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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Acionistas e Administradores do
Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo
Porto Alegre – RS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo
(“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, 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 do Novo Banco Continental S.A. – Banco
Múltiplo em 31 de dezembro de 2019, 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
independentes em relação ao Banco, 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 (CFC), 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.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração 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 relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança e Administração do Banco são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

§ 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 internos do Banco;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 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 o Banco a não mais
se manter em continuidade operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 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.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2020.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 RS 005519/F-0

Paulo Sérgio Barbosa
Contador CRC 1 SP 120359/O-8 – S - RS



NOVO BANCO CONTINENTAL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Ativo

Nota
Explicativa 2019 2018

Circulante 457.142 316.635

Disponibilidades 9.133 6.377
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 101.996 112.032

101.996 112.032

Relações interfinanceiras 87 70
86 66
1 4

Operações de crédito 237.378 145.218
6 246.360 152.575

6.5 (8.982) (7.357)

Operações de arrendamento mercantil -0 (1)
6 13 65

(13) (65)
6.5 (0) (1)

Outros créditos 108.091 52.511
7 99.539 47.066
8 9.026 6.520

6.5 (474) (1.075)

Outros valores e bens 457 429
13 2

444 426

Não circulante
Realizável a longo prazo 608.810 395.004

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 5 36.645 34.582
17.977 21.697

- 702
18.668 12.183

Operações de crédito 421.241 286.360
6 430.014 293.590

6.5 (8.773) (7.230)

Operações de arrendamento mercantil - (0)
6 - 15

- (15)
6.5 - (0)

Outros créditos 149.519 72.390
8 150.381 72.390

6.5 (862) -

Outros valores e bens 1.405 1.673
1.247 1.670

158 3

Permanente 10.771 11.189

Imobilizado de uso 2.396 2.748
8.480 8.231

(6.084) (5.483)

Imobilizado de arrendamento 9 8.375 8.441
22.446 22.434

(14.071) (13.992)

Total do ativo 1.076.723 722.829

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Despesas antecipadas

Outras imobilizações de uso
(-) Depreciações acumuladas

Bens arrendados
(-) Depreciações acumuladas de bens arrendados

Bens não de uso próprio

Despesas antecipadas

Carteira própria
Vinculados a compromissos de recompra
Vinculados a prestação de garantias

Operações de crédito
(-) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)

Arrendamento mercantil a receber
(-) Rendas a apropriar de arrendamento mercantil a receber
(-) Perda estimada para operações arrendamento mercantil de liquidação duvidosa

Diversos
(-) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)

Outros valores e bens

Aplicações no mercado aberto

Créditos vinculados
Correspondentes

Operações de crédito
(-) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)

Arrendamento mercantil a receber
(-) Rendas a apropriar de arrendamento mercantil a receber
(-) Perda estimada para operações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa

Carteira de câmbio
Diversos
(-) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)
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NOVO BANCO CONTINENTAL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Passivo e patrimônio líquido

Nota
Explicativa 2019 2018

Circulante 464.797 343.792

Depósitos 10 292.495 289.338
5.987 4.856

286.508 284.482

Obrigações por operações compromissadas - carteira própria - 699
Relações interfinanceiras 948 985

Relações interdependencias - 75

Obrigações por empréstimos e repasses 8.130 9.865
11 8.130 9.865

Outras obrigações 163.224 42.829
254 13

8 142.940 27.436
769 -

13 5.532 4.261
13 13.729 11.120

Não circulante
Exigível a longo prazo 475.313 297.510

Depósitos 10 466.126 291.762
466.126 291.762

Outras obrigações 9.187 5.747
13 9.187 5.747

Patrimônio líquido 136.613 81.527
Capital - de domiciliados no exterior 14 164.806 157.250
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários 1.181 1.069
Prejuízos acumulados (29.373) (76.792)

Total do passivo 1.076.723 722.829

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fiscais e previdenciárias
Diversas

Depósitos a prazo

Diversas

Depósitos à vista
Depósitos a prazo

Empréstimos no exterior

Cobrança e arrecadação de tributos
Carteira de câmbio
Sociais e Estatutárias
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NOVO BANCO CONTINENTAL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Demonstrações do resultado

(Em milhares de Reais)

Nota
Explicativa 2018

Semestre Exercício Exercício
Receitas de intermediação financeira 111.191 192.739 98.855
Operações de crédito 15.1 70.552 122.721 64.039
Operações de arrendamento mercantil 59 124 649
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 3.700 7.934 4.868
Resultado de operações com instrumentos financeiros derivativos 5 1.607 2.698 3.538
Resultado de operações de câmbio 15.2 35.273 59.262 25.761

Despesas de intermediação financeira (34.173) (60.851) (38.821)
Operações de captação no mercado 15.3 (26.638) (49.533) (27.056)
Operações de empréstimos, cessões e repasses 15.4 (354) (365) (5.250)
Operações de arrendamento mercantil (54) (107) (1.206)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) (7.127) (10.846) (5.309)

Resultado bruto da intermediação financeira 77.018 131.888 60.034

Outras despesas operacionais (42.755) (75.865) (39.999)
Receitas de prestação de serviços 124 303 433
Rendas de tarifas bancárias 363 678 851
Despesas de pessoal 15.6 (9.081) (16.481) (12.445)
Outras despesas administrativas 15.7 (26.318) (48.805) (25.580)
Despesas tributárias (4.084) (6.955) (3.495)
Outras receitas operacionais 15.5 666 1.729 1.709
Outras despesas operacionais (4.425) (6.334) (1.473)

Resultado operacional 34.263 56.023 20.035

Resultado não operacional - 133 -

Resultado antes da tributação sobre o lucro 34.263 56.156 20.035

Imposto de Renda e Ciontribuição Social 16 1.033 (7.491) (8.634)
Corrente (11.249) (18.611) (7.238)
Diferido 12.282 11.120 (1.396)

Participação nos lucros ou resultados (879) (1.247) (735)

Lucro líquido do semestre/exercício 34.417 47.418 10.666

Lucro por ação  -  R$ 0,5009 0,6902 0,1627

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
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NOVO BANCO CONTINENTAL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Ajuste ao valor
Capital mercado de títulos Prejuízos
social e valores mobiliários acumulados Total

Saldos em 1º de julho de 2019 164.806 1.193 (63.790) 102.209

- (12) - (12)
- - 34.417 34.417

Saldos em 31 de dezembro de 2019 164.806 1.181 (29.373) 136.613

Mutações do semestre - (12) 34.417 34.405

Saldos em 31 de dezembro de 2018 157.250 1.069 (76.792) 81.527

Aumento capital AGE jan/19 homologado BACEN mar/19 7.556 - - 7.556
- 112 - 112
- - 47.418 47.418

Saldos em 31 de dezembro de 2019 164.806 1.181 (29.373) 136.613

Mutações do exercício 7.556 112 47.418 55.086

Saldos em 31 de dezembro de 2017 146.534 983 (87.457) 60.060

Aumento Capital AGE mar/18 homologado BACEN mar/18 3.233 - - 3.233
Aumento Capital AGE jun/18 homologado BACEN ago/18 3.741 - - 3.741
Aumento Capital AGE ago/18 homologado BACEN set/18 3.742 - - 3.742

- 86 - 86
Lucro líquido do exercício - - 10.666 10.666

Saldos em 31 de dezembro de 2018 157.250 1.069 (76.791) 81.527

Mutações do exercício 10.716 86 10.666 21.467

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários

Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários

Lucro líquido do exercício

Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários
Lucro líquido do semestre
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NOVO BANCO CONTINENTAL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Demonstrações dos fluxo de caixa

(Em milhares de reais)

2018
Semestre Exercício Exercício

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido ajustado 31.597 51.193 18.383

Lucro do semestre/exercício 34.417 47.418 10.666

Ajustes ao lucro líquido (2.820) 3.775 7.718
349 708 1.188
(25) (55) 167

7.128 10.848 4.485
(1) (1) (602)

213 805 443
1.798 2.590 639

(12.282) (11.120) 1.396

Variação de ativos e obrigações
Redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (983) (2.064) (2.038)

285 (127) 432
(204.270) (237.889) (341.361)
(78.863) (121.589) (673)

(91) 239 (162)
91.315 177.520 433.967

- (699) 699
8.130 (1.735) 1.438

131.703 120.439 (15.073)
- 15 135

Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) atividades operacionais (21.177) (14.697) 95.749

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
   Aquisição de imobilizado de uso (127) (249) (630)
   Aquisição de bens não de uso próprio - - (351)
   Juros recebidos (12) 112 86
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (139) (137) (895)

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
- 7.556 10.716

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimentos - 7.556 10.716

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (21.316) (7.278) 105.570

3.125 6.377 6.377
129.322 112.032 112.032

Caixa e equivalentes a caixa no início do semestre/exercício 132.447 118.409 12.839

9.133 9.133 6.377
101.996 101.996 112.032

Caixa e equivalentes a caixa no fim do semestre/exercício 111.130 111.130 118.409

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez

(Redução)/aumento em captação no mercado aberto
Aumento/(redução) em obrigações por empréstimos e repasses
Aumento/(redução) em outras obrigações
Alienação de imobilizado de arrendamento

Aumento de capital

Aumento/(redução) em relações interfinanceiras e interdepartamentais
Redução em operações de crédito
Redução em outros créditos
(Redução)/aumento em outros valores e bens
Aumento em depósitos

Provisão para créditos de liquidação duvidosa Operações Crédito
Provisão para créditos de liquidação duvidosa Arrendamento
Provisão para outros créditos
 Provisão para contingências
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos

2019

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019

Depreciação
Superveniência/(insuficiência) de depreciação
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NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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1. Contexto operacional

O Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo (“Banco”) foi autorizado a
funcionar pelo Banco Central do Brasil como banco múltiplo e tem como objeto
social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
carteiras comercial, de crédito, financiamento e investimento, de
arrendamento mercantil e de câmbio, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor.

O Banco tem como objetivo operar no mercado de clientes de médio e pequeno
porte na região Sul do Brasil com operações de empréstimos e financiamentos,
de arrendamento mercantil e câmbio.

O perfil da carteira foi alterado, possibilitando o aumento do volume de
negócios, tanto na carteira ativa como na carteira passiva, diversificando os
clientes não só nos distintos setores econômicos, mas também nos atuais
produtos somados aos novos como “Adiantamento de recebíveis” e “Créditos
consignados”. A operação de crédito consignado é responsável pelo aumento do
volume de operações no exercício, sendo estas adquiridas através de compra
de carteira, onde maiores informações são apresentadas na Nota Explicativa
nº 6.4. Importante salientar que as operações são sempre fundamentadas em
três pilares: risco, rentabilidade e retorno.

O Banco tem focado em pequenas e médias empresas e, principalmente em
Pessoas Físicas, através do crédito consignado, aumentando a quantidade de
clientes, minimizando o risco e objetivando um crescimento de carteira no
médio e longo prazo.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com observância às
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às
normas consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro (COSIF) e normatizações do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”).



NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
Entre elas, estão aquelas referentes à determinação da vida útil do ativo
imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, avaliações de ativos
financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente,
quando houver efeito relevante, análise de risco na determinação da
provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos
demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para
passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem
estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar
variações.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a
moeda funcional do Banco. Todas as informações apresentadas em Real
foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo
histórico e, quando aplicável, houve mensuração a valor justo, conforme
descrito nas principais práticas contábeis, a seguir.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 18
de fevereiro de 2020.

2.2. Pronunciamentos contábeis

Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de
contabilidade, são adotados pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), homologados pelo CMN e pelo BACEN, quando aplicável, na data
de sua entrada em vigor, quais sejam:

§ Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) – redução ao valor
recuperável de ativos;

§ Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) – demonstração do fluxo
de caixa;

§ Resolução CMN nº 4.636/18 – CPC 05 (R1) – divulgação sobre partes
relacionadas;

§ Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 – provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes;

§ Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 – eventos subsequentes;
§ Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – pagamento baseado em

ações;
§ Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 – políticas contábeis, mudança

de estimativa e retificação de erro;
§ Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – benefícios a empregados;
§ Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - efeitos das mudanças nas

taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis;
§ Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) – ativo Intangível;
§ Resolução CMN nº 4.535/16 – CPC 27 – ativo imobilizado;
§ Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 -  mensuração do valor justo.



NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), relacionadas ao processo de convergência contábil
internacional e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
ainda não recepcionadas pelo BACEN. Os efeitos dos pronunciamentos
CPC 10 – Pagamento baseado em ações e CPC 33 – Benefícios a
empregados, não foram aplicados nestas demonstrações contábeis, por
não existirem transações relacionadas a essas práticas contábeis.

3. Resumo das principais práticas contábeis

3.1. As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes:

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

Os saldos classificados como disponibilidades nas demonstrações
referem-se a saldo em caixa e em conta corrente, com disponibilidades
imediatas.

As aplicações interfinanceiras de liquidez estão registradas ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria disponível para
venda estão contabilizados pelos valores de custos acrescidos dos
rendimentos apropriados pro rata e ajustados ao valor de mercado. Os
ganhos e perdas não realizados são ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos
efeitos tributários, sob o título de “ajustes de avaliação patrimonial”,
através de cotações de preços divulgados pela Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e/ou B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão.

Os instrumentos financeiros derivativos, em atendimento à Circular
nº 3.082/01 do BACEN, foram avaliados pelos seus valores de mercado e
o registro da valorização ou da desvalorização foi reconhecido no
resultado, estando demonstrados na Nota Explicativa nº 5.

A classificação das operações de crédito e a constituição da provisão para
operações de crédito foram definidas para cobrir eventuais perdas e
levam em consideração os riscos específicos e globais da carteira, bem
como as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 2.682, de 21 de
dezembro de 1999, do CMN e regras complementares do BACEN. As
operações de crédito de curso normal estão registradas a valor presente,
incorporando os rendimentos auferidos até a data do balanço, quando
pós-fixados, e líquido das rendas a apropriar, em razão da fluência dos
prazos das operações, quando prefixadas.
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Para operações de crédito que apresentam atraso igual ou superior a
sessenta dias, no pagamento de principal ou encargo, o reconhecimento
de receitas e encargos de qualquer natureza no resultado do período
somente é efetuado pela ocasião do recebimento efetivo de caixa. As
baixas de operações de crédito contra prejuízo são efetuadas após
decorridos 180 dias da sua classificação no rating “H”. A Administração
adota a contagem de prazo em dobro para as operações com prazo a
decorrer superior a 36 meses, conforme trata o parágrafo 2º do inciso II
do artigo 4º da Resolução nº 2.682/99 do CMN. As análises para concessão
de acordos são feitas de forma individual e leva em consideração o saldo
devedor, a quantidade de parcelas, as garantias recebidas, as condições
de solvência do cliente e disposição dos clientes em efetuar a
regularização de sua situação.

Os ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras foram
convertidos para reais pela taxa de câmbio na data do fechamento das
demonstrações contábeis, sendo as diferenças decorrentes destas
variações reconhecidas no resultado do período.

O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e apresentado
liquido das depreciações e amortizações, as quais são calculadas pelo
método linear sobre o custo de aquisição, com base nas seguintes taxas:
imóveis - 4% ao ano; outras imobilizações de uso - 10% a 20% ao ano.

Depósitos e captações no mercado estão apresentados pelo valor
captado, acrescido das atualizações incorridas, de forma pro rata dia.

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas
e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
definidos na Resolução CMN nº 3.823/09, a seguir descritos:

§ Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto
quando a Administração possui total controle da situação ou quando
há garantias reais ou decisões favoráveis, sobre as quais não cabem
mais recursos, caracterizando como praticamente certa a realização
do ativo;

§ Passivos contingentes: decorrem basicamente de processos judiciais
e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios movidos por
terceiros, ex-empregados e órgãos públicos, em ações cíveis,
trabalhistas, de natureza fiscal e previdenciária e outros riscos. Essas
contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são
avaliadas por assessores legais e levam em consideração a
probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as
obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com
suficiente segurança. Os valores das contingências são quantificados
utilizando-se modelos e critérios que permitam sua mensuração de
forma adequada, baseado em suporte documental ou contábil, ou
histórico de fatos assemelhados apesar da incerteza inerente ao prazo
ou valor.
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As contingências classificadas como prováveis são aquelas para as
quais são constituídas provisões; as contingências possíveis requerem
somente divulgação e as remotas não requerem provisões ou
divulgação nos termos dos pressupostos definidos pela Resolução CMN
nº 3.535/08;

§ Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: decorrem de discussão
judicial sobre a constitucionalidade das leis que as instituíram e,
independentemente de avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
tem seus montantes provisionados integralmente nas demonstrações
contábeis.

A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15%
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre o excedente à
R$ 240. A Contribuição Social Sobre o Lucro é calculada considerando a
alíquota de 15%.

Os créditos tributários são constituídos sobre diferenças temporárias
para fins fiscais, calculadas e contabilizadas à alíquota de 15% sobre
diferenças temporárias, mais adicional de 10%, e a contribuição social à
alíquota de 20%, respeitando os limites de realização dos créditos,
conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 3.355, de 31 de março de
2006 e da Circular nº 3.171, de 15 de janeiro de 2003, do Banco Central
do Brasil.

A partir de 1º de março de 2020, de acordo com a Emenda Constitucional
nº 103, de 12 de novembro de 2019, a alíquota da CSLL passa de 15% para
20%, impactando diretamente o “Ativo fiscal diferido”, o qual foi
constituído considerando as alíquotas tributárias vigentes no período de
realização.

Os demais passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados a
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
respectivos encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos.

O lucro líquido por ação é calculado com base na quantidade de ações
na data-base do balanço patrimonial.

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 101.996 -
Notas do Tesouro Nacional (NTNB) - 112.032
Total 101.996 112.032
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5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

Títulos e valores mobiliários

Circulante
Realizável a longo

prazo Total
Classificação 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Disponíveis para venda - - 36.645 34.582 36.645 34.582

Disponíveis para venda

2019 2018
De1 a 12

meses De1 a 5 anos
Valor de mercado

(contábil) Valor de custo
Valor de mercado

(contábil)Papel
LFT - 36.645 36.645 36.645 34.582

6. Operações de crédito e de arrendamento mercantil

6.1. Composição por tipo de produto

2019 2018
Empréstimo consignado 596.232 382.094
Empréstimos 70.901 56.504
Títulos descontados 7.047 5.243
Financiamentos 173 3192
Financiamentos com interveniência 3.050 147
Arrendamento mercantil 25 142
Devedores por compra de valores e bens 580 709
Operações de câmbio 16.082 18.696

Total da carteira 694.090 466.726

6.2. Composição por vencimento de parcelas

2019 2018
A vencer em mais de 360 dias 430.463 293.228
A vencer entre 91 e 360 dias 177.525 109.222
A vencer até 90 dias 74.347 56.586
Vencidas a mais de 60 dias 11.753 7.690
Total da carteira 694.090 466.726

6.3. Composição por atividade

2019 2018
Setor privado
Indústria 51.732 44.703
Comércio 18.545 13.771
Serviços 18.450 13.841
Pessoas Físicas 11.917 14.538

Setor público
Pessoas Físicas 593.446 379.873

Total da carteira 694.090 466.726
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Em 31 de dezembro, não existiam acordos ou compromissos de
arrendamento mercantil que individualmente sejam considerados
relevantes.

6.4. Concentração dos maiores tomadores de crédito

2019

Valor (R$) % carteira
% Patrimônio

referência
Maior 2.992 0,39 2,96
10 maiores seguintes 21.352 2,78 21,15
20 maiores seguintes 21.349 2,78 21,14
Demais 648.397 93,42 642,14

Total 694.090 100,00%

2018

Valor (R$) % carteira
% Patrimônio
referência

Maior 3.126 0,67 6,00
10 maiores seguintes 14.873 3,19 28,55
20 maiores seguintes 15.886 3,40 30,49
Demais 432.841 92,74 830,84

Total 466.726 100,00%

No exercício de 2019, houve cessões de crédito sem coobrigação com a
“Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” no valor
de R$ 120.347 mil (R$ 133.945 mil em 2018).

6.5. Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD)

Movimentação da provisão

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Saldo no início do semestre e exercício (15.559) (15.664) (15.783)
Constituição de provisão (17.581) (31.035) (28.231)
Reversão e baixa de provisão 14.049 27.608 28.350

Saldo no fim do semestre e exercício (19.091) (19.091) (15.664)

Operações de crédito (17.755) (17.755) (14.587)
Operações de arrendamento mercantil - - (2)
Operações de câmbio (1.336) (1.336) (1.075)

Saldo no fim do semestre e exercício (19.091) (19.091) (15.664)

No semestre de 2019, a Administração passou a constituir provisão para o
prêmio pago nas compras de operações de crédito, no montante de
R$ 937, conforme explicado na Nota Explicativa nº 8.d. A referida provisão
segue os critérios estabelecidos na Resolução nº 2682/99.
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Níveis de risco e provisão

Em 31 de dezembro, o risco da carteira estava assim distribuído:

2019 2018
Nível Percentual Valor da Valor da

de risco de provisão Carteira Provisão Carteira Provisão
AA - 20.013 - 17.584 -
A 0,50% 604.309 (3.021) 401.358 (2.007)
B 1,00% 22.338 (223) 15.712 (157)
C 3,00% 14.184 (426) 5.773 (173)
D 10,00% 4.952 (495) 2.166 (217)
E 30,00% 16.227 (4.868) 11.978 (3.594)
F 50,00% 2.971 (1.486) 1.545 (773)
G 70,00% 4.870 (3.409) 6.220 (4.354)
H 100,00% 4.226 (4.226) 4.390 (4.390)

Total 694.090 (18.154) 466.726 (15.664)

7. Carteira de câmbio

A carteira de câmbio, em 31 de dezembro, estava assim apresentada:

2019 2018
Ativo
Câmbio comprado a liquidar 75.166 18.633
Direitos s/ vendas de câmbio 86.000 28.000
(-) Adiantamento moeda nacional (62.000) -
Rendas a receber de adiantamentos concedidos 373 433
Total 99.539 47.066

Passivo
Câmbio vendido a liquidar 83.384 27.403
Obrigações por compras de câmbio 75.265 17.643
(-) Adiantamento sobre contratos de câmbio (15.709) (17.610)
Total 142.940 27.436

8. Outros créditos - diversos

2019 2018
Títulos e créditos a receber- sem características de concessão de
crédito (a) 8.214 7.743
Títulos e créditos a receber- com características de concessão de
crédito (b) - 653
Devedores por compra valores e bens 580 709
Depósitos judiciais - outros (c) 10.226 9.462
Depósitos judiciais - trabalhistas (Nota Explicativa nº 13.1) 1.257 971
Créditos tributários (Nota Explicativa nº 8.1) 61.536 50.406
Imposto a compensar 7 101
Devedores diversos – país 1.654 129
Prêmio pago em operações de transferência de ativos(d) 74.808 7.586
Outros 1.125 1.151
Total 159.407 78.911

Circulante 9.026 2.165

Realizável a longo prazo 150.381 76.746
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a) Títulos e créditos a receber – sem características concessão crédito: referem-se a
créditos de precatórios junto ao Tesouro Nacional, remunerados pela variação de índice
de preços e juros. Estes créditos estão correndo em tramitação judicial de modo normal e
não impõe risco de não recebimento por parte do Banco, conforme avaliação dos assessores
jurídicos responsáveis pela demanda;

b) Títulos e créditos a receber – com características concessão crédito: referem-se a
créditos provenientes de contratos de câmbio, vencidos e reclassificados da carteira de
cambio para a conta de outros créditos;

c) Depósitos judiciais – outros: os depósitos judiciais se referem, principalmente, a uma
medida cautelar movida por terceiros contra o Banco, a qual possui o depósito de R$ 7.786
(R$ 7.429 em 2018), e a uma contestação em um processo de busca e apreensão, a qual
possui depósito de R$ 1.582 (R$ 1.518 em 2018). Os demais depósitos judiciais no montante
de R$ 859 (R$ 515 em 2018), estão pulverizados, sendo o valor individual máximo destes
de R$ 452 (R$ 240 em 2018). A Administração e sua assessoria jurídica avaliaram estas
ações como sendo remota e possível a probabilidade de perdas, respectivamente, e por
este motivo não constituíram seus provisionamentos. As perdas avaliadas como possível
estão divulgadas na Nota Explicativa nº 13.2;

d) Prêmio pago em operações de transferência de ativos: refere-se à diferença positiva
entre o valor efetivamente pago e o valor original contratado em operações de cessão de
crédito. Este valor é apropriado à adequada conta de resultado em função do prazo
remanescente das operações.

8.1. Composição do saldo dos créditos tributários

Longo prazo Total
2019 2018 2019 2018

Ativo fiscal diferido – IRPJ 34.664 28.585 34.664 28.585
Ativo fiscal diferido – CSLL 26.872 21.821 26.872 21.821

Total 61.536 50.406 61.536 50.406

8.1.1 Composição das diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base
negativa

2019

Saldo

Créditos
Tributários

IRPJ

Créditos
Tributários

CSLL
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 22.066 12.601 9.465
Provisão para perdas com ações trabalhistas e
cíveis 3.832 2.129 1.703

Total 25.898 14.730 11.168

Prejuízo fiscal – IRPJ 19.934 19.934 -
Base negativa – CSLL 15.704 - 15.704

Total 35.638 19.934 15.704
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2018

Saldo

Créditos
Tributários

IRPJ

Créditos
Tributários

CSLL
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(PCLD) 18.672 10.373 8.299
Provisão para perdas com ações trabalhistas e
cíveis 2.303 1.279 1.024

Total 20.975 11.652 9.323

Prejuízo fiscal – IRPJ 16.932 16.932 -
Base negativa – CSLL 12.499 - 12.499

Total 29.431 16.932 12.499

8.1.2 Movimentação do saldo dos créditos tributários

2019 2018
IRPJ CSLL Total Total

Saldo inicial 28.585 21.821 50.406 51.844
Adições 11.659 8.428 20.087 2.089
Exclusões/baixas (5.580) (3.377) (8.956) (3.527)
Total 34.664 26.872 61.536 50.406

Até 31 de dezembro de 2018, o Banco não constituiu créditos tributários
sobre o montante de prejuízos acumulados por não atender até aquela
data os critérios estabelecidos Resolução CMN nº 3.355/2006,
principalmente no tocante à expectativas de lucros futuros. Em 31 de
dezembro de 2019, houve a revisão desta condição e as expectativas
futuras apresentaram resultado tributáveis futuros suficientes para o
reconhecimento integral dos créditos tributários, aumentando em
R$ 8.048 e R$ 6.234 o crédito de IRPJ e CSSL, respectivamente.

8.2.2. Período estimado de realização dos créditos tributários
reconhecidos

Ano de Realização
Lucro antes do

IRPJ/CSLL IRPJ CSLL Total
2020 85.574 6.418 5.134 11.552
2021 118.235 8.868 7.094 15.962
2022 151.208 11.340 9.072 20.413
2023 185.457 8.038 5.572 13.609
2024 220.713 - - -

Total 761.186 34.664 26.872 61.536

O valor presente dos créditos em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 52.077
(R$ 39.188 em 2018) e foi calculado com base na taxa utilizada pelo
Banco para suas captações, a qual corresponde à taxa média de 6,76%
a.a. (6,43% a.a. em 2018).
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A projeção do lucro tributável utilizado para registro dos impostos
diferidos está suportada por orçamento preparado pela Administração
que considera o plano de negócios e as perspectivas de resultados
tributáveis projetados. Esse plano de negócios engloba diversas
iniciativas, mudanças e investimentos que serão realizados para que o
Banco tenha capacidade de gerar resultados tributáveis positivos nos
próximos períodos, consistentes com a expectativa de realização dos
créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa, conforme
acima apresentada.

9. Imobilizado de arrendamento

2019 2018
Arrendamentos financeiros a receber 13 80
Rendas a apropriar de arrendamentos financeiros (13) (80)
Imobilizado de arrendamento financeiro (Nota explicativa 10.1) 8.375 8.441
Credores por antecipação do valor residual (8.350) (8.299)

Valor presente dos contratos de arrendamento financeiro 25 142

9.2. Composição do imobilizado de arrendamento financeiro

Em atendimento às normas do BACEN, os contratos de arrendamento
financeiro com característica de concessão de créditos estão
apresentados em diversas contas patrimoniais, como segue:

2019 2018
Bens arrendados
Máquinas e equipamentos 9.231 9.231
Veículos e afins 5.084 5.112
Superveniência de depreciação 8.131 8.090
(-) Depreciações acumuladas de bens arrendados (14.071) (13.992)
Total 8.375 8.441
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10. Depósitos

2019 2018
Sem vencimento Até 3 meses 3 a 12 meses 1 a 5 anos Total Total

Depósitos a vista 5.987 - - - 5.987 4.856
Depósitos a prazo - 79.886 211.847 460.901 752.634 576.245

Total 5.987 79.886 211.847 460.901 758.622 581.101

Circulante 292.496 289.338
Exigível a longo prazo 466.126 291.762

Os depósitos a prazo apresentam taxas pós-fixadas que variam de 102% a 124% da variação do CDI em 2019 (100% a 124% em
2018). As operações com partes relacionadas estão apresentadas na Nota Explicativa nº 17.
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11. Empréstimos no exterior

2019 2018
Até 90 dias 4.098 9.865
De 91 à 360 dias 4.032 -

Total 8.130 9.865

Referem-se a recursos captados no exterior e obrigações em moeda estrangeira
para operações de exportação/importação. Os recursos captados são
repassados no país através de operações de crédito, leasing e câmbio.

Os empréstimos possuem vencimentos em janeiro (R$ 4.098 mil) e julho (R$
4.032 mil) de 2019. As operações estão sujeitas a atualização pela variação do
dólar dos Estados Unidos da América e juros de 3% a.a e 3,75% a.a,
respectivamente.

12. Outras obrigações – fiscais e previdenciárias

2019 2018
IR diferido sobre superveniência de depreciação 2.033 2.023
Provisão para IRPJ e CSLL 1.924 1.223
Impostos e contribuições sobre salários 609 593
Confins 707 304
Outros 259 118
Total 5.532 4.261

13. Outras obrigações diversas

2019 2018
Credores por antecipação de valor residual 8.349 8.299
Provisão para pagamentos a efetuar 4.366 2.412
Provisão para discussões judiciais trabalhistas 6.416 3.826
Provisão para discussões judiciais cíveis 36 36
Outros passivos 2.064 1.258
Credores diversos 1.685 1.036
Total 22.916 16.867

Circulante 13.729 11.120
Exigível a longo prazo 9.187 5.747

13.1. Provisão para discussões judiciais trabalhistas

Saldos em
31/12/2018 Adições Baixas

Saldos em
31/12/2019

Provisão 3.826 2.638 (49) 6.416
Depósitos judiciais (971) (295) 10 (1.257)

2.855 2.343 (39) 5.159
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Saldos em
31/12/2017 Adições Baixas

Saldos em
31/12/2018

Provisão 3.179 647 - 3.826
Depósitos judiciais (739) (243) 11 (971)

2.441 404 11 2.855

Em relação às demandas cuja possibilidade de perda é classificada como
possível, o valor envolvido é de R$ 3.167 em 2019 (R$ 3.349 em 2018).

13.2. Provisão para discussões judiciais cíveis

Saldo em
31/12/2018 Adições Baixas

Saldo em
31/12/2019

Provisão 36 - - 36

Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas

Saldo em
31/12/2018

Provisão 43 - (7) 36

O Banco possui ações de danos morais e indenizatórias, para as quais não
foi constituída provisão em virtude de as possibilidades de perdas serem
avaliadas como possíveis ou remotas pelos consultores jurídicos.

Em relação às demandas cuja expectativa de perda foi classificada como
provável, o valor envolvido é R$ 36 em 2019 (R$ 36 em 2018), está
totalmente provisionado. Em relação às demandas cuja expectativa de
perda foi classificada como possível, o valor envolvido é de R$ 343 em
2019 (R$ 343 em 2018).

14. Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social de R$ 164.806 (R$ 157.250 em
2018) é composto por 68.703.309 ações (65.553.396 ações em 2018), todas
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 2,3988 (R$ 2,3988 em 2018),
não conversíveis em outro tipo de ação, sendo 68.703.304 ações ordinárias
(65.553.391 ações em 2018), pertencentes a acionista residente e/ou
domiciliado no exterior.

14.1. Aumento de Capital

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 09 de janeiro
de 2019, foram emitidas 3.149.908 ações no valor de R$ 7.556 mil,
totalmente integralizadas. Esta ata foi homologada pelo BACEN em
março de 2019.
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15. Demonstração do resultado

15.1. Operações de crédito

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Rendas adiantamento a depositantes 5 8 18
Rendas de empréstimo 68.488 119.607 61.543
Rendas de descontos 552 1.084 1.452
Rendas de financiamentos 58 354 602
Rendas de financiamentos interveniência 271 331 29
Recuperação créditos baixados prejuízo 1.179 1.337 395
Total 70.552 122.721 64.039

15.2. Resultado de operações de câmbio

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Rendas adiantamento contratos de cambio 624 1.194 1.472
Rendas contratos de câmbio 9.893 14.061 1.587
Rendas variação de taxas 60.146 125.273 92.902
Despesas variação de taxas (35.312) (80.715) (69.936)
Outras despesas de câmbio (78) (551) (264)
Total 35.273 59.262 25.761

15.3. Operações de captação no mercado

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Despesas depósitos a prazo (26.183) (48.699) (26.485)
Despesas operações compromissadas (21) (37) (108)
Despesas contribuição FGC (434) (797) (463)
Total (26.638) (49.533) (27.056)

15.4. Operações de empréstimos, cessões e repasses

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Despesas de repasse do exterior -
Resolução nº 3.844 (354) (365) (2.525)
Despesas de obrigações com banqueiros
no exterior - - (2.725)
Total (354) (365) (5.250)

15.5. Outras receitas operacionais

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Recuperação de encargos e despesas 79 91 57
Variação cambial (a) 33 520 677
Atualização precatórios e depósitos
judiciais 411 922 938
Renda venda ativos (2) 9 -
Outras receitas operacionais 146 187 37
Total 666 1.729 1.709

(a) Refere-se ao resultado de variações cambiais inversas das contas de operações de
câmbio passivas e operações de empréstimos e repasses.
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15.6. Despesas de pessoal

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Proventos e honorários (4.152) (7.995) (7.090)
Encargos sociais (1.618) (3.108) (2.345)
Benefícios (1.496) (2.762) (2.358)
Treinamento (17) (26) (6)
Provisões/(reversões) contingenciais
trabalhistas (1.798) (2.590) (646)

Total (9.081) (16.481) (12.445)

15.7. Outras despesas administrativas

2019 2018
Semestre Exercício Exercício

Despesas de água, energia (92) (199) (181)
Despesas de aluguéis (195) (397) (374)
Despesas de comunicações (211) (404) (362)
Despesas de processamento de dados (1.503) (2.882) (2.287)
Despesas de publicações (18) (71) (58)
Despesas serviços sistema financeiro (749) (1.676) (1.008)
Despesas serviços terceiros (22.016) (40.138) (18.812)
Despesas serviços vigilância e segurança (205) (387) (352)
Despesas serviços técnicos especializados (446) (963) (659)
Despesas de transportes (39) (53) (31)
Despesas de viagens (69) (93) (75)
Outras despesas (480) (941) (760)
Despesas de depreciação (295) (601) (621)

Total (26.318) (48.805) (25.580)

16. Imposto de Renda e Contribuição Social

a) Demonstrativo da base de cálculo do Imposto de Renda

2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o resultado

56.154 20.035de diferenças temporárias:

Provisões para contingências trabalhistas 2.590 646
Provisão outros e processos cíveis e outros 806 487
Provisões para créditos de liquidação duvidosa e créditos
baixados para prejuízo não dedutíveis 8.910 2.668
Reversão provisão depósitos judiciais - (50)
Provisão participação nos lucros (1.245) (735)
Outras adições 96 9
Insuficiência/superveniência de depreciação (41) 167

Base de cálculo do Imposto Renda (lucro fiscal) 67.271 23.227

Imposto de renda - 25% 16.793 5.783
(-) Dedução PAT (205) (31)
(-) Realização de prejuízo fiscal (5.045) (1.742)

Provisão para Imposto de Renda corrente (11.543) (4.010)
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2019 2018
Imposto de Renda diferido sobre diferenças temporárias:
Provisões para contingências trabalhistas 2.590 646
Provisão outros e processos cíveis 806 487
Provisões para créditos de liquidação duvidosa e créditos
baixados para prejuízo não dedutíveis 8.910 2.668
Reversão provisão Depósitos Judiciais - (50)
Insuficiência/ Superveniência de depreciação (41) 167
Base tributável diferida 12.265 3.918

Imposto de Renda diferido sobre diferenças temporárias 3.066 980

Constituição de créditos sobre prejuízo fiscal 8.048 -
Realização de créditos sobre prejuízo fiscal (5.045) (1.742)
Créditos fiscais diferidos sobre prejuízo fiscal 3.003 (1.742)

Provisão para Imposto de Renda diferido 6.069 (762)

Total do imposto de renda (5.474) (4.772)

b) Demonstrativo da base de cálculo da contribuição social

2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o resultado 56.154 20.035
Diferenças temporárias
Provisões para contingências trabalhistas 2.590 646
Provisões outros e processos cíveis e outros 806 487
Provisões para créditos de liquidação duvidosa e créditos
baixados para prejuízo não dedutíveis 8.909 2.668
Reversão provisão Depósitos Judiciais - (50)
Outras Adições 96 9
Provisão Participação nos Lucros - empregados (1.245) (735)

Base negativa da contribuição social 67.312 23.060

Contribuição social 10.096 4.612
(-) Realização base negativa (3.028) (1.348)

Provisão para contribuição social corrente (7.068) (3.228)

Contribuição social diferida sobre diferenças
temporárias:
Provisões para contingências trabalhistas 2.590 646
Provisões outros e processos cíveis 806 487
Provisões para créditos de liquidação duvidosa e créditos
baixados para prejuízo não dedutíveis 8.910 2.668

Reversão provisão Depósitos Judiciais - (50)
Provisão Participação nos Lucros - -
Base tributável diferida 12.306 3.751

Contribuição social diferida sobre diferenças
temporárias 1.846 750

Constituição de créditos fiscais diferidos s/ base negativa 6.234 -
Realização de créditos fiscais diferidos s/ base negativa (3.028) (1.348)

Contribuição social diferida sobre base negativa 3.206 (1.348)

Provisão contribuição social diferido 5.052) (634)
Total da contribuição social (2.016) (3.826)
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17. Transações com partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os saldos de transações junto ao
controlador Banco Continental S.A.E.C.A (Paraguai) e demais partes
relacionadas era como segue:

2019 2018
Ativo

(Passivo)
Receitas

(Despesas)
Ativo

(Passivo)
Receitas

(Despesas)
Banco Continental S.A.E.C.A.
Obrigações Empréstimos no Exterior (8.130) (78) (9.865) (189)
Operação de câmbio – importação reais 86.000 33.177 28.000 13.641

Negócios Y Servicios S.A.
Devedores diversos 55 52 57 38

Pessoas Físicas
Depósitos a prazo (40) (5) (97) (6)
Depósitos à vista (19) - (34) -
Operações de crédito – cartão - 1 -

(a) Refere-se a operação de repatriação de moeda física do Paraguai para o Brasil entre as
instituições relacionadas.

18. Remuneração do pessoal-chave da Administração

O montante referente à remuneração do pessoal-chave da Administração está
apresentado a seguir:

2019 2018
Honorários pagos à diretoria 798 792

19. Responsabilidades e compromissos

Em 31 de dezembro, não há registro de avais e fianças concedidos a terceiros,
mediante comissão.

20. Patrimônio de referência exigido (acordo de Basileia)

Em 31 de dezembro de 2019, o índice de solvência (Acordo de Basileia III)
calculado para o Banco, foi de 16,36% (11,47% em dezembro de 2018). O Banco
mantém patrimônio líquido compatível com o grau de risco de estrutura de seus
ativos, nos termos da Resolução CMN nº 4.193/2013 e normas posteriores.



NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

28

21. Gerenciamento de riscos

§ Gestão de riscos - em conformidade com a Circular BACEN nº 3.678/2013,
estão divulgadas no site do Banco, www.nbcbank.com.br, as informações
relativas à gestão de riscos, ao Patrimônio de Referência Mínimo para o RWA
e adequação do Patrimônio de Referência (PR);

§ Risco de crédito - alinhado às orientações do BACEN, conforme Resolução
CMN nº 4.557/2017, o Banco estruturou área de gestão integrada de risco
que comtempla o gerenciamento de riscos de crédito de acordo com a
natureza de suas operações e complexidade de seus produtos com os
seguintes objetivos: controlar os riscos associados às operações de crédito;
aplicar mitigadores a estes riscos; garantir a integridade dos ativos de
crédito; seguir as diretrizes estabelecidas na RAS e plano de negócios em
relação aos mercados-alvo do Banco e ao nível de concentração,
inadimplência e testes de estresse; manter controle dos limites
estabelecidos através de relatórios periódicos reportados à Diretoria;

§ Risco de liquidez - estrutura definida com base na Resolução CMN
nº 4.557/2017, que gerencia e busca garantir as diretrizes estabelecidas na
RAS e plano de negócios. Realiza a identificação, avaliação e monitoramento
das exposições ao risco de liquidez em diferentes horizontes de prazo,
monitora o plano de contingência de liquidez, níveis de concentração por
moeda, investidor e funding por moeda;

§ Risco de mercado - estrutura definida conforme Resolução CMN
nº 4.557/2017 que gerencia e busca garantir diretrizes estabelecidas na RAS
e plano de negócios. Faz a identificação, avaliação e monitoramento da
classificação das operações classificadas na carteira bancária, monitora os
limites estabelecidos na política interna, realiza testes de estresse, controla
a alocação de capital para cada fator de risco identificado;

§ Gerenciamento de capital - estrutura estabelecida de forma integrada com
os demais riscos, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.557/2017, tem
como objetivo manter um nível adequado de capital para enfrentar os riscos
associados às suas atividades, assim como observar o apetite ao risco
estabelecido na RAS. Para isso utiliza-se de ferramentas como testes de
estresse, plano de capital, avaliação de riscos cobertos pelo RWA e demais
ativos ponderados por risco, a fim de manter o nível de capital adequado ao
limite previsto pelas normativas internas e regulatórias.

22. Outras informações

a) Auditoria externa

Em atendimento à Resolução nº 3.198 do Conselho Monetário Nacional, a
Instituição, no semestre, somente contratou a BDO RCS Auditores
Independentes para a prestação de serviços de auditoria externa, não tendo
a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço à Instituição.
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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, tampouco exercer
funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

23. Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes após a data de encerramento das
demonstrações contábeis.


