
Banco Woori Bank  
do Brasil S.A. 
Demonstrações Financeiras  
Referentes ao Semestre Findo  
em 30 de Junho de 2020 e Relatório  
do Auditor Independente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

 



 

 

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido 
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. 
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas 
firmas-membro. 
 
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos 
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em 
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para 
saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. 
 
© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

Deloitte Touche Tohmatsu 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 - 
4º ao 12º andares - Golden Tower 
04711-130 - São Paulo - SP 
Brasil 
 
Tel.: + 55 (11) 5186-1000 
Fax: + 55 (11) 5181-2911 
www.deloitte.com.br 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

À Administração e aos Acionistas do 
Banco Woori Bank do Brasil S.A. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Woori Bank do Brasil S.A. (“Banco”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, 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 Banco Woori Bank do 
Brasil S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 

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 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. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras  
e o relatório do auditor 

A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
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Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, 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, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Banco 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 a Administração pretenda liquidar o Banco ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detecta 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 financeiras. 

Como parte de uma 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 financeiras, 
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 a atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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. 
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com a Administração 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. 

São Paulo, 16 de setembro de 2020 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Guilherme Jorge Dagli Júnior 
Auditores Independentes Contador 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 223225/O-0 

 



 

Relatório da Administração 

 

A Administração do Banco Woori Bank do Brasil S.A. submete à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações financeiras referentes ao semestre e exercício findo em 30 de junho de 2020.  

Em cumprimento ao disposto no artigo 11 do regulamento anexo I à Resolução nº 4.122/2012 
esta Administração declara aderência ao Plano de Negócios apresentados ao Banco Central do 
Brasil. 

O lucro líquido no primeiro semestre de 2020 foi de R$ 4.798 mil, o total dos ativos foi de 
R$ 651.302 mil em 30 de junho de 2020, o Patrimônio Líquido cresceu 8,54% no semestre 
alcançando o valor de R$ 113.854 mil. 

O processo de gestão de capital do Banco é conduzido de forma prospectiva para estabelecer 
uma avaliação da necessidade de capital que antecipe a possibilidade de eventos ou mudanças 
nas condições do mercado. Estes procedimentos são realizados através, principalmente, do 
acompanhamento do Plano de Negócios e dos Ativos Ponderados por risco. 

São Paulo, 16 de setembro de 2020. 

 

 A Diretoria 



Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e de 31 de dezembro 2019
Em milhares de reais

ATIVO Nota 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 289.927     272.912 

Disponibilidades 4 5.854         3.892     
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5 284.073     269.020 

Relações interfinanceiras 1.395         1.139     

Instrumentos financeiros 357.564     224.745 

Títulos e valores mobiliários 6 195.540     84.983   
Operações de crédito 7(a) 160.735     141.919 
Provisões para perdas associadas ao risco de crédito 7(f) (956)           (3.447)    
Carteira de câmbio 8 2.245         1.290     

Créditos tributários 6(b) 2                2            

Devedores por depósitos em garantias de contingências 39              39          

Trabalhistas 15(c) 39              39          
Outros créditos 106            189        

Diversos 9 106            189        
Outros valores e bens 99              23          

Despesas pagas antecipadamente 99              23          

Imobilizado de uso 10 2.170         2.338     

Outras imobilizações de uso 4.065         3.974     
(Depreciações acumuladas) (1.895)        (1.636)    

TOTAL DO ATIVO 651.302     501.387 

PASSIVO Nota 2020 2019

Instrumentos financeiros 528.718     390.965 

Depósitos 11 524.169     388.107 
Carteira de câmbio 8 4.549         2.858     

Relações interfinanceiras e interdependências 1.719         1.556     

Obrigações 2.053         2.341     

Fiscais e previdenciárias 15(a) 2.053         2.341     
Provisões para riscos 7                83          

Trabalhistas 15(c) 7                83          
Obrigações fiscais diferidas 6(b) 3.687         233        

Outras obrigações 981            1.001     

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 22              70          
Diversos 15(b) 959            931        

Resultado de exercícios futuros 283            310        

Patrimônio líquido 16 113.854     104.898 

Capital social 16(a) 77.094       77.094   
Reservas de lucros 16(c) e 16(d) 27.697       27.457   
Outros resultados abrangentes acumulados 6(b) 4.505         347        
Lucros acumulados 4.558         -         

TOTAL DO PASSIVO 651.302     501.387 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Em milhares de reais, exceto lucro por ação

Nota 2020 2019

Receitas da intermediação financeira 18.811                21.499                 

Operações de crédito 7(b) 4.878                  6.399                   

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 6(c) 10.900                12.568                 

Resultado de operações de câmbio 8 3.033                  2.532                   

Despesas da intermediação financeira (6.418)                 (11.106)                

Operações de captação no mercado 11 e 12 (6.418)                 (10.905)                

Operações de empréstimos e repasses 14 -                      (201)                     

Resultado bruto de intermediação financeira 12.393                10.393                 

(Provisão) / reversão de provisão para perdas associadas ao risco de crédito 2.073                  (27)                       

Carteira de crédito 7(f) 2.073                  (27)                       

Resultado de intermediação financeira 14.466                10.366                 

Outras receitas (despesas) operacionais (7.366)                 (6.284)                  

Receitas de prestação de serviços 68                       261                      

Rendas de tarifas bancárias 5                         6                          

Despesas com pessoal 17 (3.375)                 (3.422)                  

Despesas administrativas 19 (3.237)                 (2.543)                  

Despesas tributárias 18 (633)                    (556)                     

Outras receitas e (despesas) operacionais (11)                      132                      

Despesa de depreciação e amortização 10(a) (258)                    (162)                     

(Provisão) / reversão de provisão para riscos 15(c) 75                       -                       

Resultado operacional 7.100                  4.082                   

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 7.100                  4.082                   

Imposto de renda e contribuição social 20 (2.174)                 (1.736)                  

Provisão para imposto de renda (1.200)                 (1.078)                  

Provisão para contribuição social (974)                    (658)                     

 Participação estatutária no lucro 20 (128)                    (194)                     

Lucro líquido do semestre 4.798                  2.152                   

Número de ações (em milhares) 77.094                77.094                 

Lucro por lote de mil ações - R$ 62,24                  27,91                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e de  2019.

Semestres findos em 30 de junho
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Demonstração do resultado para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e de  2019.

Em milhares de reais, exceto lucro por ação

2020 2019

Lucro líquido do semestre 4.798                   2.152                   

Outros resultados abrangentes

Títulos disponíveis para venda 7.560                   373                      

Efeitos tributários (3.402)                  (149)                     

Outros resultados abrangentes líquidos dos impostos 4.158                   224                      

Total do resultado abrangente do semestre 8.956                   2.376                   

Semestres findos em 30 de junho
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Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Em milhares de reais

Capital 

social Legal Estatutária
Outros Resultados 

Abrangentes

Lucros 

acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2018   77.094   1.415              25.746                                  (1) -                       104.254               

Ajuste ao valor de mercado - TVM (Nota 6 (a))                                224 224                      

Lucro líquido do semestre 2.152                2.152                   

Destinação:

Reserva legal      107 (107)                 -                           

Em 30 de junho de 2019   77.094   1.522              25.746                                223                 2.045                 106.630 

Mutações do Semestre             -      107                        -                                224                 2.045                     2.376 

Em 31 de dezembro de 2019   77.094   1.522              25.935                                347 -                       104.898               

Ajuste ao valor de mercado - TVM (Nota 6 (a))             -           -                        -                             4.158 -                       4.158                   

Lucro líquido do semestre  -  -  -  - 4.798                4.798                   

Destinação:

Reserva legal             -      240                        -                                     - (240)                 -                           

Em 30 de junho de 2020   77.094   1.762              25.935                             4.505                 4.558                 113.854 

Mutações do Semestre             -      240                        -                             4.158                 4.558                     8.956 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019.

Reserva de lucros

�



Banco Woori Bank do Brasil S.A.

Em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019

Lucro do semestre 4.798                        2.152                        

Ajustes para reconciliar o lucro

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (1.709)                       36                             

Depreciação e amortização (nota 10(a)) 258                           162                           

Provisão / (reversão) para perdas associadas ao risco de crédito (nota 7 (f)) (2.073)                       27                             

Provisão para IRPJ e CSLL (nota 20) 2.174                        1.736                        

Lucro ajustado do semestre 3.448                        4.113                        

(Aumento) redução nos ativos operacionais

Títulos e valores mobiliários (106.399)                   12.603                      

Operações de crédito (19.234)                     (55.508)                     

Operações de câmbio (955)                          438                           

Relações interfinanceiras e interdependências (256)                          (142)                          

Outros créditos e outros valores e bens 5                               54                             

Aumento (redução) nos passivos operacionais

Depósitos 136.062                    (88.098)                     

Captação no mercado aberto -                            (21.608)                     

Relações interfinanceiras e interdependências 163                           (191)                          

Obrigações por empréstimos e repasses -                            (1.383)                       

Outras obrigações 5.128                        233                           

Resultado de exercícios futuros (27)                            194                           

Caixa gerado pelas operações 17.935                      (149.295)                   

IRPJ e CSLL pagos (2.539)                       (3.489)                       

Caixa líquido originado pelas / (aplicado nas) atividades operacionais 15.396                      (152.784)                   

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado de uso (90)                            (1.034)                       

Caixa líquido originado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (90)                            (1.034)                       

(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa 15.306                      (153.818)                   

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 272.912                    332.998                    

Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa 1.709                        (36)                            

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre (nota 4) 289.927                    179.144                    

(Redução) / aumento de caixa e equivalente de caixa 15.306                      (153.818)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019.

Semestres findos em 30 de junho
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Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os semestres findos em 30 de junho de 2020 
e de 2019 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Expressos em milhares de reais 
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1   Contexto operacional 
 
 
O Banco Woori Bank do Brasil S.A. (“Banco”) recebeu autorização para operar pelo Banco Central do Brasil 
em 22 de março de 2012, por meio do Ofício 01824/2012 BCB/Deorf/GTSP1. O Banco está sediado à 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, São Paulo, e possui autorização para operar na forma de banco 
múltiplo, estando autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil com as carteiras comerciais, de 
investimento e a execução de operações no mercado de câmbio. 
 
O Banco Woori Bank do Brasil S.A. iniciou suas operações em 3 de setembro de 2012. 
 
2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis ás instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen, que consideram as 
diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e com os critérios 
estabelecidos pelo plano contábil das instituições do sistema financeiro nacional – COSIF, do Banco Central 
do Brasil. 
 
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas 
normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais 
serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos 
contábeis já aprovados pelo BACEN são:  
 

• Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro, aplicável onde não conflitam com as normas emitidas pelo 
Conselho Monetário Nacional – CMN ou pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 

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

• Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) – Efeito das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações contábeis; 

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

• Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) – Ativo Intangível; 

• Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes relacionadas; 

• 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 3.973/11 – CPC 24 – Eventos subsequentes; 

• Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 

• Resolução CMN nº 4.535/16 – CPC 27 – Ativo Imobilizado 

• Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 – Benefícios a empregados. 

• Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 – Mensuração do valor justo 
 

Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão 
aprovados pelo Bacen. A Administração do Banco concluiu que na presente data, não são esperados efeitos 
decorrentes da entrada em vigor desses novos pronunciamentos. 
 
  



Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os semestres findos em 30 de junho de 2020 
e de 2019 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.  
Expressos em milhares de reais 
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A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, requer que a 
Administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas 
contábeis, como provisão para devedores duvidosos, a valorização a mercado de títulos e valores mobiliários, 
determinação da vida útil remanescente de ativos tangíveis, bem como da depreciação e as análises de 
“impairment”. A liquidação dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
 
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria e autorizadas a serem divulgadas em 31 
de agosto de 2020. 
 

2.1. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDOS.  
 

Por determinação do Banco Central através da Resolução CMN nº 4.720/19 e da Carta Circular nº 
3.959/19, que alterou a partir de 1º de janeiro de 2020, os critérios gerais de elaboração e divulgação das 
Demonstrações contábeis, o Banco realizou mudanças na apresentação dessas demonstrações, dentre 
as quais estão: 

 
Balanço Patrimonial: 
 
• Adoção do novo formato de apresentação das demonstrações contábeis estabelecido pela 

Resolução CMN nº 4.720/2019, com a apresentação das contas do Balanço Patrimonial por ordem 
decrescente de liquidez e exigibilidade, sem segregação entre circulante e não circulante. As 
aberturas por prazo de realização e exigibilidade para os grupos de ativos e passivos relevantes, 
estão apresentadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis, conforme opção prevista no 
Artigo 5º da Circular BACEN nº 3.959/19. 

• Apresentação da rubrica de caixa e equivalentes de caixa com a consolidação das seguintes 
rubricas contábeis: Disponibilidades, Aplicações no mercado aberto e Aplicações e moedas 
estrangeiras. Os ativos financeiros apresentados nesta rubrica possuem vencimento em até 5 dias 
após a data das demonstrações contábeis. 

• Apresentação do total de Reservas no Banco Central do Brasil. 
• Apresentação da rubrica "Instrumentos financeiros", ativos e passivos. 
• Apresentação das rubricas de "Créditos tributários" e "Devedores por depósitos em garantias de 

contingências" segregadas da rubrica de "Outros créditos - diversos", bem como das rubricas de 
"Obrigações fiscais diferidas" e de "Provisões para riscos" segregadas das rubricas de "Fiscais e 
Previdenciárias" e de "Outras obrigações", respectivamente. 

 
Demonstração do Resultado: 

 
• Destaque para o resultado bruto de intermediação financeira antes da despesa com provisão para 

créditos de liquidação duvidosa. 
• As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa passam a abranger provisões para 

outros créditos incorporadas à Carteira de Crédito Ampliada e para as operações de Garantias 
Financeiras prestadas.  

• Outras receitas e despesas operacionais passam a ser apresentadas em rubrica única. 
• Apresentação destacada das rubricas de "Despesas de depreciação e amortização" e "Despesas 

com provisões para riscos" que, anteriormente, eram apresentadas na rubrica de "Despesas 
administrativas". 

• Apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente, em sequência à Demonstração do 
Resultado. 

• Para fins de apresentação das demonstrações contábeis em bases comparáveis, os saldos e 
resultados decorrentes dos critérios adotados neste período foram reclassificados nas 
demonstrações dos períodos anteriores. A reclassificação dos valores contábeis dos ativos, passivos 
e resultado por conta do novo formato de apresentação não alteraram os totais de ativos e passivos, 
patrimônio líquido e lucro líquido referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 
semestre findo em 30 de junho de 2019.    
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3 Resumo das principais práticas contábeis 
 
As principais práticas contábeis são assim resumidas: 
 
a) Apuração das receitas e despesas  
As receitas e despesas são reconhecidas no resultado com base no regime de competência de 
exercícios, incluindo os rendimentos, encargos, variações monetárias ou cambiais a índices 
oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e a longo prazo. Inclui também os efeitos 
dos ajustes dos ativos para valor de mercado ou de realização. As rendas sobre operações de 
crédito vencidas há mais de 60 dias somente são reconhecidas quando efetivamente recebidas.  
 
b) Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, inclui dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valor, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.  
 
c) Instrumentos financeiros 
 

i) Aplicações interfinanceiras de liquidez 
São registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável. 
 
ii) Títulos e valores mobiliários 
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, 
no tocante à sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação, e são registrados 
como segue: 

• Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados e são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao 
resultado do período. 

• Títulos mantidos até o vencimento: são adquiridos com a intenção e capacidade 
financeira para sua manutenção em carteira até os respectivos vencimentos e são 
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em 
contrapartida ao resultado do período. Perdas de caráter permanente são reconhecidas 
no resultado do exercício. 

• Títulos disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram como para 
negociação nem como mantidos até o vencimento, e são ajustados ao valor de mercado, 
sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e os valores de 
mercado, registrada em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor 
líquido dos efeitos tributários, sendo transferida para o resultado do período em que 
houver a sua efetiva realização ou perdas de caráter permanente. 

• Instrumentos financeiros derivativos: são ajustados para o valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do exercício.  Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro 
de 2019, o Banco não possuía instrumentos financeiros derivativos em aberto, tampouco 
realizou transações desta natureza no período e no exercício findos nestas datas, 
respectivamente. 

 
iii) Mensuração do valor justo 
 
A metodologia aplicada para mensuração do valor justo dos ativos financeiros e instrumentos 
financeiros derivativos avaliados a valor justo é baseada no cenário econômico e nos modelos 
de precificação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços médios 
praticados no mercado aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efetiva 
liquidação financeira destes itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. 
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O modelo de mensuração do valor justo de instrumentos financeiros ativos e passivos, 
incluindo os derivativos, desenvolvidos pela Administração, leva em consideração o cenário 
econômico, a coleta de indicadores e preços praticados no mercado, aplicáveis a estes 
instrumentos na data do balanço. Os valores de liquidação destes instrumentos financeiros 
poderão ser diferentes dos valores estimados. 

 
e) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa 
As operações de crédito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao 
nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos 
específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros 
estabelecidos pela Resolução nº 2.682 do Banco Central do Brasil, que requer a análise periódica 
da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo “AA” (sem risco) e “H” (perda). A pior faixa de 
risco dos clientes é arrastada para todos os demais saldos que estes possuírem em aberto com o 
Banco. 
 
As operações classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação pelo prazo mínimo de 
seis meses, contados a partir de sua classificação nesse nível de risco, sendo posteriormente 
baixadas contra a provisão existente e controladas, por no mínimo cinco anos, em contas de 
compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. 
 
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam 
classificadas. As renegociações de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a 
provisão e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível “H” e os eventuais 
ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos como receita, quando 
efetivamente recebidos. 
 
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível 
de risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração, atende 
aos critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 
 
f) Outros créditos e outras obrigações 
São reconhecidos pelos valores a pagar e/ou a receber na data do balanço, acrescidos, quando 
aplicável, de juros e variação cambial pró-rata temporis. 
 
g) Imobilizado de uso 
Os bens e direitos, classificados no imobilizado de uso, são demonstrados pelo custo de aquisição 
deduzido, quando aplicável, dos saldos da respectiva conta de depreciação, calculados pelo método 
linear, com base em taxas que levam em conta a vida útil-econômica dos bens. 
 
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais, que 
contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo: móveis, utensílios e instalações - 10%; e 
sistema de processamento de dados e veículos - 20%.  
 
h) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) 
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo ou de sua 
unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Perdas por impairment são reconhecidas 
no resultado do período.  
 
Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a Administração do Banco não identificou 
indicativo de impairment. 
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i) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O imposto de renda é calculado pela alíquota de 15%, com um adicional de 10%, sobre o lucro 
tributável excedente a R$ 240 para o exercício, ajustado pelas adições e exclusões previstas na 
legislação.  
 
A Lei nº 13.169, de 06.10.2015, alterou temporariamente a alíquota de Contribuição Social aplicável 
às instituições financeiras e assemelhadas, de 15% para 20% no período compreendido entre 
01.09.2015 a 31.12.2018. A partir de 01.01.2019, a alíquota aplicável voltou a ser de 15%. Como 
resultado da majoração temporária da alíquota de contribuição social, os impostos correntes foram 
calculados às alíquotas de 15% até 31.08.2015 e 20% a partir de setembro de 2015. A partir de 
março/2020, a alíquota da contribuição social passou de 15% para 20% (alteração introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 103/19). 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, após análise de realização, são calculados 
sobre as adições temporárias, prejuízos fiscais e base negativa acumuladas. Os tributos diferidos 
passivos são calculados sobre as exclusões temporárias. Todos são registrados pelas alíquotas 
que espera-se que sejam realizados/compensados. 
 
j) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais são efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no 
pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pela Resolução BACEN nº 3.823/09. 
   
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem 
mais recursos. 
 
• Provisões - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado avaliação da 
Administração, suportado pela opinião de seus assessores jurídicos, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a 
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. 
 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são 
apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não 
requerem provisão e divulgação. 
 
• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais 
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 
Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e 
atualizados de acordo com a legislação fiscal. 
 
• Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões 
para passivos contingentes, em atendimento às normas do BACEN. 
 
k) Outros ativos e passivos 
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas (em base “pro rata” dia) e provisão para perda, 
quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e 
calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridos (em base “pro rata” 
dia). 
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l) Classificação dos ativos e passivos circulantes e realizáveis/exigíveis a longo prazo 
Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação 
ocorram até o prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos 
vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo, são classificados no 
longo prazo. 
 
 
4 Disponibilidades 
 jun/20  dez/19 
Caixa 886  305 
Banco Central - Reserva livre em espécie 354  772 
Depósito no exterior em moeda estrangeira - Deutsche Bank 4.614  2.815 
 5.854  3.892 

 
 
5 Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
a) Composição 
 jun/20  dez/19 
Aplicações no mercado aberto com    
lastro em títulos públicos (i)    

Letras Financeiras do Tesouro – LFT 235.004  237.536 
Letras do Tesouro Nacional – LTN 22.700  - 

Subtotal 257.704  237.536 
Aplicações em depósitos interfinanceiros (ii)    

Certificados de depósitos interfinanceiros 26.369  31.484 
    

Total 284.073  269.020 
    
Circulante 284.073  269.020 
Não circulante -  - 

 
 
(i) Tratam-se de aplicações em operações compromissadas, com vencimento em até 1 dia 

útil, atualizadas pela taxa Selic. 
(ii) As aplicações em depósitos interfinanceiros possuíam remuneração entre 101,5% e 104% 

do indexador CDI, com vencimento em até 90 dias. 
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6 Títulos e valores mobiliários 
 
a) Composição 
 
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, os títulos foram classificados na categoria 
disponíveis para a venda, como segue: 
  30/06/2020  31/12/2019 

  Valor da 
curva 

Patrimônio 
Líquido 

Valor 
justo 

 Valor da 
curva 

Patrimônio 
Líquido 

Valor 
justo    

Carteira própria           
Letras Financeiras do Tesouro - LFT  64.464 (5) 64.459  64.687 (4) 64.683 

Letras do Tesouro Nacional – LTN  122.886 8.195 131.081  19.718 582 20.300 
  187.350 8.190 195.540  84.405 578 84.983 

         

Circulante    195.540    84.983 

Não circulante    -    - 
 
 
b) Ajuste de marcação a mercado líquido dos efeitos tributários 
 
 30/06/2020  31/12/2019 

 Ajuste a 
valor de 
mercado 

Efeito 
tributário Líquido  Ajuste a 

valor de 
mercado 

Efeito 
tributário Líquido  

 
Disponíveis para venda    

 
   

Ajuste negativo (5) 2 (3)  (4) 2 (2) 
Ajuste positivo 8.195 (3.687) 4.508  582 (233) 349 

 8.190 (3.685) 4.505  578 (231) 347 
 
Observa-se o efeito tributário do ajuste negativo de marcação a mercado registrado no ativo no valor de R$ 
2 (R$ 2 em 2019), e o efeito tributário do ajuste positivo de marcação a mercado registrado no passivo de R$ 
3.687 (R$ 233 em 2019). Os créditos tributários e obrigações tributárias diferidas decorrentes do ajuste de 
marcação a mercado, estão integralmente reconhecidos no ativo e passivo não circulante, respectivamente. 
 
 
c) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários: 
 
 jun/20  jun/2019 
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5) 4.270  7.486 
Rendas de títulos e valores mobiliários 6.630  5.082 
 10.900  12.568 

 
d) Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, o Banco não possuía posições em 
instrumentos financeiros derivativos, tampouco realizou transações desta natureza no semestre e 
exercício findos nesta data. 
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7 Operações de crédito 
 
a) A composição do saldo das operações de crédito está assim demonstrada: 
 
 jun/20 dez/2019 

 Setor Privado 
Indústria   
Vendor PJ – Pré 35.855 50.991 
Empréstimos 63.777 40.424 
Conta garantida 54.199 43.207 
Financiamento 2.797 3.460 
Subtotal 156.628 138.082 
Pessoa Física   
Crédito pessoal 4.107 3.837 
Subtotal 4.107 3.837 
Total 160.735 141.919 
Fianças prestadas (off balance) (nota 7 (i)) 28.127 22.476 
Carteira de crédito expandida 188.862 164.395 

 
 
b) O resultado auferido no semestre foi de R$ 4.878 (R$ 6.399 no mesmo período de 2019). 
 
 

c) A composição do saldo das operações de crédito, por prazo de vencimento, está assim 
demonstrada: 

 
  jun/2020  dez/2019 

  
Vencidos 
até 360 

dias 
Vencimento 
até 360 dias 

Vencimento 
acima de 
360 dias 

Total 

 
Vencidos 
até 360 

dias 
Vencimento 
até 360 dias 

Vencimento 
acima de 
360 dias 

Total 

Empréstimos - 62.906 870 63.776  97 38.780 1.547 40.424 
Conta Garantida - 48.199 6.000 54.199  -  43.207 - 43.207 
Vendor PJ – Pré - 35.855 - 35.855  - 50.991 - 50.991 
Financiamento - 841 1.957 2.798  10 939 2.511 3.460 
Crédito Pessoal 11 1.267 2.829 4.107  4 1.292 2.541 3.837 
TOTAL 11 149.068 11.656 160.735  111 135.209 6.599 141.919 
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d) A concentração do risco de crédito é assim demonstrada:  
 
 
 jun/20  dez/19 

   % sobre   % sobre 

 Saldo a carteira  Saldo a carteira 
Os três maiores devedores totalizam 69.682 43    52.550  37 
Os demais dez maiores totalizam 68.796 43    65.253  46 
Demais clientes 22.257 14    24.116  17 
Total carteira de crédito 160.735  100  141.919 100 

 
 
 
e) Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a carteira de operações de crédito e a 
provisões para perdas associadas ao risco de crédito  por nível de risco, estão assim demonstradas: 
 

  jun/2020  dez/2019 

  Total das operações  Provisão 
Res. 
2682  

 Total das operações  
Provisão 
Res. 2682  

Nível 
de 

risco 
% de  

Provisão 
Curso 

Normal 
Curso 

Anormal 
Total 

  
  Curso 

Normal 
Curso 

Anormal 
Total 

  
 

    

AA - 120.496 - 120.496  -  118.624 - 118.624  - 
A 0,5% 30.572 - 30.572  153  11.119 427 11.546  58 
B 1% 7.903 - 7.903  79  2.395 - 2.395  24 
C 3% - 14 14  1  562 - 562  17 
D 10% 1.055 86 1.141  114  30 - 30  3 
E 30% - - -  -  7.738 - 7.738  2.321 
F 50% - - -  -  - - -  - 
H 100% 609 - 609  609  606 418 1.024  1.024 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total  160.635 100 160.735  956  141.074 845 141.919  3.447 
 
 
f) A movimentação das provisões para perdas associadas ao risco de crédito  é assim 
demostrada: 
 
 jun/2020  jun/2019 
Saldo no início do semestre 3.447  57 
Constituição (reversão) líquida no semestre (2.073)  27 
Baixa para prejuízo (418)  - 
Saldo no final do semestre 956  84 

 
No semestre findo em 30 de junho de 2020 o valor da reversão da provisão para perdas 
associadas ao risco de crédito foi de R$ 2.073 (constituição de R$ 27 no mesmo período de 2019) 
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g) Créditos renegociados 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não 
houve renegociação de operações de crédito. 
 
h) Cessão de títulos 
O Banco não realizou cessões de instrumentos financeiros no semestre findo em 30 de junho de 
2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 
i) Compromissos de crédito/fianças prestadas (off balance) 
 
Os valores fora do balanço (off balance) referentes a garantias financeiras estão demonstrados 
abaixo: 
 

 2020 2019 
   
Fianças - Nível de risco AA 28.127 22.476 
Limites concedidos e não utilizados 10.011 18.311 
   

 
No semestre findo em 30 de junho de 2020, o resultado com fianças concedidas foi de R$ 61 (R$ 
249 no mesmo período de 2019). 
 
 
8 Carteira de câmbio 
 
 
 30/06/2020 31/12/2019 
 Até   Até  
Ativo  1 dia útil  Valor   1 dia útil  Valor 

Câmbio comprado a liquidar           2.245      2.245            1.290      1.290  
Direitos sobre vendas de câmbio           2.319      2.319            1.584      1.584  
(-) Adiantamentos em moeda nacional recebidos        (2.319) (2.319)  (1.584)  (1.584) 

Total            2.245      2.245            1.290      1.290  
      
      
 Até   Até  
Passivo  1 dia útil  Valor   1 dia útil  Valor 

Câmbio vendido a liquidar           2.301      2.301            1.573      1.573  
Obrigações por compras de câmbio           2.248      2.248            1.285      1.285  

Total            4.549      4.549            2.858      2.858  
 
Refere-se à operação de câmbio comprado a liquidar, direitos sobre vendas de câmbio-financeiro, 
e interbancário com vencimento em até 1 dia útil. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2020, o resultado com operações de câmbio foi um ganho 
de R$ 3.033 (ganho de R$ 2.532 no mesmo período de 2019). 
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9 Outros Créditos   
 jun/20  dez/19 
Adiantamento de salário 74  31 
Impostos e contribuições a compensar 27  26 
Devedores diversos 3  4 
Adiantamentos 2  2 
Participações pagas antecipadamente - PLR -  126 
Total 106  189 

   
    
10 Ativo Imobilizado 
 

   jun/20  dez/19 
 Taxa 

dep. 
a.a. 

Valor 
Custo 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
Líquido 

 Valor 
Custo 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
Líquido  

 
Móveis e equipamentos de uso 10% 710 (419) 291  710 (384) 326 
Sistema de comunicação 10% 18 (11) 7  18 (9) 9 
Equipamentos de 
processamento de dados 20% 1.961 (754) 1.207 

 
1.870 (596) 1.274 

Sistema de Segurança 10% 52 (34) 18  52 (32) 20 
Instalações 10% 998 (401) 597  998 (351) 647 

Veículos 20% 326 (276) 50  326 (264) 62 
   4.065 (1.895) 2.170  3.974 (1.636) 2.338 

 
a) No semestre findo em 30 de junho de 2020, a despesa de depreciação foi de R$ 258 (R$ 

162 no mesmo período de 2019) 
 

 
11 Depósitos 
         
       jun/20      dez/19 

 

Sem 
vencimento 

1 a 30 
dias 

31 a 
180 
dias 

181 a 365 
dias 

acima 
de 365 
dias 

Total 
 

Total 

Depósitos à vista 64.176  - - - - 64.176   59.388  
Depósitos a prazo - 9.025 207.591 146.972 76.501 440.089  327.864  
Depósitos interfinanceiros - - - 17.014 - 17.014  - 
Depósitos a vista em 
moeda estrangeira 2.890 - - - - 2.890 

 
855 

 67.066 9.025 207.591 163.986 76.501 524.169   388.107 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2020, os depósitos a prazo possuíam remuneração entre 
90% e 105,5% do indexador CDI, com vencimento até junho de 2023. O montante de despesas 
com depósitos a prazo em 2020 foi de R$ 6.398 (R$ 10.853 no mesmo período de 2019). 
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12 Captações no Mercado Aberto 
 
 
Referem-se a operações compromissadas lastreadas com títulos próprios com vencimento em até 
1 dia útil. O montante de despesa com captação em 2020 foi de R$ 20 (R$ 52 no mesmo período 
de 2019). 
 
 
13 Relações interdependências 
 
Referem-se substancialmente ao valor das ordens de pagamento em moedas estrangeiras 
provenientes do exterior, a serem cumpridas no País por seu contra valor em moeda nacional. 
 
 
14 Obrigações por empréstimos e repasses 
 
As obrigações por empréstimos e repasses referiam-se à captação externa na forma da Resolução 
3.844, e foram liquidadas em 25 de novembro de 2019. O montante de despesas com captações 
de empréstimos no exterior no semestre findo em 30 de junho de 2019 foi de R$ 57, esse montante 
acrescido de variação cambial totalizou R$ 201. 
 
 
15 Outras obrigações 
 
a) Fiscais e previdenciárias 
 

 Jun/20  dez/19 
Provisão para IR e CSLL 1.588   1.953  
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 23  35 
Impostos e contribuições sobre salários 187  204 
IRRF/IOF sobre resgate de aplicações 113   54 
PIS e COFINS a recolher 136   89 
Outros 6   6 
 2.053   2.341 

 
b) Diversas 
 

 Jun/20  dez/19 
Provisões para 13º salário, férias e participação nos lucros 430   561  
Fornecedores de bens e serviços 436  290 
Aluguel 70   65 
Outras contas a pagar 23   15 
 959   931 
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c) Provisões, ativos e passivos contingentes 
 
Em 30 de junho de 2020 a provisão para riscos trabalhistas está representada por um processo 
judicial com risco de perda classificado como provável no valor de R$ 7 (R$ 83 em 2019), esse 
processo possui um depósito judicial no valor de R$ 39 (R$ 39 em 2019). O Banco não possui 
nenhum outro processo de natureza trabalhista, fiscal ou cível classificado como possível para fins 
de divulgação. 
 
 
16 Patrimônio Líquido 
 

a) Capital social 
O capital social do Banco é representado por 77.094.000 ações ordinárias, nominativas ao valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas. 
 

b) Dividendos mínimos 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado nos 
termos da legislação societária.  
 
Conforme descritos nos termos do parágrafo 3º do artigo 202 das leis das Sociedades Anônimas 
ficou decidido a retenção total do lucro líquido do exercício. 
 

c) Reservas de lucros 
A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido, deixando tal destinação de 
ser obrigatória assim que a referida reserva legal atingir 20% do capital social.  
 

d) Reserva estatutária 
 
Conforme decisão dos acionistas será transferida para reserva estatutária o resultado do exercício 
após a constituição da reserva legal. 
 
 
17 Despesas com pessoal 
 
 2020  2019 
Honorários para diretoria (nota 20) 1.477  1.780 
Proventos 941  807 
Benefícios 622  573 
Encargos sociais 318  232 
Estagiários 12  24 
Treinamento 5  6 
Total 3.375  3.422 

 
 
18 Despesas tributárias 
 
 2020  2019 
Despesa de PIS e COFINS 585  502 
IPTU 37  35 
Tributos municipais 11  19 
Total 633  556 
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19 Despesas administrativas 

 
 2020  2019 
Processamento de dados 839  762 
Despesas de alugueis 728  692 
Despesa de comunicação 454  266 
Despesas de Serviços do sistema financeiro 161  184 
Despesas de serviços de vigilância e segurança 126  121 
Serviço técnico especializado 492  115 
Despesas de promoções, relações públicas e publicidade 85  69 
Despesas com transporte 39  53 
Manutenção e conservação de bens 50  51 
Lanches e refeições 42  49 
Despesa de publicações 45  48 
Despesa de materiais 31  31 
Despesas de serviços de terceiros 26  29 
Contribuições sindicais e associativas 28  23 
Despesas de viagem 37  13 
Despesas de seguros 7  - 
Outras despesas operacionais 47  37 
 Total 3.237  2.543 

 
20 Imposto de renda e contribuição social 
 
 30/06/2020  30/06/2019 
    
Resultado antes da tributação e participação nos lucros 7.100  4.082 
Participação estatutária no lucro – Empregados (128)  (194) 
Resultado antes da tributação e após participação nos lucros 6.972  3.888 
Expectativa de (Despesa)/Crédito de IRPJ e CSLL de acordo com a 
alíquota vigente (45% em 2020 e 40% em 2019) (3.125)  (1.543) 

Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias sem 
constituição de crédito tributário: 

  
 

   Provisões para perdas associadas ao risco de crédito   1.121  (11) 
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes:    
   Despesas indedutíveis (175)  (188) 
Incentivos fiscais – PAT 6  6 
Outros (1)  - 
Despesa de IRPJ e CSLL (2.174)  (1.736) 

 
 
21 Transações com partes relacionadas 
 
Foi pago à diretoria e lançado como despesa no semestre findo em 30 de junho de 2020 o montante 
de R$ 1.477 a título de remuneração (R$ 1.780 em 2019). 
 
Em 30 de junho de 2020, diretores detém o montante total de R$ 586 em depósitos a prazo (R$ 
1.214 em 2019) e o montante total de R$ 394 em depósitos a vista (R$ 274 em 2019) junto ao 
Banco. O montante de despesas destes depósitos foi de R$ 11 (R$ 54 em 2019), com vencimento 
até 2022. 
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22 Valor justo dos instrumentos financeiros 
 
Classificação contábil por meio de outros resultados abrangentes – PL, através de preços cotados 
no mercado de ativos para o mesmo instrumento. 
 
  30/06/2020 31/12/2019 Critério de 

mensuração 

Nível de 
valor 
justo Descrição  

Valor 
Contábil Valor Justo Valor 

Contábil Valor Justo 

Caixa e equivalentes de caixa  289.927 289.927 272.912 272.912 Custo 
amortizado - 

Títulos públicos federais  195.540 195.540 84.983 84.983 Valor Justo 1 

Operações de crédito  160.735 160.735 141.919 141.919 Custo 
amortizado - 

Carteira de câmbio  2.245 2.245 1.290 2.245 Custo 
amortizado - 

Total de ativos financeiros  648.447 648.447 501.104 501.104   
Depósitos à vista 

 64.176  64.176 59.388  59.388  Custo 
amortizado - 

Depósitos a prazo 
 440.089 440.089 327.864  327.864  Custo 

amortizado - 

Depósitos interfinanceiro  17.014 17.014 - - Custo 
amortizado - 

Depósitos a vista em moeda 
estrangeira  2.890 2.890 855 855 Custo 

amortizado - 

Carteira de câmbio  4.549 4.549 2.858 2.858 Custo 
amortizado - 

Total de passivos 
financeiros  528.718 528.718 390.965 390.965   

 
 
 
23 Informações complementares 
 
a) COVID19 
 
A atividade econômica global sofreu uma forte desaceleração em decorrência da pandemia da 
COVID-19. Apesar do momento crítico, até o momento o resultado da instituição não foi impactado 
de forma relevante em razão da estrutura de alocação do capital, o público alvo da instituição e 
pelas medidas tomadas pelo Governo Brasileiro por meio do Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central do Brasil. 
 
O Banco Woori Bank do Brasil S.A. adotou diversas medidas para aumentar a segurança de seus 
clientes e colaboradores em suas instalações, entre elas a atuação de 50% dos colaboradores 
em home-office e a redução de 2 horas na jornada de trabalho, o banco mantém suas atividades 
operacionais mesmo com adoção dessas medidas. 
 
 
b) Acordo de Basiléia 
 
O Banco Woori Bank do Brasil acredita que o gerenciamento de riscos é fundamental para 
conduzir um crescimento sustentável e rentável, fortalecendo a estabilidade do sistema financeiro 
e fomentando o desenvolvimento socioeconômico do país. 
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O Banco possui uma estrutura segregada e independente das demais atividades de negócio para 
a atividade de gestão de riscos, buscando com isso assegurar total independência e que os riscos 
incorridos sejam mitigados e administrados de acordo com os limites estabelecidos pela 
Administração e plena aderência às boas práticas internacionais e atendendo a todos os critérios 
estabelecidos pelo Banco Central e pelo Comitê de Basileia. 
 
Para a Administração do Banco, é de suma importância que o processo de gerenciamento de 
riscos seja condizente com a estrutura da instituição, mas também que esteja em plena aderência 
às normas regulamentares e às boas práticas internacionais. Esse processo consiste em 
identificar, mensurar, mitigar, acompanhar e reportar os riscos e isso é realizado através de 
estratégias para definição de limites de exposição, identificação de oportunidades, apetite ao risco 
e acompanhamento constante das posições assumidas, através de políticas internas que são 
divulgadas a todas das áreas de negócio do banco e controles específicos para o negócio, 
alinhados, aprovados e acompanhados periodicamente pela Alta Administração. 
 
Risco de Liquidez 

Risco de liquidez pode ser definido como a possibilidade da instituição não conseguir honrar seus 
compromissos no curto e no longo prazo, seja pela incapacidade de negociar uma posição de ativos 
a preço de mercado, seja por se tratar de um volume elevado em relação ao normalmente 
transacionado, ou ainda em razão de alguma descontinuidade do mercado, o que ocasionaria 
perdas significativas à instituição. 
 
Para fazer frente a esse risco, o Banco possui uma carteira de ativos composta por títulos públicos 
de alta qualidade e liquidez com a qual realiza a manutenção do fluxo de caixa diário através de 
operações compromissadas, dispondo de planos de contingência que são registrados em política 
interna e submetidos à aprovação da Diretoria. 

Risco de Mercado 
 
Análise de sensibilidade 
 
Em cumprimento à Instrução CVM 475/08, a análise de sensibilidade foi aplicada às operações que 
representam exposições relevantes para o resultado do Banco Woori Bank. 
 
• Cenário 1: refere-se ao cenário de estresse considerado provável para os fatores de risco 
• Cenário 2: conforme estabelecido na Instrução CVM nº 475/08, para este cenário foi considerada 
uma deterioração nos fatores de risco da ordem de 25%. 
• Cenário 3: conforme estabelecido na Instrução CVM nº 475/08, para este cenário foi considerada 
uma deterioração nos fatores de risco da ordem de 50%. 
 
 
Exposição Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 
Taxas de juros prefixadas em Reais (1) 4.508  1.801  -773  

 
(1) Valores líquidos dos efeitos fiscais 

 

Risco de mercado refere-se à possibilidade dos preços dos ativos, passivos ou receitas 
variarem desfavoravelmente em decorrência de movimentos do mercado. Isso inclui os 
riscos em operações sujeitas à variação cambial, às taxas de juros, aos preços de ações 
e nos preços de mercadorias (commodities). 
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Atualmente, o Banco atua com estratégias conservadoras que permitem que sejam mantidos níveis 
de exposição com relação a risco de mercado em níveis muito baixos. Para operar, o Banco dispõe 
de uma carteira de títulos públicos de alta qualidade e liquidez, sendo que as operações são 
negociadas exclusivamente na carteira banking e operações de câmbio são todas no mercado à 
vista.  

Risco de Crédito 
 
O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, 
pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, 
bem como à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de 
risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 
renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de 
obrigações financeiras da contraparte.  
 
Risco Operacional 
 
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas efetivas ou estimadas, em função 
de ineficiência ou ausência de processos e/ou controles internos inadequados, falhas humanas, 
sistêmicas, ou ainda de perdas decorrentes de eventos externos (catástrofes naturais, crises 
sociais e econômicas do mercado, problemas com infraestrutura e crises sistêmicas). Inclui 
ainda o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela 
Instituição, bem como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a 
indenização por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição. 
 
O Comitê de Riscos foi constituído para fortalecer a estrutura de governança interna no processo 
de Gerenciamento do Risco Operacional da instituição, sendo responsável por auxiliar na 
fiscalização, nas definições e na comunicação dos resultados dos processos de riscos para a 
Alta Administração e órgãos reguladores.  
 
Entre as metodologias e ferramentas utilizadas para garantir o Gerenciamento do Risco 
Operacional destaca-se o mapeamento realizado pela área de Riscos, que permite a 
identificação dos riscos e controles atrelados aos processos da organização. Além disso, a 
disseminação da cultura de Gerenciamento de Risco Operacional é efetuada através de 
treinamentos periódicos aos colaboradores.  
 
Em atendimento ao disposto pela Circular n.º 3.640/2013 do Banco Central do Brasil, a 
Administração do Banco Woori Bank do Brasil optou por adotar a Abordagem do Indicador 
Básico (BIA) para cálculo do Capital Regulatório para Risco Operacional. 
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PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 
 

O Patrimônio de Referência é um conceito que mede a necessidade de capital da Instituição 
perante suas operações e é apurado de acordo com as definições contidas na Resolução nº 
4.192, onde: 

PATRIMONIO DE REFERÊNCIA (PR) = CAPITAL NIVEL 1 (*) + NIVEL 2 

  (*) Capital Nivel 1 = Capital Principal + Capital Complementar 

Nesse quesito, o Banco apresenta situação extremamente confortável e conservadora, com a 
totalidade de seu Patrimônio de Referência sendo composto de Capital Nivel 1. 

RWA - ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO 

Em outubro de 2013, a Resolução n.º 4.193 do Banco Central do Brasil, em consonância com 
o ditames do Acordo de Basileia 3, instaurou a metodologia de apuração de riscos baseada 
no conceito de RWA - Risk Weighted Assets, onde basicamente o risco de exposição total da 
Instituição é o somatório de cada parcela de risco ao qual ela estaria exposta. 

O RWA (Ativos Ponderados pelo Risco) é assim representado: 

RWA = RWACpad (Risco de Crédito) + RWAOPad (Risco Operacional) + RWAMPad 
(Risco Mercado) 

 
O cálculo do RWA é Sistêmico e realizado com periodicidade mensal pela área de gerenciamento 
de riscos, com o intuito de analisar se o grau de exposição e o índice de Basileia estão em níveis 
corretos e satisfatórios, sendo tais informações remetidas mensalmente ao Banco Central do 
Brasil através do Documento DLO (Demonstrativo de Limites Operacionais). 
 
ÍNDICES E LIMITES 

No quadro abaixo, demonstra-se, de maneira resumida, cada uma das modalidades e 
exposição ao Risco da Instituição, bem como o Índice de Basileia apurado nos dois últimos 
anos.  

Nota-se que o Banco Woori Bank do Brasil, mesmo com certa queda no seu Índice de Basileia 
face a uma atuação mais ativa e diversificada nesse primeiro semestre de 2020, ainda se 
encontra em situação bastante confortável e segura perante o índice mínimo regulamentar 
exigido, fruto de uma administração consciente na Gestão de Riscos. 

 (R$ Mil) JUN/19 JUN/20 

   

RWA CPAD 184.755 258.132 
RWA PARA RISCO DE MERCADO 911 438 

RWA CAM 911 438 
RWA OPAD 45.182 41.370 
TOTAL RWA  230.848 299.940 
   
Patrimônio de Referência 106.630 113.854 
Índice de Basiléia 46,19 37,96 

  



Banco Woori Bank do Brasil S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os semestres findos em 30 de junho de 2020 
e de 2019 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Expressos em milhares de reais 
 

27 

Razão de Alavancagem 

Em atendimento às recomendações do Comitê de Basileia, em outubro de 2015 entrou em vigor 
a Circular nº 3.748 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre o cálculo da  Razão de 
Alavancagem (RA). É um índice que atua em conjunto com o Índice de Basileia na limitação do 
nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras e avalia a alavancagem por 
meio da relação entre Capital Nível I e os ativos registrados em valores contábeis, acrescidas 
de exposições off-balance (limites, avais, fianças e derivativos). 

A seguir, apresentamos o modelo de divulgação de informações sobre a Razão de 
Alavancagem: 

 
Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)   
Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários recebidos 
por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas 

R$ 391.353.571,25 

Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I R$ 0,00 
Total das exposições contabilizadas no BP R$ 391.353.571,25 

Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários 
(TVM) 

  

Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM R$ 257.704.335,06 
Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM R$ 0,00 
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte R$ 0,00 
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação R$ 0,00 
Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e 
valores mobiliários 

R$ 257.704.335,06 

Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)   
Valor de referência das operações não contabilizadas no BP R$ 38.138.115,93 
Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP -R$ 7.856.620,09 
Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial R$ 30.281.495,84 

Capital e Exposição Total   
Nível I R$ 113.854.223,59 
Exposição Total R$ 679.339.402,15 

Razão de Alavancagem (RA)   
Razão de Alavancagem de Basileia III. 16,76 

 
 
24 Evento Subsequente 
 

Não há eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações 
financeiras encerradas em 30 de junho de 2020. 
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