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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
(“ISPBR” ou “Banco”) submetem ao conhecimento de V.Sas., o Relatório
da Administração as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, em moeda nacional (“Reais” ou “R$”), seguidas do relatório dos
Auditores Independentes sem ressalvas, inerentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. As demonstrações ﬁnanceiras apresentadas atendem na sua íntegra as normas do Banco Central
do Brasil (“BACEN”) e reﬂetem a estrutura societária do ISPBR nos exercícios. Evolução dos números: Em dezembro de 2016 o total de ativos
atingiu R$ 579,21 milhões (R$ 331,17 milhões em 2015). Os ativos totais
do Banco estão representados por operações de crédito no montante de
R$ 421,61 milhões (R$ 159,31 milhões em 2015) e investimento em títulos públicos classiﬁcados como “disponíveis para venda” no montante de

R$ 50,42 milhões (R$ 157,65 milhões em 2015). O Banco alcançou lucro
no exercício de 2016 de R$ 12,77 milhões (R$ 12,31 milhões em 2015).
O patrimônio liquido chegou a R$ 326,91 milhões (R$ 314,13 milhões em
2015). Enquadramento das operações aos objetivos estratégicos: O
Banco Central do Brasil concedeu em 08 de maio 2015 a autorização deﬁnitiva para o ISPBR iniciar suas operações no Brasil na forma de banco múltiplo com carteira comercial e de investimento, e autorização para
realizar operações no mercado de câmbio. O “ISPBR” tem como foco o
oferecimento de soluções de crédito e investimentos para clientes pessoas
jurídicas. A partir desta data iniciou-se a captura de operações previstas
nos objetivos estratégicos estabelecidos no plano de negócios entregue
ao BACEN, que no início de 2016 foi revisado, através da produção do
Plano de Capital, em conformidade com a Resolução nº 4.122/12. Ao

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
PASSIVO
Nota
2016
2015
Nota 2016
ATIVO
CIRCULANTE
467.459 69.047 CIRCULANTE
246.357
Disponibilidades
4
149
94 Depósitos
10
3.320
53.078 6.501
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
5
Depósitos a Prazo
3.320
Aplicações no Mercado Aberto
53.078 6.501
Títulos e valores mobiliários e
Obrigações por empréstimos e Repasses
11 195.587
Empréstimos no Exterior
191.714
52.833 1.293
instrumentos financeiros derivativos
6
Repasses do Exterior
3.873
Carteira Própria
50.416
Instrumentos Financeiros Derivativos
2.417 1.293
4.800
6
213.700 57.252 Instrumentos financeiros derivativos
Operações de Crédito
7
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos
4.800
Operações de Crédito - Setor Privado
214.462 57.371
(Provisão para Operações de Crédito de
42.650
Liquidação Duvidosa)
(762)
(119) Outras obrigações
Cobrança e Arrecadação de Tributos e
147.611 3.907
Outros créditos
Assemelhados
12.a
139
Carteira de Câmbio
8.a
146.096
Carteira de Câmbio
8.a 34.462
Rendas a receber
8.b
112
18
Fiscais e previdenciárias
12.b
5.042
Diversos
8.c e 8.d 1.480 3.889
Diversas
12.c
3.007
(Provisão para Outros Créditos)
7
(77)
88
Outros Valores e Bens
5.346
Despesas Antecipadas
88
- EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
109.551 259.369 Depósitos
Depósitos a Prazo
Títulos e valores mobiliários e
- 157.654
instrumentos financeiros derivativos
6
5.346
11
Carteira Própria
- 157.654 Obrigações por empréstimos e Repasses
Repasses do Exterior
5.346
Operações de Crédito
7
109.551 101.498
Operações de Crédito - Setor Privado
109.790 101.940
596
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
(Provisão para Operações de Crédito de
Resultados de Exercícios Futuros
596
Liquidação Duvidosa)
(239)
(442)
217
Outros créditos
326.914
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
13
Diversos
8.c
217
2.203 2.756
PERMANENTE
306.065
Investimentos
1
1 Capital Social
Capital de domiciliados no exterior
306.065
CETIP
1
1
1.518 1.559
Imobilizado de uso
9.a
1.254
Imobilizações de uso
2.025 1.752 Reserva Legal
19.603
(Depreciações Acumuladas)
(507)
(193) Outras Reservas de Lucros
(8)
684 1.196 Ajustes a valor de mercado - TVM
Intangível
9.b
Ativos intangíveis
1.386 1.386
(702)
(190)
(Amortização Acumulada)
TOTAL DO ATIVO
579.213 331.172 TOTAL DO PASSIVO
579.213
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração das mutações do patrimonio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e
semestre findo em 31 de dezembro de 2016 - (Em milhares de reais)

Em 31 de dezembro de 2014
Aumento de capital
Ajuste a valor de mercado - TVM’s
Reserva Legal
Outras Reservas de Lucros
Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2015
Em 31 de dezembro de 2015
Ajuste a valor de mercado - TVM’s
Reserva Legal
Outras Reservas de Lucros
Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2016
Em 30 de junho de 2016
Ajuste a valor de mercado - TVM’s
Reserva Legal
Outras Reservas de Lucros
Lucro do semestre
Em 31 de dezembro de 2016

Ajuste ao valor
Capital Social Reservas de Lucros
Lucros acumulados
de mercado - TVM
7.091
(4.226)
298.974
(22)
616
(616)
7.471
(7.471)
12.313
306.065
8.087
(22)
306.065
8.087
(22)
14
639
(639)
12.131
(12.131)
12.770
306.065
20.857
(8)
306.065
14.514
(7)
(1)
317
(317)
6.026
(6.026)
6.343
306.065
20.857
(8)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

2015
10.378
2.510
2.510
1.083
1.083
1.212
1.212
5.573
237
1.245
2.950
1.141
6.347
1.024
1.024
5.323
5.323
317
317
314.130
306.065
306.065
616
7.471
(22)
331.172

Total
2.865
298.974
(22)
12.313
314.130
314.130
14
12.770
326.914
320.572
(1)
6.343
326.914

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Valores expressos em milhares de reais)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - O Intesa Sanpaolo Brasil S.A. Banco Múl- contingentes - homologados pela Resolução CMN nº 3.823/09; (k) CPC
tiplo (“Banco”), é uma instituição ﬁnanceira privada controlada pelo Intesa 27 - Ativo Imobilizado – Resolução CMN nº 4.535/16; e (l) CPC 33 - BeSanpaolo S.p.A., com sede na Itália, e Intesa Sanpaolo Holding International nefícios a empregados homologado pela Resolução CMN nº 4.424/15. As
S.A. com sede em Luxemburgo, constituído sobre a forma de banco múlti- demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas pela Administração em 15 de
plo, com objetivo de realização de operações bancárias, dentre as quais as março de 2017.
operações no mercado de câmbio, atuando através das carteiras comerciais 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a. Moeda Fune de investimento. O Banco foi constituído em 8 de maio de 2015, conforme cional - As demonstrações ﬁnanceiras estão apresentadas na moeda do
eventos descritos abaixo: (a) Em 11 de abril de 2013, foi celebrado contrato ambiente econômico primário na qual a entidade opera, em Reais (R$), que
de cessão de ações em que o Credit Agricole CIB France e Credit Agricole é a moeda funcional do Banco. b. Apuração do resultado - As receitas e
Indosuez do Brasil Ltda. se comprometeram a vender a totalidade das ações despesas são apropriadas aos resultados pelo regime de competência,
da Indosuez W.I. Carr Securities (Brazil) DTVM para o Intesa Sanpaolo S.p.A. observando-se o critério pro-rata dia para as de natureza ﬁnanceira. c. Caie Intesa Sanpaolo Holding International S.A., respectivamente. A operação xa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são represenfoi ﬁnalizada em 24 de abril de 2014. (b) A razão social da empresa Indosuez tados por disponibilidades em moeda nacional e, quando aplicável, operaW.I. Carr Securities (Brazil) DTVM foi alterada para Intesa Sanpaolo Brasil ções que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme deﬁnido na As- compromissos de curto prazo com prazo igual ou inferior a 90 dias entre a
sembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2014 e homologada data de aquisição e a data de vencimento e que não estão sujeitas a uma
pelo Banco Central do Brasil em 5 de agosto de 2014. (c) Em 7 de agosto mudança signiﬁcativa no seu valor de realização. d. Aplicações interfinande 2014, o Banco Central do Brasil se pronunciou informando que a Intesa ceiras de liquidez - São registradas ao custo de aquisição, acrescido dos
Sanpaolo Brasil S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários poderia rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para
solicitar inspeção para aprovação de mudança do objeto social para Banco desvalorização, quando aplicável. e. Títulos e Valores Mobiliários - Os
Múltiplo. Em 2 de dezembro de 2014, foi solicitada a inspeção pré operacio- títulos e valores mobiliários são classiﬁcados de acordo com a intenção da
nal da estrutura organizacional implementada na sociedade. (d) Em 8 de Administração, nas seguintes categorias: s 4ÓTULOS PARA NEGOCIAÎÍO - Títumaio de 2015, o Banco Central do Brasil autorizou as mudanças do objeto e los e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e fredenominação social da Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Distribuidora de Títulos quentemente negociados. Os títulos classiﬁcados como para negociação
e Valores Mobiliários para os atuais objeto e denominação social.
são apresentados no curto prazo, independentemente de seu vencimento,
2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINAN- avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
CEIRAS - As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas e estão apresen- s 4ÓTULOS DISPONÓVEIS PARA VENDA - Títulos e valores mobiliários que podetadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis rão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem
às instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar pelo Bacen, observando ativa e frequentemente negociados, avaliados pelo valor de mercado em
às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, consubstancia- contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido - Ajuste a valor de
das às normas e diretrizes estabelecidas pelo Bacen, Conselho Monetário mercado - líquido dos efeitos tributários, sendo transferido para o resultado
Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do período quando da efetiva realização, através da venda deﬁnitiva dos
do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações ﬁnanceiras de respectivos valores mobiliários. Os declínios no valor de mercado dos títu31 de dezembro de 2016 e 2015 foram preparadas com base nas práticas los disponíveis para venda dos seus custos atualizados, relacionados a racontábeis acima descritas, compreendendo as demonstrações do resultado, zões consideradas não temporárias, são reﬂetidos no resultado como perdas mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa. Em aderência das realizadas. s 4ÓTULOS MANTIDOS ATÏ O VENCIMENTO - Títulos e Valores
ao processo de convergência com as normas internacionais de contabi- Mobiliários para os quais haja intenção ou obrigatoriedade e capacidade
lidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - emitiu diversos ﬁnanceira da instituição para sua manutenção em carteira até o vencimenpronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil inter- to. O Banco não possui títulos classiﬁcados na categoria mantidos até o
nacional, embora nem todos tenham sido homologados pelo Bacen. Desta vencimento e para negociação em 31 de dezembro de 2016 e 2015. f. Insforma, o Banco, na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, adotou trumentos financeiros derivativos - Os instrumentos ﬁnanceiros derivatios seguintes pronunciamentos já homologados pelo Bacen: (a) CPC 00 vos são avaliados pelo valor justo, e são classiﬁcados, na data de sua aqui- Pronunciamento contábil básico - homologado pela Resolução CMN nº sição, de acordo com a intenção da administração em utilizá-los como
4.144/12; (b) CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos - homo- instrumento de proteção hedge ou não, conforme a Circular nº 3.082, de
logado pela Resolução CMN nº 3.566/08; (c) CPC 02 – Efeitos nas mu- 30/01/2002, do BACEN. As operações que utilizam instrumentos ﬁnanceidanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis ros que não atendam aos critérios de proteção são contabilizados pelo va– Resolução CMN nº 4.524/16; (d) CPC 03 - Demonstrações do ﬂuxo lor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados,
de caixa - homologado pela Resolução CMN nº 3.604/08; (e) CPC 04 – reconhecidos diretamente na demonstração do resultado. Em 31 de deAtivo Intangível – Resolução CMN nº 4.534/16; (f) CPC 05 - Divulgação zembro de 2016 e 2015 não havia derivativos destinados a hedge. g. Opede partes relacionadas - homologado pela Resolução CMN nº 3.750/09; (g) rações de crédito e provisão para operações de crédito de liquidação
CPC 10 – Pagamento baseado em ações – Resolução CMN n° 3.989/11; (h) duvidosa - As operações de crédito são registradas a valor presente, calCPC 23 - Registro contábil e evidenciação de políticas contábeis, mudança culadas pro-rata dia com base na variação do indexador e na taxa de juros
de estimativa e retiﬁcações de erros - homologado pela Resolução CMN nº contratuais. As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60
4.007/11; (i) CPC 24 - Divulgação de eventos subsequentes ao período a dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas
que se referem às demonstrações contábeis - homologado pela Resolução como receita quando efetivamente recebidas. As operações de crédito são
CMN nº 3.973/11; (j) CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos classiﬁcadas quanto ao nível de risco de acordo com critérios que levam em

ﬁnal do exercício ﬁndo em dezembro de 2016 constatamos enquadramento
ao resultado projetado no cenário base. 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 – Artigo 18 § 3º, 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, clientes e fornecedores pela parceria.
A Diretoria
São Paulo, 15 de março de 2017.
Demonstração do resultado para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)
2º
Exercício
Semestre
2016
2016
2015
28.541 58.746 33.830
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
- Operações de Crédito
20.488 35.928 4.812
- Resultado de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários
3.831 9.207 27.238
- Resultado de Aplicações Interﬁnanceiras de Liquidez 1.279 8.217 1.431
- Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (2.233) (1.697)
138
- Resultado de Operações de Câmbio
5.176 7.091
211
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (2.287) (7.042)
(644)
- Operações de Captação no Mercado e
Empréstimos e Repasses
(1.957) (6.256)
(83)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(330)
(786)
(561)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
26.254 51.704 33.186
FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (13.867) (27.756) (20.030)
- Receitas de Prestação de Serviços
634
945
47
- Despesas de Pessoal
(8.231) (16.315) (10.738)
- Outras Despesas Administrativas
(4.888) (9.667) (6.567)
- Despesas Tributárias
(1.380) (2.717) (2.776)
- Outras Receitas Operacionais
3
3
4
- Outras Despesas Operacionais
(5)
(5)
12.387 23.948 13.156
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
(2)
(6)
2
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
12.385 23.942 13.158
SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (5.136) (10.266)
(290)
Provisão para Imposto de Renda
(2.276) (4.269) (2.527)
Provisão para Contribuição Social
(1.871) (3.480) (1.704)
Ativo Fiscal Diferido
(989) (2.517) 3.941
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
(906)
(906)
(555)
6.343 12.770 12.313
LUCRO LÍQUIDO
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES-R$ 0,6507 1,3100 1,2631
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demostrações dos fluxos de caixa para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)
2016
2015
2º
Fluxo de caixa de atividades operacionais Semestre Exercício Exercício
Lucro líquido ajustado do semestre/exercício
9.234
17.461
10.641
Lucro líquido do semestre/exercício
6.343
12.770
12.313
Depreciações e amortizações
407
826
383
Provisões (Despesas Administrativas,
Bônus e PLR)
872
104
1.254
Ajuste ao valor justo de TVM e derivativos
para negociação
293
458
71
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
330
786
561
Ativo Fiscal Diferido
989
2.517
(3.941)
33.751
29.444 (302.787)
Variação de ativos/obrigações
(Aumento) Redução de títulos e valores
mobiliários
7.207 107.265 (157.694)
(Aumento) de operações de crédito
(57.048) (164.940)
(152)
(Aumento) de outros créditos
(54.242) (146.058) (159.311)
(Aumento) de outros valores e bens
(8)
(88)
(162)
Aumento (Redução) de depósitos
1.485
(214)
3.534
(Redução) de Relações Interdependências
(1.821)
Aumento de obrigações por empréstimos
e repasses
99.642 194.526
6.406
Aumento de instrumentos ﬁnanceiros
derivativos
2.256
2.007
Impostos de renda e contribuição social pagos
(2.117)
Aumento de outras obrigações
36.020
38.784
4.275
260
279
317
Aumento de resultado de exercícios futuros
Disponibilidades líquidas proveniente
42.985
46.905 (292.146)
aplicados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividade de investimentos
(Aplicação) no imobilizado de uso
(260)
(273)
(1.752)
- (1.386)
(Aplicação) no intangível
Disponibilidades líquidas proveniente
(260)
(273) (3.138)
aplicadas nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
- 298.974
Aumento de capital
Caixa líquido proveniente de atividades de
- 298.974
financiamentos
Total dos fluxos de caixa
42.725
46.632
3.690
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do
semestre/exercício
10.502
6.595
2.905
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do
53.227
53.227
6.595
semestre/exercício
Variação líquida de caixa e equivalentes
42.725
46.632
3.690
de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos especíﬁcos em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os
parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN n.º 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classiﬁcação em nove níveis (de AA a
H). h. Operações em moeda estrangeira - As operações ativas e passivas
com cláusula de variação cambial são atualizadas pela taxa de compra ou de
venda da moeda estrangeira, na data das demonstrações ﬁnanceiras, de acordo com as disposições contratuais e as diferenças decorrentes de conversão
de moeda reconhecidas no resultado do período. i. Investimentos - Os investimentos são avaliados ao custo e ajustados por provisão para perdas, quando
aplicável. j. Imobilizado de Uso - O ativo imobilizado é demonstrado ao custo
de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas
pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens. As principais
taxas anuais são de 20% para equipamentos de processamento de dados e
10% para outros bens. k. Ativo Intangível - O ativo intangível é registrado ao
custo de aquisição ou formação, deduzido das respectivas amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear. A amortização é calculada pelo prazo
de cinco anos ou pelo prazo de contrato. l. Redução do valor recuperável de
ativos não financeiros (Impairment) - É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo excede seu valor recuperável.
Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período. Os valores
dos ativos não ﬁnanceiros são revistos anualmente. Em 31 de dezembro de
2016 e 2015 não foram identiﬁcados ativos não ﬁnanceiros com indicação de
perda por impairment. m. Depósitos e obrigações por empréstimos e repasses - São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro-rata dia. n.
Demais ativos e passivos circulantes - São apresentados pelos seus valores
de realização ou liquidação nas datas dos balanços. o. Imposto de renda e
contribuição social - A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% acima de limites especíﬁcos. A provisão para contribuição social foi constituída à alíquota
de 15% do lucro antes do imposto de renda apurado no período entre 01 de
janeiro a 31 de agosto de 2015 e a partir de 01 de setembro de 2015 a 20%,
conforme Lei nº 13.169 de 06 de outubro de 2015. A majoração da alíquota
aplica-se até 31 de dezembro de 2018 e a partir de 01 de janeiro de 2019 a
alíquota volta a ser de 15%. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários, a taxas vigentes à época das demonstrações ﬁnanceiras, calculados sobre
prejuízos ﬁscais e adições temporárias, no pressuposto de geração de lucros
continua

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 17 de março de 2017 às 03:04:04.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Valores expressos em milhares de reais)
e. Movimentação das obrigações fiscais diferidas no exercício
tributáveis futuros suﬁcientes para a compensação desses créditos e são re- a. Por modalidade de crédito:
2016
2015
Saldo em (Reversão / Saldo em Saldo em
gistrados na rubrica “Outros Créditos - Diversos” sendo realizado quando da
Modalidade de crédito
Saldo Provisão Saldo Provisão
302.378
(789) 158.228
(550) Descrição
01.01.2016 Realização) 31.12.2016 31.12.2015
utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais foram Empréstimos
21.874
(212)
1.083
(11) Imposto de Renda
constituídos. Os créditos tributários são constituídos com base nas alíquotas Financiamentos
Diferenças Temporárias:
vigentes e serão realizados, também, conforme alíquota vigente descrita no Total Empréstimos e
Ajuste a valor de
Financiamentos
324.252
(1.001)
159.311
(561)
parágrafo acima. Os créditos tributários foram constituídos em 31 de dezemmercado derivativos
18
(18)
18
bro de 2015 e estão mantidos em 31 de dezembro de 2016, já com base nas Adiantamento sobre contratos de
18
(18)
18
97.361
(77)
- Total
alíquotas vigentes. p. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, câmbio (Nota 8.a)
Contribuição Social
fiscais e previdenciárias - O reconhecimento, a mensuração e a divulgação Total Adiantamento sobre
97.361
(77)
- Diferenças Temporárias:
dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de contratos de câmbio
421.613
(1.078) 159.311
(561) Ajuste a valor de
acordo com os critérios deﬁnidos na Resolução nº 3.823 de 16 de dezembro Total
mercado derivativos
15
(15)
15
2009 e Carta Circular nº 3.429 de 11 de fevereiro de 2010 do BACEN, obede- b. Por nível de risco e prazo de vencimento:
Total
15
(15)
15
2016
cendo aos seguintes critérios: s #ONTINGÐNCIAS ATIVAS - Não são reconheciTotal Geral
33
(33)
33
Empréstimos
e
Financiamentos
das nas demonstrações ﬁnanceiras, exceto quando da existência de evidên9 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Nível
de
Até
3
De
3
a
6
De
6
a
12
Após
12
cias que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem
2016
Total Provisão a. Imobilizado de uso
risco
meses meses
meses
meses
mais recursos. s #ONTINGÐNCIAS PASSIVAS - São reconhecidas nas demonsDepreciação
Depreciação Valor
AA
78.355
24.894
10.195
82.483
195.927
trações ﬁnanceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
Anual - % Custo Acumulada Liquido
A
81.197
8.546
432
6.799 96.974
(485)
Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
10
766
(143)
623
B
722 20.508 21.230
(212) Móveis e Utensílios
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação
10
207
(30)
177
- 10.121
- 10.121
(304) Máquinas e Equipamentos
C
das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com Total
20
471
(188)
283
159.552 43.561
11.349 109.790 324.252
(1.001) Equipamentos de Telefonia
Sistemas de Processamento
suﬁciente segurança. As contingências passivas classiﬁcadas como perda
Adiantamento
sobre
contratos
de
câmbio
de Dados
20
581
(146)
435
possível são apenas divulgadas em notas explicativas, enquanto aquelas
Nível de
Até 3 De 3 a 6 De 6 a 12 Após 12
Total
2.025
(507)
1.518
classiﬁcadas como perda remota não requerem provisão, nem divulgação.
Total
Provisão
risco
meses
meses
meses
meses
2015
s /BRIGAÎÜES LEGAIS - Referem-se a obrigações derivadas de contratos (por
AA
79.985
2.876
- 82.861
Depreciação
Depreciação Valor
meio de termos explícitos ou implícitos), legislação ou outra ação de lei. O
A
8.667
4.859
- 13.526
(67)
Anual - % Custo Acumulada Liquido
montante discutido é quantiﬁcado e registrado contabilmente, independente974
974
(10) Móveis e Utensílios
C
10
760
(55)
705
mente à classiﬁcação de risco e atualizado de acordo com a legislação vigen- Total
88.652
8.709
- 97.361
(77) Máquinas e Equipamentos
10
200
(10)
190
te. q. Estimativas contábeis - A elaboração de informações ﬁnanceiras de
248.204 52.270
11.349 109.790 421.613
(1.078) Equipamentos de Telefonia
20
471
(75)
396
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Adminis- Total Geral
Sistemas de Processamento
2015
tração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas conde Dados
20
321
(53)
268
Empréstimos e Financiamentos
tábeis. Ativos e passivos signiﬁcativos sujeitos a essas estimativas e premisTotal
1.752
(193)
1.559
Até 3 De 3 a 6 De 6 a 12 Após 12
Nível de
sas incluem a provisão para demandas judiciais e administrativas, provisão
2016
Total Provisão b. Intangível
meses meses
meses
meses
risco
para créditos de liquidação duvidosa, a valorização a mercado de títulos e
Custo Amortização Valor Liquido
AA
29.720
4.873
10.134 54.314 99.041
valores mobiliários e de instrumentos ﬁnanceiros derivativos, determinação
653
(318)
335
A
419
1.023
6.810
8.252
(41) Benfeitorias
da vida útil remanescente de ativos tangíveis, sistemas e ativos e direitos in1.083
10.118 40.817 52.018
(520) Aquisição e Desenvolvimento de
B
tangíveis, bem como da apropriação das despesas de depreciação e amorSistemas
733
(384)
349
31.222
5.896
20.252 101.940 159.311
(561)
Total
tização e o registro de créditos tributários e as análises de impairment. A
Total
1.386
(702)
684
2016
2015
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar c. Por ramo de atividades:
2015
Ramo
de
Atividade
Saldo
Provisão
Saldo
Provisão
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao
Custo Amortização Valor Liquido
178.675
(718) 54.563
(522)
processo de sua determinação. O Banco revisa as estimativas e premissas Serviços
Benfeitorias
653
(127)
526
Comércio
81.534
(111) 34.593
periodicamente.
Aquisição e Desenvolvimento de
161.404
(249)
70.155
(39)
Indústria
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O caixa e equivalentes de caixa
Sistemas
733
(63)
670
421.613
(1.078) 159.311
(561) Total
do Banco são representados por saldos em poder de bancos e aplicações Total
1.386
(190)
1.196
interﬁnanceiras de liquidez. Em 31 de dezembro, o caixa e equivalentes de d. Movimentação da provisão para operações de crédito e outros crédi- 10 DEPÓSITOS
2016
caixa estavam assim compostos:
tos de liquidação duvidosa, conforme Resolução 2.682/99:
Até 30 De 31 a De 61 a De 91 a De 181 a
2016
2015
Saldo em
Saldo em
dias 60 dias 90 dias 180 dias 360 dias Total
Caixa e saldos em bancos
149
94 Descrição
01.01.2016 Constituição 31.12.2016 Depósitos a prazo
2.042
487
213
541
37 3.320
Aplicações no mercado aberto (Nota 5)
53.078
6.501 Empréstimos e Financiamentos
561
440
1.001 Total
2.042
487
213
541
37 3.320
53.227
6.595 Adiantamento sobre contratos de câmbio
Caixa e equivalentes de caixa
77
77
2015
269
269
5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ - Em 31 de dezembro, Garantias Prestadas (Nota 12.c)
De 91
Acima
Total
561
786
1.347
as aplicações interﬁnanceiras de liquidez estavam assim compostas:
Até 30 De 61 a a 180 De 181 a de 360
2016
2015
Saldo em
Saldo em
Total
dias 90 dias dias 360 dias dias
Aplicações no mercado aberto
Descrição
01.01.2015 Constituição 31.12.2015 Depósitos a prazo
2.510
1.024 3.534
53.078
6.501 Empréstimos e Financiamentos
Posição Bancada
561
561 Total
2.510
1.024 3.534
Letras Financeira do Tesouro - LFT
33.968
- Total
561
561 11 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
19.110
6.501 e. Renegociação de contratos - Em 31 de dezembro de 2016 existiam conLetras do Tesouro Nacional - LTN
2016
53.078
6.501 tratos renegociados no valor de R$18.207 (não houve em 2015). Para estes
Total
De 31 De 61 De 91 De 181 Acima
Em 31 de dezembro de 2016, o resultado de operações interﬁnanceiras de li- contratos foram atribuídos os mesmos ratings das operações anteriormente
Até 30 a 60 a 90 a 180 a 360 de 360
quidez é composto por rendas no montante de R$ 8.217 (R$ 1.431 em 2015). às renegociações. O Banco não possui créditos baixados para prejuízo em
Total
dias
dias dias dias dias
dias
Operações de
6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEI- 2016 e 2015.
empréstimos do 125.273 2.476 8.312 55.653
- 191.714
ROS DERIVATIVOS - a) Títulos e valores mobiliários - Em 31 de dezem- 8 OUTROS CRÉDITOS
exterior
bro, as posições dos títulos e valores mobiliários estavam assim compostas: a. Carteira de Câmbio
2016
Operações de
2016
2015
Ativo
- 3.443
430 5.346
9.219
Valor Ajuste a valor Valor
Valor
Câmbio comprado a liquidar
132.473 repasses do
de
de mercado
de
de
Direitos sobre venda de câmbio
225 exterior
Total
125.273
5.919
8.312
55.653
430
5.346
200.933
custo
no PL
mercado mercado Cambiais em moeda estrangeira
12.852
Carteira Própria
546
Rendas a receber de adiantamentos concedidos (Nota 7.a)
2015
Títulos Disponíveis para venda
146.096
Total
De 31 De 61 De 91 De 181 Acima
Letras Financeiras do
Passivo
Até 30 a 60 a 90 a 180 a 360 de 360
224
50.431
(15) 50.416 157.654 Câmbio vendido a liquidar
Tesouro - LFT
Total
dias
dias dias dias dias
dias
131.053 Operações de
50.431
(15) 50.416 157.654 Obrigações por compra de câmbio
Total
(96.815)
Adiantamentos
sobre
contratos
de
câmbio
–
exportação
(Nota
7.a)
empréstimos
do
414
669
1.083
Curto Prazo
50.416
34.462 exterior
Longo Prazo
- 157.654 Total
2016 2015 Operações de
Os Títulos e Valores Mobiliários foram classiﬁcados na categoria disponível b. Rendas a Receber
- 5.323
5.323
111
- repasses do
para venda e estão demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo Comissão sobre garantias prestadas
1
- exterior
estimado. O valor justo é calculado com base em cotações de preços divulga- Comissão sobre conﬁrmação de carta de crédito
Total
414
669
- 5.323
6.406
18
dos pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan- Comissão sobre reserva de limite de operações de Crédito
112
18 Os empréstimos e repasses no exterior são realizados, substancialmente,
ceiros e de Capitais). Em 31 de dezembro de 2016, foi apurado um saldo de Total
ajuste negativo no patrimônio líquido, já descontado os efeitos dos impostos, c. Diversos
2016 2015 com a controladora do Banco e possuem taxas até 3,25% com vencimento
no montante de R$ 8 (R$ 22 em 2015) relativos aos títulos disponíveis para Adiantamentos e antecipações salariais
78
108 até maio de 2019.
12 OUTRAS OBRIGAÇÕES - a. Cobrança e Arrecadação de Tributos e
a venda. b) Instrumentos financeiros derivativos - Em 31 de dezembro as Adiantamentos para imobilizações
4
38
Assemelhados - O montante de R$ 139 em 31 de dezembro de 2016 refereposições dos instrumentos ﬁnanceiros derivativos estavam assim compostos: Créditos tributários de impostos e contribuições (d)
1.398 3.959
-se à IOF a recolher sobre operações de crédito e câmbio (R$ 237 em 2015).
i. Por valor de custo e mercado:
1
Devedores diversos país
2016 2015
b. Fiscais e previdenciárias
2016
1.480 4.106 Provisão para IRPJ e CSLL sobre lucros a pagar (Nota 15)
Total
4.168 2.158
Valor a
Valor a
d. Crédito Tributário - Créditos tributários de imposto de renda (IRPJ) e con- Impostos e contribuições sobre salários
601
533
Valor de
Receber
Pagar
tribuição social (CSLL), constituídos com base nas alíquotas vigentes para PIS e COFINS a recolher
229
185
2EFERÐNCIA Custo Mercado Custo Mercado Resultado
24
32
Swap
46.787
- (2.065) (2.501)
(6.743) estes tributos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, calculados sobre os ajus- Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
tes temporários prejuízos ﬁscais. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro, os Provisão para impostos e contribuições diferidas
32
Contratos a
20
10
Outros
75.232 2.034
2.417 (1.967) (2.299)
5.046 créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
Termo
Cons- (Reversão
5.042 2.950
Total
Total
122.019 2.034
2.417 (4.032) (4.800)
(1.697)
Saldo em titui- / Realiza- Saldo em Saldo em c. Diversas
2016 2015
2015
Descrição
01.01.2016 ção
31.12.2016 31.12.2015 Provisões de Despesas com Pessoal
ção)
1.031 1.020
Valor a
Valor a
Imposto de Renda
Provisões de Outras Despesas Administrativas
50
9
Valor de
Receber
Pagar
Diferenças Temporárias:
Provisão de Fornecedores a Pagar
350
112
2EFERÐNCIA Custo Mercado Custo Mercado Resultado
Provisão para créditos de
Provisão para devedores duvidosos de garantias prestadas
269
Swap
23.772
64
49 (615)
(651)
(583)
liquidação duvidosa
140
130
270
140
Contratos a
1.307
Provisão de participações nos lucros e bônus
Provisão para
75.971
983
1.244 (423)
(561)
721
Termo
Total
3.007 1.141
outros passivos
313
93
406
313
Total
99.743 1.047
1.293 (1.038) (1.212)
138
13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31 de dezembro de 2016, o capital social,
Provisão de prejuízo
ii. Por vencimento e indexador:
ﬁscal acumulado
1.736
(1.736)
1.736 subscrito e integralizado, é representado por 9.748.337 ações ordinárias,
2016
nominativas e sem valor nominal. Reserva legal - Nos termos da Lei n.º
Ajuste a valor de
Por Vencimento
mercado derivativos
97
97
- 11.638/07 e do estatuto social, o Banco deve destinar 5% do lucro líquido de
Valor a Receber
Valor a Pagar
cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceAjuste a valor de
Até 3
Até 3 De 3 a 12
der 20% do capital integralizado do Banco. Ademais, o Banco poderá deixar
mercado títulos
Total
meses Total meses meses
de destinar parcela do lucro líquido para a reserva legal no exercício em que o
disponíveis para
Swap
(2.501) (2.501)
10
(6)
4
10 saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder
venda (1)
Indexador
(2.501) (2.501) Total
2.199
227
(1.649)
777
2.199 a 30% do capital social. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo
Contratos a Termo
2.417
2.417 (2.299)
- (2.299)
de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação societária,
Cons- (Reversão
Juros
2.417
2.417 (2.299)
- (2.299)
Saldo em titui- / Realiza- Saldo em Saldo em sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. Na Assembleia Geral
Total
2.417
2.417 (2.299)
(2.501) (4.800) Descrição
01.01.2016 ção
31.12.2016 31.12.2015 Extraordinária de 27 de fevereiro de 2015 foi aprovado o aumento de capital
ção)
da sociedade no valor de R$ 298.974, mediante a integralização de capital,
2015
Contribuição Social
o qual foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 08 de maio de 2015.
Diferenças Temporárias:
Por Vencimento
14 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Provisão para créditos de
Valor a Receber
Valor a Pagar
2016
liquidação duvidosa
112
104
216
112 a. Operações com partes relacionadas
Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Ativos / Receitas /
Swap
49
49
(651) (651) Provisão para
Relacionamento (Passivos) (Despesas)
251
74
325
251
Moeda
49
49
- outros passivos
Disponibilidades
121
(27)
Juros
(651) (651) Provisão de base
Controladora
36
(13)
1.389
(1.389)
1.389 Intesa Sanpaolo SPA - Itália
Contratos a Termo
1.244
1.244
(561) (561) ﬁscal negativa
Intesa Sanpaolo SPA - EUA
Controladora
85
(14)
Moeda
487
487
(561) (561) Ajuste a valor de
(737)
(91)
77
77
- Depósitos
Juros
757
757
- mercado derivativos
Intesa Sanpaolo Serviços e
Total
1.293
1.293
(1.212) (1.212) Ajuste a valor de
Empreendimentos Ltda.
Grupo Econômico
(737)
(91)
O Banco tem como política administrar os riscos resultantes de operações mercado títulos
disponíveis para
Obrigações por Empréstimos
com derivativos, evitando assumir posições expostas a ﬂutuações de fato(1)
8
(5)
3
8 e Repasses
venda
(199.567)
(1.080)
res de mercado e operando apenas instrumentos que permitam o controle
1.760
181
(1.320)
621
1.760 Intesa Sanpaolo SPA - Itália
Controladora
(199.567)
(1.080)
de riscos. Os contratos de derivativos negociados pela instituição com clien- Total
3.959
408
(2.969)
1.398
3.959
Total Geral
2015
tes no Brasil referem-se a operações de swap e termos de moeda registra- (1)
Ativos / Receitas /
Ajuste realizado no patrimônio líquido conforme legislação em vigor.
dos na CETIP S.A. A contabilização é realizada conforme segue: s /PERARelacionamento (Passivos) (Despesas)
ções de swap - o diferencial a receber ou a pagar é contabilizado em conta A Administração, com base nas projeções de resultados contidas no seu
22
113
de ativo ou passivo, respectivamente, apropriado como receita ou despesa plano de negócios e plano de capital, entende que irá auferir resultados tri- Disponibilidades
Controladora
7
4
pro-rata até a data do balanço. O valor justo dos swaps é determinado utili- butáveis substancialmente em 2017 para absorver os créditos tributários re- Intesa Sanpaolo SPA - Itália
Controladora
15
109
zando-se técnicas de modelagem de ﬂuxo de caixa descontado com base gistrados nas demonstrações ﬁnanceiras. Essa estimativa é periodicamente Intesa Sanpaolo SPA - EUA
(1.024)
(42)
em taxas divulgadas pelo mercado. s /PERAÎÜES DE TERMO DE MOEDA - revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação Depósitos
pelo valor ﬁnal do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço desses créditos serão tempestivamente consideradas nas demonstrações Intesa Sanpaolo Serviços e
Empreendimentos Ltda.
Grupo Econômico
(1.024)
(42)
à vista do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão ﬁnanceiras futuras.
2017 2018 2019 Total Obrigações por Empréstimos
da ﬂuência do prazo dos contratos até a data do balanço. O valor justo dos Projeção de realização
(5.323)
29
1.291
15
92 1.398 e Repasses
contratos a termo é determinado utilizando-se técnicas de modelagem de Créditos tributários
Controladora
(5.323)
29
ﬂuxo de caixa descontado com base em taxas divulgadas pelo mercado.
O valor presente dos créditos tributários, em 31 de dezembro de 2016, é Intesa Sanpaolo SPA - Itália
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - As informações da carteira de operações de estimado em R$ 1.206 (R$ 3.496 - 2015), utilizando-se a taxa média de custo Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não há transações com pessoal chave
da Administração.
crédito em 31 de dezembro estavam assim compostas:
de captação deﬁnida no mercado interbancário.
continua
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Fundo de Garantia por Tempo de

razão de alavancagem é definida como a razão entre o capital Nível I e constituiu R$ 269 de provisão para devedores duvidosos (nota 12c).
284
695
409 o total de exposições
Diário
Oficial
Empresarial
Paulo, 127 (51) – 237
do Banco.
Trata-se
de uma medida que comple- b. Benefícios pós-emprego - O Banco não São
possui planos de benefícios
Treinamentos
12
59
63
menta o requerimento mínimo de capital, oferecendo uma salvaguarda pós-emprego. c. Transações com pessoal chave da Administração Total
8.231
16.315
10.738
adicionalàs
aos
modelos de mensuração
risco existentes,
tendo
como deConforme
continuação
as normas vigentes, as instituições financeiras não podem
Notas explicativas
demonstrações
financeiras de
- (Valores
expressos em
milhares
reais)
b. Outras despesas administrativas
objetivo evitar a alavancagem excessiva e o consequente aumento do CONCEDER EMPRÏSTIMOS OU ADIANTAMENTOS A s 1UAISQUER PESSOAS FÓSIb. Remuneração do pessoal chave da administração
divul- c. Despesas tributárias
mínimo anualmente pela Administração. O relatório de gerenciamento
2016 - Para ﬁns de2015
risco sistêmico. As exigências da Circular 3.748 de fevereiro de 2015 cas ou jurídicas que controlem a instituição ou qualquer entidade sob
2016
2015
gação da remuneração dos administradores
foram considerados
diretode riscos contém o detalhamento dos riscos que o Banco está exposto,
2º Semestre
Exercício os
Exercício
passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2015. O Banco ade- controle comum com a instituição, ou qualquer Diretor, Conselheiro,
2º Semestre Exercício Exercício a avaliação de capital detido e a avaliação da suficiência do capital.
res
estatutários.
A remuneração
exercicio foi
de
Sistemas
de processamentos
deatribuída
dados aos Diretores
1.960 no 3.552
2.126
quou seus processos e sistemas e realiza mensalmente
o cálculo
e membro do Conselho Fiscal ou qualquer entidade ou membros da faMunicipais
74
133
42
Serviços
técnicos
904
1.887
2.060
R$
3.341 (R$
1.557especializados
em 2015) –nota 16.a.
Este relatório está disponível no endereço eletrônico do Banco.
acompanhamento da razão de alavancagem.
MÓLIA
IMEDIATA
DE TAIS PESSOAS
FÓSICAS
s 1UALQUER
ENTIDADE
1.306
2.584
2.734 20
Aluguel
e condomínio
784
1.652
948 Federais
15
IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LIMITES
OPERACIONAIS
- (a)
Índice
de Basiléia:
Com oCONTROLADA
objetivo
19 GERENCIAMENTO DE CAPITAL - O 1.380
Gerenciamento
de 2.776
capital PELA INSTITUIÎÍO OU s 1UALQUER ENTIDADE DA QUAL A INSTITUIÎÍO DETENHA
2.717
Total
Depreciação e amortização
407
826
384
2016
2015
de implementar no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão
compreende: - Monitoramento e controle de capital mantido pela Insti- direta ou indiretamente, 10% ou mais do capital social. Na forma regulaComunicações
162
389
278
17
ATIVOS
E
PASSIVOS
CONTINGENTES
E
OBRIGAÇÕES
LEGAIS
Imposto Contribui- Imposto ContribuiBancária de Basiléia, o Banco Central do Brasil, emitiu, em março de
tuição face aos limites mínimos de capital; - Plano de capital para fazer mentar, não são efetuados empréstimos ou adiantamentos a quaisquer
Viagens
228
221 FISCAIS
E PREVIDENCIÁRIAS - a. Ativos contingentes - Não há ativos 2013, normas acerca da nova definição de capital e dos requerimentos
de Renda ção Social 33
de Renda
ção Social
face aos riscos a que a Instituição está sujeita, considerando os objeti- subsidiárias, diretores executivos, membros dos Conselhos de AdmiManutenção
e conservação
de bens
118
245
170 contingentes
Resultado
antes
da
registrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. b. Passivos de capital regulamentar que passaram a vigorar a partir de 1º de ouvos estratégicos nos próximos três anos; e - Testes de estresse e ava- nistração, Fiscal ou seus familiares. d. Seguro sobre o imobilizado e
Provisões administrativas
108 13.158
39 contingentes
tributação
23.942
23.942 50 13.158
e obrigações legais - Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o tubro de 2013. Os índices apurados de acordo com as regras vigentes
liação dos seus impactos sobre o capital. A estrutura de gerenciamento responsabilidade civil - O Banco possui contratos de seguros vigenServiços
do sistema ﬁnanceiro
80
154
73 Banco
Adições
e exclusões
não possui nenhuma ação em andamento classiﬁcadas como perda em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão apresentados a seguir:
de capital auxilia a Administração quanto à gestão do Banco por meio tes, em montante julgado suficiente para cobertura de sinistros sobre o
Transportes
174
77 provável,
temporárias
712
712 81
1.296
1.296
possíveis ou obrigação legal.
2016
2015
de informações tempestivas e suficientes, fornecendo prospectivamen- imobilizado e responsabilidade civil.
Água e permanentes
energia elétrica
63 18
Adições
- 41
2286
22
GERENCIAMENTO DE RISCOS - O gerenciamento de riscos das Patrimônio de referência nível I
326.370 313.605
te uma visão do capital necessário para suportar os riscos incorridos
Seguros fiscal antes de
52
80
- operações
Resultado
é efetuado por meio de políticas internas e equipes indeA Diretoria
326.370 313.605
pelo Banco, utilizando simulações de cenários que levam em conta as Capital principal
Relações públicas
71
85
- pendentes
compensação
de
das áreas de negócio do Banco, que monitoram os diversos
201 14.476
128 mudanças nas condições de mercado e as estratégias de negócio. As 0ATRIMÙNIO DE REFERÐNCIA NÓVEL ) E ))
Outras
despesas
326.370 313.605
prejuízos
fiscaisadministrativas24.654
24.654145 14.476
riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de
Nelson
Edgar
Leite
Contador
CRC
1SP
220262/O-0
Total
4.888
9.667
6.567 políticas e estratégias para o gerenciamento de capital são revisadas no Ativos ponderados pelo risco (RWA)
Compensação
com
759.489 238.658
mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerenprejuízos ﬁscais
(7.173)
(7.175)
(4.343)
(4.343)Relatório
ciamento,
incluindo
razão
de alavancagem,
disponíveis nofinanceiras
ende- Parcela de risco de crédito
696.565 203.987
dos
auditores
independentes
sobreestão
as demonstrações
Base tributável
17.481
17.479
10.133
10.133 reço eletrônico do Banco e podem ser assim resumidas: a. Risco de Parcela de risco de mercado
13.685
223
Aos Conselheiros e Diretores
toria ou, de
aparentaassociado
estar distorcido
de perdas
forma relevante.
Se, ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
Alíquotas
15%doe 10%
20% 15% e 10%
20% mercado
- Ooutra
riscoforma,
de mercado,
com as
potenciais
de riscoprocedimentos
operacional de auditoria em resposta a49.239
34.448
Intesaexclusões
Sanpaolo Brasil S.A. - Banco
Múltiplo
com basedenovariações
trabalho realizado,
concluirmos
que há distorção
no Parcela
e executamos
tais riscos,
bem
(52)
- advindas
Outras
em preços
de ativos financeiros,
taxasrelevante
de juros,
0ATRIMÙNIO DE REFERÐNCIA MÓNIMO PARA O 27!
74.999 26.252
Total
valores
correntes
(4.294)
(3.496)
(2.509)
(1.690) moedas
São -Paulo
- SP
Relatórioe da
Administração,
somos diariamente
requeridos a pelo
comunicar
esse fato. Não
índices,
é gerenciado
Departamento
de como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para funda2.244
1.378
1.328
713 Gerenciamento
Antecipações
Opinião - Examinamos as demonstrações
ﬁnanceiras
do
Intesa Sanpaolo
temos nada a relatar
a este
respeito.
Responsabilidades
administramentar sobre
nossa o
opinião.
O risco de não detecção de distorção
relevante
PR requerido
251.370
287.353rede Risco
& Capital
- “DGRC”,
seguindo osda
limites
apro- Margem
Total
(2.050) que(2.118)
(1.181)
Brasil S.A. - Banco Múltiplo (“Banco”),
compreendem
o balanço(977)
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ção pelas
- A administração
do no
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é res- Rban
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 4.227
já que a3.616
fraude
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Comitê Superiorfinanceiras
de Risco que
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mínimo,
monial
em 31correntes
de dezembro de(4.294)
2016 e as(3.496)
respectivas(2.509)
demonstrações
do anualmente.
ponsável pela
adequada
apresentação
demonstrações
pode envolver
atorequerido
de burlar +os
controles internos, conluio,
(1.690)
Total
- valores
b. elaboração
Fatores dee risco
de mercado
- Os das
principais
fatores Margem
247.143falsiﬁcação,
283.737
sobre ooPR
Rban
resultado,
mutações
ﬁnanceiras
acordo com
as práticas contábeis
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OMISSÍO OU REPRESENTAÎÜES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO
Reversão
dedas
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anosdo patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o de
risco de de
mercado
eventualmente
presentesadotadas
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43, 0% 131,4%
de Basiléia
exercício e semestre ﬁndos nessa data,
noveis
às instituições
autorizadas
a funcionar
peloSELIC
BancoeCentral
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro25 bem como
16 as correspondentes
- de
anteriores
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pré-fixada, ﬁnanceiras
taxa de juros
vinculada
aos índices
DI e Índice
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Imposto
de rendacompreendendo
e
tas explicativas,
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do Brasil
– Bacen
e pelos
que
ela determinou
como ne- cedimentos
de principal
auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
com o
cambial.
c. Risco
de controles
liquidez -internos
Risco de
liquidez
está relacionado
nível
43,0% 131,4%
(4.269)
(3.480) as demonstrações
(2.509)
(1.690)
contribuição
social
tras informações
elucidativas. Em
nossa opinião,
ﬁnan- ao
cessários
para permitir
a elaboração
de demonstrações
ﬁnanceiras
objetivo
deI expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles
internos
descasamento
da estrutura
de ativos
e passivos com
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todos os aspectos
de distorção
independentemente
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ou erro. Índice
DO "ANCO
s !VALIAMOS
A ADEQUAÎÍO
de Basileia
amplo (RWA
+ Rban) DAS POLÓTICAS CONTÈBEIS
40,9%UTILIZADAS
115,5% E
Em
31 de
dezembro,
o Banco
possuiadequadamente,
créditos tributários
no fluxos
efetivosrelevante,
de pagamento
destes. O controle
de risco
de liquidez
relevantes,
posição
patrimonial
e ﬁnanceira
do 8c
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Sanpaolo Brasil S.A. é Na
elaboração
das demonstrações
ﬁnanceiras,
a administração
é respon- Índice
a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas
montante
de aR$
1.398 (R$
3.959 em
2015). (Nota
e 8d).
de imobilização
0,4%
0,5%
efetuado
eventualmente
por meio
da análise
estática da estrutura
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Múltiplo
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas ope- de
sável
pela avaliação(GAP,
da capacidade
de o Banco continuar
operando,
PELA ADMINISTRAÎÍO s #ONCLUÓMOS SOBRE A ADEQUAÎÍO DO USO PELA ADMI16
OUTRAS
INFORMAÇÕES
descasamentos
EVE), adicionalmente
são utilizados
osdivulin- (b)
Demais limites operacionais: O Banco mantém monitoramento e cone os de
seus
ﬂuxos de caixa para o exercício e semestre ﬁndos nessa dicadores
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aplicável, os
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relacionados
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a suaStable
continuidade
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pessoal
LCR (Liquidity
Coverage
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Fun- troles
compatíveis com a natureza e complexidade de suas operações e está
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operacional
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uso dessa
base contábil
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das demonstrações
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2016no Brasil aplicáveis
2015 às ding
Ratio). d.
operacional
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nº 3.380 em
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instituições ﬁnanceiras autorizadas a funcionar
pelo Banco
Central
do Brasil do
ﬁnanceiras,
a
não
ser
que
a
administração
pretenda
liquidar
o
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ou
eventos
ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação
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Exercício
Exercício
Banco Central do Brasil, de 29 de junho de 2006, como o risco 21 INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES - a. Coobrigações e riscos
– Bacen. Base para opinião - Nossa auditoria4.181
foi conduzida
de acordo
com de
cessar
operações,
ou não
nenhumadealternativa
realista
para à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que
Salários
8.309
6.155
perdasuas
resultante
de falha
ou tenha
inadequação
processos
internos,
em garantias prestadas - Em 31 de dezembro de 2016 o banco possuía
as normasdos
brasileiras
e internacionais de auditoria.
responsabilidaevitar o encerramento
das
operações.
Os
responsáveis
pela
governança
do
existe
incerteza
relevante,
chamar atenção em nosso relatório de
Honorários
Administradores
1.876 Nossas
3.341
1.557 sistemas,
comportamento humano, ou ainda, proveniente de eventos o montante de R$ 147.045,devemos
sendo R$ 1.840 referente a carta de crédito
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Social
des, em conformidade
com tais normas, estão1.068
descritas 2.328
na seção a1.525
seguir externos,
Banco são
aqueles
responsabilidade
supervisão
do processo
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras
que
podemcom
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etapa
de um processo
opede
importação,
R$
10.252
referente
confirmação de carta de crédito
Benefícios
810
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1.029 racional
ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequaintitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
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demonstrações
elaboração
das demonstrações
ﬁnanceiras.
Responsabilidades
do audide uma
instituição financeira.
e. Razão
de Alavancagem
- A de
exportação e R$ 134.953 referente a garantias prestadas. O Banco
Fundo
de Garantia
porindependentes
Tempo de
das.
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conclusões
estão
fundamentadas
nas evidências de auditoria
ﬁnanceiras”.
Somos
em relação ao Banco, de acordo com razão
tor pela
auditoria
das
demonstrações
financeiras
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as demonstrações
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total segurança
de exposições
do Banco.
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pós-emprego
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não
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12 Conselho
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operacional.
Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo
menta o requerimento mínimo de capital, oferecendo uma salvaguarda
c. Transações com pessoal chave da Administração 16.315 éticas
10.738de causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa pós-emprego.
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administrativas
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consequente
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garantia
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a auditoria
realizada
de acordo
as normas
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da Circular
3.748com
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debrasilei2015 cas
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com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
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ras e internacionais
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do
Conselho
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GERENCIAMENTO DE CAPITAL - O Gerenciamento de capital PELA INSTITUIÎÍO OU s 1UALQUER ENTIDADE
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amortização qualquer forma de conclusão
407
384 19
identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
tração e nãoe expressamos
de826
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econômicas dos
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de nas
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ﬁnanceiras.
Como
parte
da
auditoria
realizada
de
acordo
com
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face aos limites mínimos de capital; - Plano de capital para fazer mentar, não são efetuados empréstimos ou adiantamentos
a quaisquer
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-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com vos
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Serviços do sistema ﬁnanceiro
80
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73 liação dos seus impactos sobre o capital. A estrutura de gerenciamento responsabilidade civil - O Banco possui contratos de seguros vigenTransportes
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77 de capital auxilia a Administração quanto à gestão do Banco por meio tes, em montante julgado suficiente para cobertura de sinistros sobre o
Água e energia elétrica
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63 de informações tempestivas e suficientes, fornecendo prospectivamen- imobilizado e responsabilidade civil.
Seguros
52
80
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A Diretoria
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Aos Conselheiros e Diretores do
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
São Paulo - SP
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
Opinião - Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras do Intesa Sanpaolo temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administraBrasil S.A. - Banco Múltiplo (“Banco”), que compreendem o balanço patri- ção pelas demonstrações financeiras - A administração do Banco é resBusca gratuita de todo o acervo do Diário
monial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
resultado,
dascial
mutações
do patrimônio
líquido e dos ﬂuxos de caixa para o ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáOﬁ
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as políticas contábeis
signiﬁcativas e ou- dopública.
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à administração
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Imprensa
Oﬁcial,
garantia
de transparência
da informação
do auditor
- A administração
do Banco
é responsável
por essas outras e
in-segurança
relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em consobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Adminis- junto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
www.imprensaoﬁ
cial.com.br
esse relatório.
Em conexão com a auditoria
das demonstrações ﬁnanceiras, ﬁnanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê- brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com E MANTEMOS CETICISMO PROlSSIONAL AO LONGO DA AUDITORIA !LÏM DISSO s )DENas demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento obtido na audi- tiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
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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,
OMISSÍO OU REPRESENTAÎÜES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS 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 "ANCO s !VALIAMOS A ADEQUAÎÍO DAS POLÓTICAS CONTÈBEIS UTILIZADAS E
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
PELA ADMINISTRAÎÍO s #ONCLUÓMOS SOBRE A ADEQUAÎÍO DO USO PELA ADMInistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação
à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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.
s !VALIAMOS A APRESENTAÎÍO GERAL A ESTRUTURA E O CONTEÞDO 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, 15 de março de 2017
Auditores Independentes
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