultores jurídicos.
10. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS
As transações com o banco controlador decorrem de operações realizadas a
taxas e condições usuais de mercado, que apresentam os seguintes saldos
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006:

 Banco Société
 Générale

Brasil S.A.
2007 2006

Depósitos bancários ........................................................... 16 19
Aplicações em depósitos interfinanceiros .......................... 31.946 12.897
Outras obrigações - diversas ............................................. 11 11
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 1.983 815
Outras despesas administrativas - Serviços prestados ..... 120 120
Outras despesas administrativas - Despesa de aluguel .... 13 12

11. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2007 2006
Serviços técnicos especializados ............................. 201 60
Serviços administrativos prestados - ligada .............. 120 120
Serviços prestados - sistema financeiro ................... 71 91
Despesas de publicações ......................................... 37 35
Despesas de processamento de dados .................... 15 14
Despesas de entidade de classe .............................. 15 11
Despesas de aluguéis ............................................... 13 12
Despesas de serviços de terceiros ........................... 1 2
Total ........................................................................... 473 345

12. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2007 2006
Reversão de provisões sobre contingências fiscais . 1.929 1.945
Reversão de provisões operacionais ........................ 24 42
Total ........................................................................... 1.953 1.987

13. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2007 2006
Provisões para contingências fiscais ........................ 109 140
Outras ........................................................................ 34 35
Total ........................................................................... 143 175
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social está representado por 15.912.892 ações nominativas, sen-
do 7.956.446 ações ordinárias e 7.956.446 ações preferenciais, sem valor
nominal, pertencentes a acionista domiciliado no país. As ações preferenci-
ais não têm direito a voto, porém terão prioridade no caso de reembolso do
capital. Conforme previsto no estatuto da Sociedade, aos acionistas é asse-
gurado dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido. Não fo-
ram propostos dividendos, por não haver intenção de sua distribuição. Con-
forme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2007
foi deliberado o aumento do capital social da corretora de R$ 2.200 para R$
14.978, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reserva
de capital. Esse aumento do capital social foi aprovado pelo Banco Central
do Brasil em 9 de novembro de 2007.
15. COMPROMISSOS, GARANTIAS E OUTRAS RESPONSABILIDADES
A Corretora efetua subcustódia de ações de carteiras de Anexo IV de clien-
tes em subconta de custódia na Companhia Brasileira de Liquidação e Cus-
tódia - CBLC, representando 30.260.484 ações (184.087.752 em 2006).
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, a Corretora não apresentava posi-
ções ativas ou passivas, decorrentes de operações realizadas com instru-
mentos financeiros derivativos. continua



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
(Em milhares de reais)

17. EVENTOS SUBSEQÜENTES
a) CPMF – A Emenda Constitucional nº 42/2003 prorrogou o prazo de vi-
gência da CPMF para até 31 de dezembro de 2007. Diante disso, por não
ter sido editado qualquer outro dispositivo legal regulando a questão, a con-
tribuição deixou de ser exigida sobre as movimentações financeiras realiza-
das a partir de janeiro de 2008. b) IOF - Em 3 de janeiro de 2008, o Decreto
nº 6.339, alterou as alíquotas de IOF de diversas operações financeiras,
entre as quais estão incluídas as operações de crédito. c) Contribuição
social - A Medida Provisória nº 413, publicada em 3 de janeiro de 2008,
alterou o art. 3º da Lei nº 7.689/88, determinando o aumento da alíquota da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) das pessoas jurídicas de
seguros privados, de capitalização e das instituições financeiras e equipa-
radas de 9% para 15%. Quando aprovada, da forma que foi editada, o au-
mento da alíquota da CSLL produzirá efeito a partir de maio de 2008. Em
decorrência do aumento da CSLL, o saldo de contribuição social diferida
ativa existente em 31 de dezembro de 2007, que será realizado a partir de
maio de 2008, será aumentado em aproximadamente R$ 200, cujo efeito
será registrado no resultado do exercício de 2008. d) Novos procedimen-
tos contábeis para contingências - Em 31 de Janeiro de 2008, o Conse-
lho Monetário Nacional emitiu a Resolução nº 3.535 que aprimora a regula-
mentação vigente acerca do registro das provisões, contingências passivas
e contingências ativas por parte das instituições financeiras e demais insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A resolução torna obri-
gatória a adoção, de forma substancial, da Norma e Procedimento de Con-
tabilidade nº 22 (NPC 22) editado pelo IBRACON – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil, estendendo sua aplicação às instituições finan-
ceiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
que têm até 30 de junho de 2008 para sua adesão.

Aos Diretores e Acionistas da
Société Générale S.A. - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários
São Paulo - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Société Générale S.A. -
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, levantados em 31 de
dezembro de 2007 e de 2006, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas e ao
semestre findo em 31 de dezembro de 2007, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
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18. MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA (COM VI-
GÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2008)
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, que altera,
revoga e introduz novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações,
notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matéria contábil, que entra
em vigor a partir do exercício que se inicia em 1º de janeiro de 2008. Essa
Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a lei societária brasileira para
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expe-
didos pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e
demais órgãos reguladores brasileiros, em consonância com os padrões in-
ternacionais de contabilidade. As modificações na legislação societária são
aplicáveis para todas as companhias constituídas na forma de sociedades
anônimas, incluindo companhias de capital aberto, bem como estende às
sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras. Conforme definido na lei, considera-se de
grande porte, para os fins exclusivos da referida lei, a sociedade ou conjunto
de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior,
ativo total superior a R$ 240 milhões e receita bruta anual superior a R$ 300
milhões. Adicionalmente, companhias de capital fechado poderão optar
por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas. Algumas
alterações devem ser aplicadas a partir do início do próximo exercício,
enquanto outras dependem de normatização por parte dos órgãos regula-
dores. As principais modificações que podem afetar a Corretora podem
ser sumariadas como segue: • Substituição da Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos pela Demonstração dos Fluxos de Caixa. • Pos-

sibilidade de manter separadamente a escrituração das transações para
atender à legislação tributária e, na seqüência, os ajustes necessários
para adaptação às práticas contábeis. • Obrigatoriedade do registro no
ativo imobilizado dos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des-
tinados à manutenção das atividades da Companhia, inclusive os decor-
rentes de operações que transfiram à Companhia os benefícios, riscos e
controle dos bens (exemplo leasing financeiro). • Modificação do conceito
para valores registrados no diferido. Somente as despesas pré-
operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamen-
te, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não
configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiên-
cia operacional. • Criação de um novo subgrupo de contas, Ajustes de
Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, para permitir o registro de
determinadas avaliações de ativos a preços de mercado, principalmente
instrumentos financeiros; registro de variação cambial sobre investimen-
tos societários no exterior avaliados pelo método de equivalência
patrimonial (até 31 de dezembro de 2007 essa variação cambial era re-
gistrada no resultado do exercício); ajustes dos ativos e passivos a valor
de mercado, em razão de fusão e incorporação ocorrida entre partes não
relacionadas e estiverem vinculadas à efetiva transferência de controle. •
Introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações ati-
vas e passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. Em
razão dessas alterações terem sido recentemente promulgadas e, algu-
mas ainda dependerem de normatização por parte dos órgãos regulado-
res para serem aplicadas, a Administração da Companhia ainda não con-
seguiu avaliar todos os efeitos que referidas alterações poderiam resultar
em suas demonstrações financeiras e nos resultados dos exercícios se-
guintes.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras
de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o
sistema contábil e de controles internos da Corretora; (b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das
práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Corretora, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo
1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Société Générale S.A. - Corretora de

Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários em 31 de dezembro de 2007 e de
2006, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas e ao semestre findo em 31 de dezembro
de 2007, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 31 de março de 2008

continuação
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