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ao semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional: O Banco Woori Bank do Brasil S.A. recebeu au-
torização 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 autori-
zação para operar na forma de banco múltiplo, estando autorizado a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil com as carteiras comerciais, de investi-
mento e a execução de operações no mercado de câmbio. O Banco Woori 
Bank do Brasil S.A. iniciou suas operações em 03 de setembro de 2012.  
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, 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 es-
tabelecidos pelo plano contábil das instituições do sistema financeiro nacio-
nal - 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 Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financei-
ras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contá-
beis já aprovados pelo BACEN são: • 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 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relaciona-
das; • Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) - Pagamento baseado em 
ações; • Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas contábeis, mu-
dança 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 4.424/15 - CPC 33 - Benefícios a empregados, com efeito a partir de 1º 
de janeiro de 2016; • Resolução CMN nº 4.144/12 (R1) - Emitido pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicável onde não conflitam 
com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN ou pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. Em 17 de dezembro de 2015, foi emitida 
a Resolução CMN nº 4.455 que dispõe sobre os procedimentos contábeis 
relativos ao reconhecimento dos efeitos das variações cambiais na conver-
são de demonstrações financeiras de dependência e de entidade coligada 
ou controlada no exterior e a operações de hedge de variação cambial de 
dependências ou de investimentos em coligada ou controlada no exterior. 
Referida Resolução entraria em vigor em 1º de julho de 2016. Entretanto 
sua vigência foi postergada para 1º de janeiro de 2017 pela Resolução 
CMN nº 4.491, de 31 de maio de 2016. Até a presente data, não é possível 
estimar quando os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão apro-
vados pelo Bacen. A administração do Banco concluiu que na presente 
data, não são esperados efeitos decorrentes da entrada em vigor desses 
novos pronunciamentos. A elaboração das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às institui-
ções autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, requer que a Ad-
ministração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do valor 
e registro de estimativas contábeis, como provisão para devedores duvido-
sos, 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, de-
vido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Estas de-
monstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria e autorizadas a 
serem divulgadas em 28 de março de 2017. 3. Resumo das principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis são assim resumidas: 
a) Apuração das receitas e despesas: As receitas e despesas são reco-
nhecidas 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 merca-
do ou de realização. As rendas sobre operações de crédito vencidas há 
mais de 60 dias somente são reconhecidas quando efetivamente recebi-
das. 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 insigni-
ficante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento original 
igual ou inferior a 90 dias. c) 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. d) 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 vencimen-
tos e são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos em contrapartida ao resultado do período. Perdas de caráter per-
manente 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 merca-
do, sendo a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e os 
valores de mercado, registrada em contrapartida a conta destacada do pa-
trimônio 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 perío-
do. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Banco não possuía instrumentos 
financeiros derivativos em aberto. e) Operações de crédito e provisão 
para créditos de liquidação duvidosa: As operações de crédito são clas-
sificadas 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). 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. As operações classificadas como 
nível “H” permanecem nessa classificação pelo prazo mínimo de seis me-
ses, contados a partir de sua classificação nesse nível de risco, sendo pos-
teriormente baixadas contra a provisão existente e controladas, por no mí-
nimo 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 ope-
rações de crédito que já haviam sido baixadas contra a provisão e que es-
tavam em contas de compensação são classificadas como nível “H” e os 
eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconheci-
dos como receita, quando efetivamente recebidos. 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 rece-
ber na data do balanço, acrescidos, quando aplicável, de juros e variação 
cambial pró-rata temporis. g) Imobilizado de uso: Os bens e direitos, clas-
sificados no imobilizado de uso, são demonstrados pelo custo de aquisição 
deduzido, quando aplicável, dos saldos da respectiva conta de deprecia-
ção, calculados pelo método linear, com base em taxas que levam em con-
ta a vida útil-econômica dos bens. A depreciação do imobilizado é calcula-
da 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 reconheci-
da 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 31 de de-
zembro de 2016 e 2015, a Administração do Banco não identificou indicati-
vo de impairment. i) Imposto de renda e contribuição social sobre o lu-
cro: 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 exer-
cício, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. A contri-
buição social é apurada sobre o lucro ajustado na forma da legislação em 
vigor à alíquota de 15% até agosto de 2015 e 20% a partir de setembro de 
2015. Alteração na legislação fiscal - A Lei 13.169, publicada em 07/02/2015 
(conversão da Medida Provisória 675 publicada em 22/05/2015) aumento a 
alíquota da Contribuição Social sobre o lucro líquido das instituições finan-
ceiras de 15% para 20% com eficácia a partir de setembro de 2015 até 
dezembro de 2018. j) Provisões, ativos e passivos contingentes e obri-
gações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensura-
ção e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais 
são efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no pronun-
ciamento técnico CPC 25, aprovado pela Resolução BACEN nº 3.823/09. 
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financei-
ras, 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 na opinião 
de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável  

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais) Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015 e semestre findo em  

31 de dezembro de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 e semestre findo  

em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de reais)

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 jurídi-
cos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles clas-
sificados como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obri-
gações 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 aten-
dimento às normas do BACEN. k) Outros ativos e passivos: Os ativos 
estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicá-
vel, os rendimentos e as variações monetárias auferidos (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).  
l) Classificação dos ativos e passivos circulantes e 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. Caixa e equivalentes de caixa: 2016 2015
Caixa 44 31
Banco Central Reserva Livre em espécie 1.293 329
Depósito no exterior em moeda estrangeira -
 DEUTSCHE BANK 7.509 3.179
Aplicações interfinanceira de liquidez (equivalentes
 de caixa) (nota 5) 416.712 142.727

425.558 146.266

Senhores acionistas, 
A Administração do Banco Woori Bank do Brasil S.A. submete à apreciação 
de V.Sas. as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2016. 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 resultado apurado reflete a 
expectativa de projeção de negócios, com gastos alocados no 
desenvolvimento de negócios no país. O lucro líquido do exercício de 2016 
foi de R$ 8.4 milhões, no Plano de Negócios o lucro projetado para o 
cenário otimista foi de R$ 9.0 milhões. 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, 29 de março de 2017. A Diretoria.

ATIVO 2016 2015
Circulante 647.247 357.572
Disponibilidades (nota 4) 8.846 3.539
Aplicações interfinanceiras de liquidez 416.712 142.727
 Aplicações no mercado aberto (nota 5) 416.712 142.727
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 118.059 112.501
 Carteira própria (nota 6) 118.059 112.501
Relações interfinanceiras 640 790
 Pagamentos e recebimentos a liquidar – 112
 Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central 640 678
Operações de crédito 102.054 97.810
 Setor privado (nota 7) 102.204 98.032
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  (nota 7 (f)) (150) (222)
Outros créditos (nota 8) 936 204
 Diversos 936 204
Outros valores e bens – 1
 Despesas antecipadas – 1
Permanente 721 777
Imobilizado de uso (nota 9) 721 777
 Outras imobilizações de uso 1.360 1.238
 Depreciações acumuladas (639) (461)
Total do ativo 647.968 358.349

PASSIVO 2016 2015
Circulante 483.384 211.771
Depósitos (nota 10) 463.896 196.454
 Depósitos à vista 52.425 40.875
 Depósitos a prazo 411.461 155.579
 Depósitos em moeda estrangeira 10 –
Relações interdependências (nota 12) 7.406 3.027
 Recursos em trânsito de terceiros 7.406 2.888
 Transferência internas de recursos – 139
Obrigações por empréstimos 4.895 6.644
 Empréstimos no exterior (nota 13) 4.895 6.644
Outras obrigações 7.187 5.646
 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 148 182
 Carteira de câmbio (nota 14 (a)) – 267
 Fiscais e previdenciárias (nota 14 (b)) 6.281 4.509
 Diversas (nota 14 (c)) 758 688
Exigível a longo prazo 69.703 60.100
Depósitos 69.703 60.100
 Depósitos a prazo (nota 10) 69.703 60.100
Resultado de exercícios futuros 117 123
 Resultados de exercícios futuros 117 123
Patrimônio líquido 94.764 86.355
 Capital social - domiciliados no exterior (nota 15) 77.094 77.094
 Reservas de lucros 17.734 9.274
 Ajustes ao valor de mercado - TVM (64) (13)
Total do passivo 647.968 358.349

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Exercícios findos em 
31 de dezembro

2º Semestre 
2016 2016 2015

Receitas da intermediação financeira 24.464 51.121 59.744
Operações de crédito (nota 7(b)) 7.705 15.514 12.970
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários (nota 6 (b)) 14.611 29.007 41.336
Resultado de operações de câmbio
 (nota 14 (a)) 2.128 6.580 5.438
Operações de venda/transferência
 de ativos financeiros 20 20 –
Despesas da intermediação financeira (12.031) (23.719) (37.491)
Operações de captação no mercado
 (nota 10 e 11) (11.966) (23.602) (34.997)
Operações de empréstimos, cessões
 e repasses (nota 13) (155) (189) (2.405)
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa (nota 7 (f)) 90 72 (89)
Resultado bruto da intermediação
 financeira 12.433 27.402 22.253
Outras receitas (despesas)
 operacionais (5.044) (11.171) (9.927)
Receitas de prestação de serviços 54 149 135
Rendas de tarifas bancárias 7 14 13
Despesas de pessoal (nota 16) (2.520) (5.367) (4.748)
Despesas administrativas (nota 18) (1.987) (4.647) (4.227)
Despesas tributárias (nota 17) (587) (1.303) (1.087)
Outras receitas operacionais 16 51 9
Outras despesas operacionais (27) (68) (22)
Resultado operacional 7.389 16.231 12.326
Resultado não operacional 10 28 (14)
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações 7.399 16.259 12.312
Imposto de renda e contribuição social
 (nota 19) (3.350) (7.452) (5.307)
Provisão para imposto de renda (1.854) (4.125) (3.142)
Provisão para contribuição social (1.496) (3.327) (2.165)
Participação estatutária no lucro (nota 19) (223) (347) (289)
Lucro líquido do exercício 3.826 8.460 6.716
Número de ações (em milhares) 77.094 77.094 77.094
Lucro por lote de mil ações - R$ 49,63 109,74 87,11
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
social

Reserva de lucros Ajustes de avaliação 
patrimonial

Lucros/(Prejuízos) 
acumulados TotalLegal Estatutária

Em 31 de dezembro de 2014 77.094 185 2.373 (28) – 79.624
Ajuste ao valor de mercado - TVM (Nota 6 (a)) – – – 15 – 15
Lucro líquido do exercício – – – – 6.716 6.716
Destinação: – – – – – –
Reserva legal – 336 – – (336) –
Reserva de lucro – – 6.380 – (6.380) –
Em 31 de dezembro de 2015 77.094 521 8.753 (13) – 86.355
Ajuste ao valor de mercado - TVM (Nota 6 (a)) – – – (51) – (51)
Lucro líquido do exercício – – – – 8.460 8.460
Destinação: – – – – – –
Reserva legal – 422 – – (422) –
Reserva de lucro – – 8.038 – (8.038) –
Em 31 de dezembro de 2016 77.094 943 16.791 (64) – 94.764
Em 30 de junho de 2016 77.094 752 8.753 (37) 4.403 90.965
Ajuste ao valor de mercado - TVM (Nota 6 (a)) – – – (27) – (27)
Lucro líquido do semestre – – – – 3.826 3.826
Destinação: – – – – – –
Reserva legal – 191 – – (191) –
Reserva de lucro – – 8.038 – (8.038) –
Em 31 de dezembro de 2016 77.094 943 16.791 (64) – 94.764

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fluxos de caixa das atividades
 operacionais

2º Semestre 
2016 2016 2015

Lucro do semestre/exercício 3.826 8.460 6.716
Ajustes para reconciliar o lucro
 Efeito das mudanças das taxas de
  câmbio em caixa e equivalentes de
   caixa (35) (383) 381
 Depreciações e amortizações (nota 18) 90 178 185
 Provisão/(reversão) para créditos de
  liquidação duvidosa (nota 7 (f)) (90) (72) 89
 Provisão para IRPJ e CSLL (nota 19) 3.350 7.452 5.307
Lucro ajustado do semestre 7.141 15.635 12.678
(Aumento) redução nos ativos operacionais
 Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros 1.936 (5.609) (2.052)
 Operações de crédito (3.738) (4.172) (43.588)
 Operações de câmbio 11.744 – 66
 Relações interfinanceiras e
  interdependências 165 150 6.451
 Outros créditos e outros valores e bens (799) (731) (39)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
 Depósitos 312.896 277.045 (51.450)
 Captação no mercado aberto (8.297) – –
 Relações interfinanceiras e
  interdependências 6.282 4.379 1.296
 Obrigações por empréstimos e repasses 24 (1.749) 1.593
 Outras obrigações (12.288) (384) 415
 Resultado de exercícios futuros 31 (6) 83
 IRPJ e CSLL pagos (645) (5.527) (2.770)
Caixa líquido originado pelas/(aplicado
 nas) atividades operacionais 314.452 279.031 (77.317)
Atividades de investimentos
 Aquisição de imobilizado de uso (119) (122) (7)
 Venda de imobilizado de uso – – 32
Caixa líquido originado (aplicado)
 em atividades de investimentos (119) (122) 25
(Redução)/aumento de caixa e
 equivalentes de caixa 314.333 278.909 (77.292)
 Caixa e equivalentes de caixa no início
  do semestre (nota 4) 111.190 146.266 223.939
 Efeito das mudanças das taxas de
  câmbio em caixa e equivalentes de
   caixa 35 383 (381)
 Caixa e equivalentes de caixa no final
  do semestre/exercício (nota 4) 425.558 425.558 146.266
(Redução)/aumento líquido de caixa
 e equivalente de caixa 314.333 278.909 (77.292)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 e  
ao semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Expressos em milhares de reais)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas do Banco Woori Bank do Brasil S.A. - 
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do 
Banco Woori Bank do Brasil S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o semestre e exercício findos naquelas datas, assim como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. 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 31 de de-
zembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findos naquela 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 audi-
toria 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, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Responsabilidade da administração pelas de-
monstrações 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 autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações 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, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos 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 nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Respon-
sabilidades 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audito-
ria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. 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 au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante 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 apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
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5. Aplicações interfinanceiras de liquidez:
a) Composição: 2016 2015
Aplicações no mercado aberto
Lastro em títulos públicos (i)
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 416.712 137.027
 Letras do Tesouro Nacional - LTN – 5.700

416.712 142.727
(i) Tratam-se de aplicações em operações compromissadas, com venci-
mento em até 3 dias. 6. Títulos e valores mobiliários: a) Composição: Em 
31 de dezembro de 2016 e 2015, os títulos foram classificados na categoria
disponíveis para a venda, como segue: 2016 2015

Carteira própria
Custo 

Atualizado
Valor de 
mercado

Valor de 
mercado

Letras Financeiras do Tesouro - LFT 118.175 118.059 112.501
118.175 118.059 112.501

O ajuste de marcação a mercado negativo no valor de R$ 116 (R$ 24 em 
2015) está registrado em contrapartida do patrimônio líquido, líquido dos 
efeitos tributários pelo valor de R$ 64 (R$ 13 em 2015). b) Resultado de 
operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras  
de liquidez: 2016 2015
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5) 13.627 27.649
Rendas de títulos e valores mobiliários 15.380 13.687

29.007 41.336
7. Operações de crédito: a) A composição do saldo das operações de
crédito está assim demonstrada: 2016 2015

Setor 
Privado Indústria

Setor 
Privado Indústria

Empréstimos 22.167 24.174
Conta Garantida 19.582 37.530
Vendor PJ - Pré 55.548 29.670
Repasse moeda estrangeira 4.907 6.658
Total 102.204 98.032
b) O resultado auferido no exercício foi de R$ 15.514 (R$ 12.970 em 2015). 
c) A composição do saldo das operações de crédito, por prazo de
vencimento, está assim demonstrada: 2016 2015

Vencimento 
até 1 ano

Vencimento 
até 1 ano

Empréstimos 22.167 24.174
Conta Garantida 19.582 37.530
Vendor PJ - Pré 55.548 29.670
Repasse moeda estrangeira 4.907 6.658
Total 102.204 98.032

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não existiam operações vencidas.  
d) A concentração do risco de crédito é assim demonstrada:

2016 2015

Saldo
% sobre a 

carteira Saldo
% sobre a 

carteira
Os três maiores devedores 
 totalizam 32.325 32 42.442 43
Os demais dez maiores totalizam 45.426 44 30.056 31
Demais clientes 24.453 24 25.534 26
Total carteira de crédito 102.204  98.032  
e) Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a carteira de operações  
de crédito e a provisão para crédito de liquidação duvidosa, estão assim
distribuídos: 2016 2015

Total das 
operações Provisão

Total das 
operações Provisão

Nível de
 risco

Nível de
Curso

Normal
Curso

Normal
Resolu- 

ção 2682
provisio- 
namento Total

Resolu- 
ção 2682 Total

AA – 72.133 72.133 – 53.651 53.651 –
A 0,5% 30.071 30.071 150 44.381 44.381 222
Total 102.204 102.204 150 98.032 98.032 222
f) A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa é assim
demostrada: 2016 2015
Saldo no início do exercício 222 133
Constituição (reversão) no período (72) 89
Saldo no final do exercício 150 222
g) Créditos renegociados: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 
e 2015 não houve renegociação de operações.
h) Cessão de títulos: O Banco não realizou cessões nos exercícios findos 
de 30 de dezembro de 2016 e 2015.
8. Outros Créditos: 2016 2015
Adiantamento de salários 4 –
Ativo fiscal diferido sobre marcação a mercado (nota 6a) 53 11
Impostos e contribuições a compensar 23 22
Participações pagas antecipadamente - PLR 99 79
Crédito Vinculados a Operações Adquiridas em Cessão 714 –
Devedores diversos - exterior 43 92
Total 936 204

9. Ativo Imobilizado: 2016 2015
Taxa 

depreciação a.a.
Valor 
custo

Depreciação 
acumulada

Valor 
líquido

Valor 
custo

Depreciação 
acumulada

Valor 
líquido

Móveis e equipamentos de uso 10% 459 (178) 281 459 (132) 327
Sistema de comunicação   10% 11 (5) 6 11 (4) 7
Equipamentos de processamento de dados 20% 394 (305) 89 378 (228) 150
Sistema de segurança 10% 41 (16) 25 41 (13) 28
Instalações 10% 189 (66) 123 189 (47) 142
Veículos 20% 266 (69) 197 160 (37) 123

1.360 (639) 721 1.238 (461) 777
10. Depósitos: 2016 2015

Sem vencimento 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 365 dias acima de 365 dias 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos à vista 52.435 – – – – 52.435 40.875
Depósitos a prazo – 223.626 29.152 158.683 69.703 481.164 215.679

52.435 223.626 29.152 158.683 69.703 553.599 256.554

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os depósitos a prazo pos-
suíam remuneração entre 91% e 104% do indexador CDI, com vencimento 
até maio de 2022. O montante de despesas com depósitos a prazo em 
2016 foi de R$23.443 (R$ 34.833 em 2014). 11. Captações no Mercado 
Aberto: Refere-se a operações compromissadas lastreadas com títulos 
próprios com vencimento em até 1 dia útil. O montante de despesa com 
captação em 2016 foi de R$ 159 (R$ 164 em 2015). 12. Relações interde-
pendências: Refere-se substancialmente ao valor das ordens de paga-
mento em moedas estrangeiras provenientes do exterior, a serem cumpri-
das no País por seu contravalor em moeda nacional. 13. Obrigações por 
empréstimos e repasses: As obrigações por empréstimos e repasses re-
fere-se a captação externa na forma da Resolução 3.844, com vencimento 
em 25 de maio de 2017 no montante atualizado de R$ 4.895 (R$ 6.644 em 
2015), atualizada pela variação cambial acrescida de “spread”, repassado 
no país com o mesmo vencimento no montante atualizado de R$ 4.907 (R$ 
6.658 em 2015) (nota 7.c). O resultado apurado com captações de emprés-
timos no exterior no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de 
R$191 (R$131 em 2015). 14. Outras Obrigações:
a) Câmbio: 2016 2015
Câmbio vendido a liquidar – 267

– 267
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o montante resultado com 
operações de câmbio foi de R$ 6.580 (R$5.438 em 2015).
b) Fiscais e previdenciárias: 2016 2015
Provisão para IR e CSLL 5.850 4.126
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 13 12
Impostos e contribuições sobre salários 160 229
IRRF/IOF sobre resgate de aplicações 155 25
PIS e Cofins a recolher 101 114
Outros 2 3

6.281 4.509
c) Diversos: 2016 2015
Provisões para 13º salário, férias e participação nos lucros 542 490
Fornecedores de Bens e Serviços 99 82
Aluguel 75 88
Outras Contas a Pagar 42 28

758 688
Em 31 de dezembro de 2016 o Banco não apresentava nenhum processo 
de natureza trabalhista, fiscal, cível e/ou de qualquer outra natureza em 
nome do mesmo classificadas como provável ou possível. 15 Patrimônio 
Líquido: 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. Aos acionistas é 
assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado 
nos termos da legislação societária. A Administração propôs a não distribui-
ção de dividendos no exercício que permanecerá na reserva de lucros, 
sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. Reserva de lucro: 
A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido, 
deixando tal destinação de ser obrigatória assim que a referida reserva le-
gal atingir 20% do capital social.
16. Despesas com pessoal: 2016 2015
Honorários para diretoria (nota 20) 2.566 2.124
Benefícios 598 469
Encargos sociais 738 909
Proventos 1.436 1.229
Estagiários 15 –
Treinamento 14 17
Total 5.367 4.748

17. Despesas tributárias: 2016 2015
Tributos municipais 21 26
Despesa de contribuição ao PIS e COFINS 1.279 1.053
Outros tributos 3 8
Total 1.303 1.087
18. Outras despesas administrativas: 2016 2015
Despesas de aluguéis 1.249 1.112
Processamento de dados 1.205 1.072
Despesas com transporte 66 55
Depreciações de promoções, relações públicas e publicidade 151 137
Serviço técnico especializado 371 349
Despesas de depreciação 178 185
Despesas de viagem 101 112
Despesa de comunicação 458 341
Depreciações de serviços do sistema financeiro 401 358
Lanches e refeições 81 94
Manutenção e conservação de bens 46 40
Despesas de serviços de terceiros 19 20
Despesas de serviços de vigilância e segurança 74 79
Despesa de material 32 36
Seminários e eventos 2 –
Despesa de publicações 43 50
Contribuições sindicais e associativas 75 73
Outras despesas operacionais 95 114
Total 4.647 4.227
19. Imposto de renda e contribuição social: 31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes da tributação e participação
 nos lucros 16.259 12.312
Participação estatutária no lucro - Empregados (347) (289)
Resultado antes da tributação e após participação
 nos lucros 15.912 12.023
Expectativa de (Despesa)/Crédito de IRPJ e
 CSLL de acordo com a alíquota vigente (7.138) (5.028)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
 temporárias sem constituição de crédito tributário
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 32 (38)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
 permanentes
 Despesas indedutíveis (353) (258)
Incentivos fiscais - PAT 4 8
Outros 3 9
Despesa do IRPJ e CSLL (7.452) (5.307)
20. Transações com partes relacionadas: Foi pago à diretoria no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$ 2.566 a título de 
remuneração (R$ 2.124 em 2015). Em 31 de dezembro de 2016, diretores 
detém o montante total de R$ 1.116 em depósitos a prazo (R$ 342 em 
2015) e o montante total de R$ 46 em depósitos a vista (R$ 165 em 2015) 
junto ao Banco, o montante de despesas destes depósitos foi de R$ 93 (R$ 
4 em 2015). O saldo de captação externa no montante atualizado de R$ 
4.895 (R$ 6.644 em 2015) com o objetivo de repasse, foi contratado com o 
Banco Woori Bank Filial Los Angeles. 21. Informações complementares: 
a) Acordo de Basileia: A partir de outubro de 2013, o Banco Central do 
Brasil, através da resolução nº 4.193 de 01 de março de 2013, instituiu nova 
forma de apuração do Patrimônio de Referência Exigido - PRE, agora de-
nominado Risk Weighted Assets (RWA). b) Gestão de Riscos: O Banco 
Woori Bank do Brasil acredita que o gerenciamento de riscos é fundamen-
tal para conduzir um crescimento sustentável e rentável, inserindo-se na 
estabilidade do sistema financeiro e fomentando o desenvolvimento 

 socioeconômico do país. O Banco possui uma estrutura segregada e inde-
pendente das demais atividades do negócio para a atividade de gestão de 
riscos, buscando com isso assegurar que os riscos incorridos sejam mitiga-
dos e administrados de acordo com os limites estabelecidos pela institui-
ção, demonstrando com isso plena aderência às boas práticas internacio-
nais e atendendo a todos os critérios estabelecidos pelo Banco Central e 
pelo Comitê de Basileia. Para a Administração do Banco, é de suma impor-
tância 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 expo-
sição, 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 nego-
ciar 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 li-
quidez 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. Ris-
co de Mercado: Risco de mercado refere-se à possibilidade dos preços 
dos ativos, passivos ou receitas variarem desfavoravelmente em decorrên-
cia 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). Atualmente, o Banco atua com estratégias 
conservadoras. Essa estratégia permite que se mantenham níveis de expo-
sição com relação a risco de mercado em níveis muito baixos. Para operar, 
a Instituição dispõe de uma carteira de títulos públicos de alta qualidade e 
liquidez, sendo que as operações são negociadas exclusivamente na car-
teira banking e operações de câmbio são todas no mercado à vista. O mo-
nitoramento e acompanhamento da exposição é feito através do cálculo do 
VaR (Value at RisK) e de simulações e testes de Stress, feitos através de 
sistema específico para tais fins. Risco de Crédito: O risco de crédito con-
siste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimen-
to, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financei-
ras 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 renego-
ciação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descum-
primento de obrigações financeiras da contraparte. Atualmente, o Banco 
opera somente no segmento de empréstimos a pessoas jurídicas, median-
te seleção pela Área de Crédito (local e da Matriz), que realiza classificação 
e acompanhamento rigoroso de clientes e análise qualitativa e quantitativa 
de perfis e garantias. Risco Operacional: Risco Operacional é a possibili-
dade de ocorrência de perdas efetivas ou estimadas, em função de inefici-
ência ou ausência de processos e/ou controles internos inadequados, fa-
lhas 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 Insti-
tuição, 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 for-
talecer a estrutura de governança interna no processo de Gerenciamento 
do Risco Operacional da instituição, sendo responsável por auxiliar na fis-
calização, nas definições e na comunicação dos resultados dos processos 
de riscos para a Alta Administração e órgãos reguladores. Entre as metodo-
logias 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 cola-
boradores. Em atendimento ao disposto pela Circular nº 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. O 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: PR = Nível I + Nível II, 
onde: Nível I = Capital Principal + Capital Complementar. Nesse quesito, o 
Banco apresenta situação confortável, com a totalidade de seu Patrimônio 
de Referência sendo composto de Capital Nivel 1. RWA - Ativos Pondera-
dos pelo Risco: Em outubro de 2013, a Resolução nº 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 esta-
ria exposta. Nesse sentido, o RWA pode ser demonstrado pela equação: 

RWA = RWACPAD + RWAOPAD + RWAMPAD

Risco de Crédito Risco Operacional Risco de Mercado
O cálculo do RWA é realizado com periodicidade mensal pela área de ge-
renciamento de riscos, com o intuito de analisar se o grau de exposição e o 
índice de Basileia estão em níveis considerados corretos e satisfatórios, 
sendo tais informações remetidas mensalmente ao Banco Central do Brasil 
através do Documento DLO (Demonstrativo de Limites Operacionais). Índi-
ces 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 claramente que 
o Banco Woori Bank do Brasil encontra-se em situação extremante confor-
tável e segura perante o índice mínimo de Basileia e Banco Central (9,88%) 
e que essa posição é fruto de uma administração consciente e eficaz na 
Gestão de Riscos.
(R$ Mil) 2016 2015
RWA CPAD 105.367 99.435
RWA PARA RISCO DE MERCADO 373 120
RWA CAM 373 120
RWA OPAD 48.560 9.770
TOTAL RWA 154.301 109.325
Patrimônio de Referência 94.764 86.355
Índice de Basileia 61,42% 78,99%



Relatório dos Auditores Independentes
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos 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 contá-
beis 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações 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 significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
 controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2017
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº  2SP 011.609/O-8
Marcelo Luis Teixeira Santos
Contador
CRC nº  1 PR 0503377/O-6 


