INTESA SANPAOLO BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
CNPJ nº 55.230.916/0001-20
Relatório da Administração
Os administradores do Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco
Múltiplo (INTESA) submetem ao conhecimento de V.Sas., o Relatório da Administração as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, em moeda nacional (Reais – R$),
seguidas do relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, inerentes aos semestres encerrados em 30 de junho
de 2015 e 2014. As demonstrações financeiras apresentadas
atendem na sua íntegra as normas do Banco Central do Brasil (BACEN) e refletem a estrutura societária do INTESA nos
semestres. Evolução dos números: Em junho de 2015 o total

de ativos atingiu R$ 309.708 milhões . Os ativos totais do
Banco , neste período inicial estão representados substancialmente por investimento em títulos públicos classificados
como “disponíveis para venda” no montante de R$ 305.725
milhões. O Banco alcançou um lucro no primeiro semestre
de 2015 de R$ 4.757 milhões e o patrimônio liquido chegou
a R$ 306.535 milhões. Enquadramento das operações aos
objetivos estratégicos: O Banco Central do Brasil concedeu
em 08 de maio a autorização definitiva para o INTESA iniciar
suas operações no Brasil através da forma de Banco Múltiplo

Balanços patrimoniais - 30 de junho de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
Passivo
Ativo
2015
2014
52.085
2.961 CIRCULANTE
CIRCULANTE
108
1.048
Disponibilidades
880
1.908 Outras obrigações
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Aplicações no Mercado Aberto
880
Fiscais e previdenciárias
Aplicações em depósitos interfinanceiros
1.908
Diversas
Títulos e valores mobiliários e
50.901
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
instrumentos financeiros derivativos
Carteira Própria
50.901
- Capital Social
196
2
Outros créditos
Capital de domiciliados no exterior
Diversos
196
2 Ajustes a valor de mercado - TVM
3 Lucros (Prejuízos) acumulados
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
3
254.824
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários e
254.824
instrumentos financeiros derivativos
Carteira Própria
254.824
2.799
1
PERMANENTE
1
1
Investimentos
CETIP
1
1
2.176
Imobilizado de uso
Imobilizações de uso
2.255
(Depreciações Acumuladas)
(79)
622
Intangível
Ativos intangíveis
633
(11)
(Amortização Acumulada)
309.708
2.962 TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2015
3.173

2014

com carteira comercial e de investimento, com foco no oferecimento de soluções de crédito e investimentos para clientes
pessoas juridicas . A partir desta data iniciou-se a captura de
operações previstas nos objetivos estratégicos estabelecidos
no plano de negócios entregue ao BACEN, em conformidade com a Resolução nº 4.122/12. Gerenciamento de Risco:
O Banco mantém estruturas que controlam e monitoram os
riscos inerentes às suas atividades, em conformidade com
as normas emitidas pelo regulador local. Em atendimento ao
estabelecido pelo Banco Central do Brasil, as estruturas de

gerenciamento de risco de crédito, risco de mercado, risco
operacional, gerenciamento de capital e a divulgação das
informações requeridas na Circular nº 3.678/13 estão publicadas em diretório de acesso público, disponível no endereço
http://www.intesasanpaolobrasil.com.br. Agradecimentos: O
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO agradece aos seus colaboradores e fornecedores por todo profissionalismo e dedicação.
A Diretoria
São Paulo, 29 de julho de 2015

Demonstração do resultado para os
semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exeto lucro por ação)

Demostrações dos fluxos de caixa (metodo indireto) para
os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

2015
2014
2015 2014
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 12.139 123 Fluxo de caixa de atividade operacionais
4.960
17
Lucro líquido ajustado do semestre
3.173
25 - Resultado de Operações com Títulos
Lucro líquido do semestre
4.757
17
e Valores Mobiliários
12.139 123
1.622
2
Depreciação e amortizações
90
1.551
23
Provisões
113
RESULTADO BRUTO DA
(302.963) (21)
12.139 123 Variação de ativos/obrigações
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
306.535
2.937
Aumento em títulos e valores mobiliarios
(305.827)
306.065
7.091
Aumento em outros valores e bens
(152)
(3)
306.065
7.091 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
3.016 (18)
Aumento (Redução) de outras obrigações
(5.505) (105)
OPERACIONAIS
(61)
531
(4.154) - Despesas de Pessoal
(1.720)
- Disponibilidades líquidas proveniente
(298.003)
(4)
aplicados nas atividades operacionais
- Outras Despesas Administrativas
(2.072) (93)
Fluxo de caixa de atividade de investimentos
- Despesas Tributárias
(1.713) (12)
(Aplicação) no imobilizado de uso
(1.602)
(Aplicação) no diferido
(653)
6.634
18
RESULTADO OPERACIONAL
(633)
(Aplicação) no intangível
Disponibilidades líquido proveniente
(2.888)
aplicadas nas atividades de investimentos
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
6.634
18 Fluxo de caixa de atividades de financiamento
SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES
298.974
Aumento de capital
Caixa líquido proveniente de
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
298.974
atividades de financiamentos
(1.877)
(1)
SOCIAL
Provisão para Imposto de Renda
(1.169)
(1) Redução líquida de caixa e
(1.917)
(4)
equivalentes de caixa
Provisão para Contribuição Social
(708)
Caixa e equivalentes de caixa
no ínicio do semestre
2.905 2.960
309.708
2.962 LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE
4.757
17
Caixa e equivalentes de
caixa no fim do semestre
988 2.956
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL
Redução líquida de caixa
Demonstração das mutações do patrimonio líquido para os semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014
AÇÕES - R$
0,488 0,075
(1.917)
(4)
e equivalentes de caixa
(Em milhares de reais)
25

Relatório dos Auditores Independentes sobre
as Demonstrações Financeiras
À
Diretoria e aos Acionistas da
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Múltiplo
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações financeiras do Intesa Sanpaolo
Brasil S.A. - Banco Múltiplo (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre
as demonstrações financeiras. A administração do Banco é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas

Ajuste ao valor de
mercado - TVM

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucro / (prejuízo)
acumulados
Total
financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos
Em 31 de dezembro de 2013
(4.171)
2.920 e da Administração, for considerado provável o risco de perda
17
17 de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída
Lucro do semestre
(4.154)
2.937 de recursos para a liquidação das obrigações e quando os monEm 30 de junho de 2014
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
Em 31 de dezembro de 2014
(4.226)
2.865 As contingências passivas classificadas como perda possível
Aumento de capital
- 298.974 são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas
Ajuste a valor de mercado - TVM’s
(61)
(61) classificadas como perda remota não requerem provisão, nem di4.757
4.757 vulgação. • Obrigações legais - referem-se a demandas judiciais
Lucro do semestre
(61)
531 306.535 em que estão sendo contestadas a legalidade ou a constitucionaEm 30 de junho de 2015
lidade de alguns tributos (impostos e contribuições). O montante
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
discutido é quantificado e registrado contabilmente, independentemente à classificação de risco e atualizado de acordo com a
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em milhares de reais)
legislação vigente.
1 Contexto operacional - O Intesa Sanpaolo Brasil S.A. Banco é registrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido das 4 Caixa e equivalente de caixa - O caixa e equivalentes de caiMúltiplo (“Banco”), é uma instituição financeira privada, cujos respectivas amortizações acumuladas, calculadas pelo método xa do Banco são representados por saldos em poder de bancos
acionistas são Intesa Sanpaolo S.p.A., com sede na Itália, e In- linear. A amortização é calculada pelo prazo de cinco anos ou e aplicações interfinanceira de liquidez. Em 30 de junho, o caixa
tesa Sanpaolo Holding International S.A. com sede em Luxem- pelo prazo de contrato. h. Redução do valor recuperável de ati- e equivalentes de caixa estavam assim compostos:
burgo, constituído sobre a forma de banco múltiplo, com objetivo vos não financeiros (Impairment) - É reconhecida uma perda
2015 2014
de realização de operações bancárias, dentre as quais as ope- por impairment se o valor de contabilização de um ativo excede Caixa e saldos em bancos
108 1.048
rações no mercado de câmbio, atuando através das carteiras seu valor recuperável. Perdas por impairment são reconhecidas Aplicações no mercado aberto (Nota 5)
880
comerciais e de investimento. O Banco foi constituído em 8 de no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros,
Aplicações
em
depósitos
Interfinanceiros
(Nota
5)
- 1.908
maio de 2015, conforme eventos descritos abaixo: (a) Em 11 exceto créditos tributários, são revistos anualmente. Em 30 de
988
2.956
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
de abril de 2013, foi celebrado contrato de cessão de ações em junho de 2015 e 2014 não foram identificados ativos não finanque o Credit Agricole CIB France e Credit Agricole Indosuez do ceiros com indicação de perda por impairment. i. Demais ativos 5 Aplicações interfinanceiras de liquidez
Brasil Ltda. se comprometeram a vender a totalidade das ações e passivos circulantes - São apresentados pelos seus valores
2015
2014
da Indosuez W.I. Carr Securities (Brazil) DTVM para o Intesa de realização ou liquidação nas datas dos balanços. j. Imposto
Até 3
Sanpaolo S.P.A. e Intesa Sanpaolo Holding International S.A., de renda e contribuição social - A provisão do banco para immeses
Total
Total
respectivamente. A operação foi finalizada em 24 de abril de posto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre os rendi2014. (b) A razão social da empresa Indosuez W.I. DTVM foi al- mentos tributáveis, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro Aplicações no mercado aberto
880 880
terada para Intesa Sanpaolo Brasil S.A. Distribuidora de Títulos tributável excedente a R$ 240 no exercício. A contribuição social Posição Bancada
880 880
e Valores Mobiliários, conforme definido na Assembleia Geral é calculada sobre o lucro líquido ajustado conforme legislação Letras do Tesouro Nacional - LTN
Extraordinária realizada em 6 de julho de 2014 e homologada em vigor à alíquota de 15%. k. Ativos e passivos contingen- Aplicações em depósitos interfinanceiros
- 1.908
pelo Banco Central do Brasil em 5 de agosto de 2014. (c) Em tes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias - O reco- Depósitos Interfinanceiros
- 1.908
7 de agosto de 2014, o Banco Central do Brasil se pronunciou nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos Total
880 880 1.908
informando que a Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Distribuidora contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com Em 30 de junho de 2015, o resultado de operações interfinande Títulos e Valores Mobiliários poderia solicitar inspeção para os critérios definidos na Resolução nº 3.823 de 16 de dezembro ceiras de liquidez é composto por rendas no montante de R$ 50
aprovação de mudança do objeto social para Banco Múltiplo. 2009 e Carta Circular nº 3.429 de 11 de fevereiro de 2010 do BA- (R$ 123 em 2014)
Em 2 de dezembro de 2014, foi solicitada a inspeção pré opera- CEN, obedecendo aos seguintes critérios: • Contingências ativas 6 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
cional da estrutura organizacional implementada na sociedade. - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto derivativos - Apresentamos a seguir a composição por tipo de
(d) Em 8 de maio de 2015, o Banco Central do Brasil autorizou quando da existência de evidências que propiciem a garantia papel e prazo de vencimento dos Títulos e Valores Mobiliários,
as mudanças do objeto e denominação social da Intesa Sanpa- de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • já ajustados aos respectivos valores de mercado:
olo Brasil S.A. DTVM para o objeto e denominação social atuais. Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações
2 Elaboração e apresentação das demonstrações financei2015
ras - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
Ajuste a valor de Mercado
Por Vencimento
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicável às instituições financeiras autorizadas a funcioValor de custo Patrimônio Líquido Valor de mercado 0-30 31-180 181-360 Acima 360
nar pelo Bacen, observando às disposições contidas na Lei das Carteira Própria
Sociedades por Ações, consubstanciadas às normas e diretrizes Títulos Disponíveis para
estabelecidas pelo Bacen, Conselho Monetário Nacional – CMN, venda
e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do SisLetras Financeiras do
tema Financeiro Nacional - COSIF. Em aderência ao processo de
Tesouro - LFT
305.827
(102)
305.725
- 50.901
254.824
convergência com as normas internacionais de contabilidade, o
305.827
(102)
305.725
- 50.901
254.824
Total
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - emitiu diversos
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência
Os
Títulos
e
Valores
Mobiliários
foram
classificados
na
categoria
disponível
para
venda
e
estão
demonstrados
no
balanço
contábil internacional, embora nem todos tenham sido homologados pelo Bacen. Desta forma, o Banco, na elaboração das de- patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo é calculado com base em cotações de preços divulgados pela
monstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais). O Banco não possuía posição em
já homologados pelo Bacen: (a) CPC 00 - Pronunciamento con- Instrumentos financeiros e derivativos em 30 de junho de 2015 e 2014.
tábil básico - homologado pela Resolução CMN nº 4.144/12; (b) 7 Outros Créditos - Diversos
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O estatuto social
CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos - homologado
2015 2014 prevê, a cada exercício, a destinação do lucro líquido: 5% para
pela Resolução CMN nº 3.566/08; (c) CPC 03 - Demonstrações
reserva legal (até atingir o limite previsto em Lei), e; 5% como
127
- dividendos mínimos obrigatórios entre os acionistas. Na Assemdo fluxo de caixa - homologado pela Resolução CMN nº 3.604/08; Adiantamentos e antecipações salariais
41
- bleia Geral Extraordinária de 27 de fevereiro de 2015 foi aprova(d) CPC 05 - Divulgação de partes relacionadas - homologado Créditos tributarios de impostos e contribuições (a)
14
- do o aumento de capital da sociedade no valor de R$ 298.974,
pela Resolução CMN nº 3.750/09; (e) CPC 23 - Registro contábil Adiantamentos para imobilizações
e evidenciação de políticas contábeis, mudança de estimativa Adiantamentos outros
9
- mediante a integralização de capital, o qual foi homologado pelo
e retificações de erros - homologado pela Resolução CMN nº Impostos e contribuições a compensar
3
- Banco Central do Brasil em 08 de maio de 2015.
4.007/11; (f) CPC 24 - Divulgação de eventos subsequentes ao Devedores diversos país
2
2 10 Transações com partes relacionadas - a. Operações com
período a que se referem às demonstrações contábeis - homo196
2 partes relacionadas - Em 30 de junho de 2015, inclui a contrologado pela Resolução CMN nº 3.973/11, e; (g) CPC 25 - Provi- Total
ladora Intesa Sanpaolo S.p.A. Não foram realizadas operações
196
2 com partes relacionadas e com pessoal chave da administrasões, passivos contingentes e ativos contingentes - homologados Curto Prazo
pela Resolução CMN nº 3.823/09. As demonstrações financeiras a) No exercício findo em 30 de junho de 2015, os créditos tribu- ção nos semestres findos em 30 de Junho de 2015 e 2014. b.
foram aprovadas pela Administração em 29 de julho de 2015.
Remuneração do pessoal chave da administração - Para
tários apresentaram a seguinte movimentação:
3 Resumo das principais práticas contábeis - a. Apuração do
fins de divulgação da remuneração dos administradores foram
Saldo
resultado - As receitas e despesas são apropriadas aos resultaconsiderados os diretores estatutários. A remuneração atribuída
inicial
Saldo final aos Diretores no semestre que representa salários e encargos
dos pelo regime de competência, observando-se o critério pro-ra01.01.2015 Constituição 30.06.2015 sociais foi de R$ 113 (R$ 0 em 2014).
ta dia para as de natureza financeira. b. Caixa e equivalentes de Descrição
caixa - Caixa e equivalentes de caixa são representados por dis- Imposto de Renda
11 Imposto de renda e contribuição social
ponibilidades em moeda nacional e, quando aplicável, operações Diferenças Temporárias:
2015
2014
que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus com- Provisão para títulos
Contripromissos de curto prazo com prazo igual ou inferior a 90 dias
disponíveis para venda
26
26
buição
Imposto
Impostos
Impostos
entre a data de aquisição e a data de vencimento e que não estão
26
26
de renda Social de Renda de Renda
sujeitas a uma mudança significativa no seu valor de realização.
Contribuição
Social
c. Aplicações interfinanceiras de liquidez - São registradas
Resultado antes
ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até Diferenças Temporárias:
da tributação
6.634
6.634
18
18
a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, Provisão para títulos
Adições e excluquando aplicável. d. Títulos e Valores Mobiliários - Os títulos
disponíveis para venda
15
15 sões temporárias
113
113
e valores mobiliários são classificados de acordo com a inten15
15 Resultado
ção da Administração, nas seguintes categorias: • Títulos para Total 2015
41
41 fiscal antes de
negociação - títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados. Os títulos Administração, com base nas suas projeções de resultados, en- compensação de
6.747
6.747
18
18
classificados como para negociação são apresentados no curto tende que irá auferir resultados tributáveis em até 4 anos para prejuízos fiscais
prazo, independente de seu vencimento, avaliados pelo valor de absorver os créditos tributários registrados nas demonstrações Compensação
financeiras.
Essa
estimativa
é
periodicamente
revisada,
de
com
prejuízos
mercado em contrapartida ao resultado do período. • Títulos dis(2.024)
(2.024)
poníveis para venda - títulos e valores mobiliários que poderão modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação fiscais
4.723
4.723
18
18
ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas de- Base tributável
serem ativos e frequentemente negociados, avaliados pelo valor monstrações financeiras. A expectativa de realização dos crédi15%
e
15%
e
de mercado em contrapartida a conta destacada do patrimônio tos tributários em 30 de junho de 2015 é:
Alíquotas
10%
15%
10%
15%
2015 2016 2017 2018 Total Outras exclusões
líquido - Ajuste a valor de mercado - líquido dos efeitos tributários, Projeção
2
3
sendo transferido para o resultado do período quanto da efetiva Créditos tributários
1
31
9
41 Total - valores
realização, através da venda definitiva dos respectivos valores 8 Outras obrigações - a. Fiscais e previdenciárias
correntes
(1.169)
(708)
(1)
mobiliários. Os declínios no valor de mercado dos títulos dispo2015 2014 Antecipações
509
275
níveis para venda dos seus custos atualizados, relacionados a
Provisão
para
IRPJ
e
CSLL
sobre
lucros
a
Total
(660)
(433)
(1)
razões consideradas não temporárias, são refletidos no resulta1.093
1 Em 30 de junho de 2015, o Banco possui créditos tributários
do como perdas realizadas. • Títulos mantidos até o vencimen- pagar (Nota 11)
to - Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja intenção ou Impostos e contribuições sobre salários
349
- de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social
obrigatoriedade e capacidade financeira da instituição para sua PIS E COFINS a recolher
146
- não contabilizados, no montante de R$ 3.779 (R$ 4.568 em
manutenção em carteira até o vencimento. O Banco não possui Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
32
1 2014), sendo R$ 2.362 (R$ 2.855 em 2014) referente ao IRPJ e
títulos classificados na categoria mantidos até o vencimento e
R$ 1.417 (R$ 1.713 em 2014) referente à CSLL. Os prejuízos
2
para negociação em 30 junho de 2015 e de 2014. e. Investimen- Outros
fiscais e base negativa da contribuição social não possuem pra1.622
2 zos prescricionais e sua compensação está limitada a 30% dos
tos - Os investimentos são avaliados ao custo e ajustados por Total
provisão para perdas, quando aplicável. f. Imobilizado de Uso Passivo circulante
1.622
2 lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro.
- O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, dedu- b. Diversas - Referem-se à provisão de despesas com a folha 12 Outras Informações - a. Despesas de pessoal: Referemzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo de pagamento de R$ 853; provisão de despesas administrativas se a despesas com proventos de R$ 1.024; despesas com
método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens. As a pagar no montante de R$ 153 (R$ 23 em 2014), e; provisão de previdência social de R$ 300, despesas com benefícios, R$
principais taxas anuais são de 10% para instalações, móveis e fornecedores a pagar, R$ 545.
178, despesas com honorários dos administradores R$ 113,
utensílios e 20% para equipamentos de processamento de dados 9 Patrimônio líquido - Em 30 de junho de 2015, o capital social, despesas com fundo de garantia por tempo de serviço R$ 88 e
e sistema de segurança. g. Ativo Intangível - O ativo intangível subscrito e integralizado, é representado por 9.748.337 ações outras despesas R$ 15. b. Outras despesas administrativas:
Capital Social
7.091
7.091
7.091
298.974
306.065

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e

divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeira do Banco para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Banco. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Referem-se a despesas com serviços técnicos especializados
de R$ 992, despesas com sistema de processamentos de dados de R$ 473, despesas com alugueis de R$ 122; despesas
com provisões administrativas de R$ 113, despesas com depreciação e amortização de R$ 90, despesas com telecomunicações de R$ 62, despesas com viagens de R$ 56, despesas
com manutenção e conservação de bens de R$ 45, e, outras
despesas administrativas de R$ 119. c. Despesas tributárias
- Referem-se a despesas tributos federais de R$ 1.707 e despesas com tributos estaduais de R$ 6.
13 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais fiscais e previdenciárias - a. Ativos contingentes - Não há
ativos contingentes registrados em 30 de junho de 2015 e 2014.
b. Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais. Em 30 de junho de 2015 e 2014 o
Banco não possui nenhuma ação em andamento classificadas
como perda provável ou obrigação legal. c. Passivos contingentes classificados como perdas possíveis - Em 30 de junho de 2015, há uma reclamação trabalhista em que o Banco
foi ajuizado como solidário à causa pelo reclamante. Na opinião dos assessores jurídicos externos, o valor da causa é de
R$ 1.303 e está classificado como perda possível. A administração está de acordo com a avaliação realizada.
14 Gerenciamento de riscos - a. Risco de mercado - O risco
de mercado, associado com as perdas potenciais advindas de
variações em preços de ativos financeiros, taxas de juros, moedas e índices, é gerenciado diariamente pelo Departamento
de Gerenciamento de Risco & Capital- “DGRC”, seguindo os
limites aprovados pelo Comitê Superior de Risco que são revisados, no mínimo, anualmente. A política com a descrição da
estrutura de gerenciamento de risco de mercado encontra-se
disponível nas dependências da instituição. O relatório sobre a
gestão do risco de mercado está disponível no endereço eletrônico do Banco. b. Fatores de risco de mercado - Os principais
fatores de risco de mercado eventualmente presentes no balanço são: taxa de juros pré-fixada, taxa de juros vinculada aos
índices SELIC e DI. c. Risco de liquidez - Risco de liquidez
está relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamento destes. O
controle de risco de liquidez é efetuado eventualmente por meio
da análise estática da estrutura de descasamentos (GAP, EVE),
adicionalmente são utilizados os indicadores LCR (Liquidity Coverage Ratio) e o NSFR (Net Stable Funding Ratio). O relatório
sobre a gestão do risco de liquidez está disponível no endereço
eletrônico do Banco. d. Risco operacional - Definido pela Resolução nº 3.380 do Banco Central do Brasil, de 29 de junho de
2006, como o risco de perda resultante de falha ou inadequação
de processos internos, sistemas, comportamento humano, ou
ainda, proveniente de eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição
financeira. O relatório sobre a gestão do risco de operacional
está disponível no endereço eletrônico.
15 Gerenciamento de capital - O gerenciamento de capital
compreende: Monitoramento e controle de capital mantido pela
Instituição face aos limites mínimos de capital; Plano de capital
para fazer face aos riscos a que a Instituição está sujeita, considerando os objetivos estratégicos nos próximos três anos; Testes de estresse e avaliação dos seus impactos sobre o capital.
A estrutura de gerenciamento de capital auxilia a Administração
quanto à gestão do Banco por meio de informações tempestivas
e suficientes, fornecendo prospectivamente uma visão do capital necessário para suportar os riscos incorridos pelo Banco,
utilizando simulações de cenários que levam em conta as mudanças nas condições de mercado e as estratégias de negócio.
As políticas e estratégias para o gerenciamento de capital são
revisadas no mínimo anualmente pela Administração. O relatório de gerenciamento de capital está disponível no endereço
eletrônico do Banco.
16 Limites Operacionais - (a) Índice de Basileia: Com o objetivo
de implementar no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, o Bacen, emitiu, em março de 2013,
normas acerca da nova definição de capital e dos requerimentos
de capital regulamentar que passaram a vigorar a partir de 1º de
outubro de 2013. Os índices apurados de acordo com as regras
vigentes em 30 de junho de 2015 estão apresentados a seguir:
2015
305.292
Patrimônio de referência nível I
305.292
Capital principal
Patrimônio de referência nível II
305.292
Patrimônio de referência (nível I e II)
Ativos ponderados pelo risco (RWA)
39.853
Parcela de risco de crédito
2.921
Parcela de risco de mercado
Parcela de risco de operacional
36.932
Patrimônio de referência mínimo para o RWA (11%)
4.384
Margem sobre o PR requerido
300.908
Rban
5
300.903
Margem sobre o PR requerido - Rban
766,05%
Índice de Basiléia
Índice de capital principal
766,05%
Índice nível I
766,05%
Índice de imobilização
0,71%
(b) Demais limites operacionais: O Banco mantém monitoramento e controles compatíveis com a natureza e complexidade
de suas operações e está em conformidade com os limites operacionais em vigor
17 Eventos subsequentes - A Presidenta da República, em
21 de maio de 2015, alterou através da Medida Provisória nº
675/15, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL das instituições financeiras e outras entidades de
15% para 20% do lucro tributável. Embora esta medida produza
efeitos sobre o lucro tributável a partir de 1º de setembro de
2015, ela carece de aprovação pelo Congresso Nacional, para
que possa ser transformada definitivamente em lei.Caso esta
alteração tivesse produzido efeitos na data base 30 de junho
de 2015, a diferença apurada sobre o valor calculado da CSLL
seria de R$ 236.
18 Informação complementar - Em 30 de junho de 2015 e
2014, não há garantias e fianças bancárias prestadas.
A Diretoria
Nelson Edgar Leite
CRC 1SP220262/O-0
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Intesa Sanpaolo
Brasil S.A. – Banco Múltiplo (“Banco”) em 30 de junho de 2015,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
São Paulo, 27 de agosto de 2015
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