
  

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

I- Instituição: Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos – Conglomerado 
Prudencial 
 
II- Data-base das demonstrações financeiras encaminhadas: exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; 
 
III- Relação das demonstrações financeiras e demais documentos contidos no arquivo: 
· Balanço patrimonial consolidado; 
· Demonstração consolidada do resultado; 
· Demonstração consolidada das mutações do patrimônio líquido; 
· Demonstração consolidada dos fluxos de caixa; 
· Parecer de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras consolidadas do 
Conglomerado Prudencial; 
· Notas explicativas consolidadas. 
 
IV- Data e o sítio eletrônico em que as demonstrações financeiras foram originalmente divulgadas: as 
demonstrações financeiras estão disponíveis, para consulta, no site da instituição 
http://simpalafinanceira.com.br, em 31/03/2021, nos acessos “DFs – Conglomerado Prudencial”. 
 
V- Termo declaratório da alta administração quanto à responsabilidade pelo conteúdo dos 
documentos contidos no arquivo: os signatários se responsabilizam pelo conteúdo dos documentos 
encaminhados e declaram que as demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. A apresentação destas demonstrações financeiras está em conformidade 
com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e os Pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Banco Central do Brasil, 
até o momento. 
 
VI- Empregado apto a responder eventuais questionamentos sobre as informações fornecidas: 
Marco Aurélio Amaral da Rosa. 
 

Porto Alegre, 31 de Março 2021 

 

__________________________________ 
Flavio Augusto Degrazia Vianna 

Diretor Presidente 
 
 

__________________________________ 
Valdecir Danquimaia Macedo 

Diretor de Controladoria 
 
 

__________________________________ 
Marco Aurélio Amaral da Rosa 

Contador 
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