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O ESTADO DE S. PAULO

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2016

Economia B7

INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
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 – R$), seguidas do relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas,
inerentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro 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 ISPBR nos
exercícios. Evolução dos números: Em dezembro de 2015 o total de ativos atingiu

CNPJ nº 55.230.916/0001-20
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Demonstração do resultado para os exercicios ﬁndos em 31 de
Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de reais)
dezembro de 2015 e 2014 e semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2015
ATIVO
Nota
2015
2014 PASSIVO
Nota
2015
2014
(Em milhares de reais, exeto lucro por ação)
CIRCULANTE
69.047 2.908 CIRCULANTE
10.378
44
2º
94
57
Disponibilidades
4
Depositos
10
2.510
Semestre
Exercício
Aplicações Interﬁnanceiras de Liquidez
5
6.501 2.848
Depósitos a Prazo
2.510
2015
2015
2014
Aplicações no Mercado Aberto
6.501
Obrigações por emprestimos e Repasses
11
1.083
RECEITAS
DA
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
21.691
33.830
245
Aplicações em depósitos interfinanceiros
- 2.848
Empréstimos no Exterior
1.083
- Operações de Crédito
4.812
4.812
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos
6
1.212
- - Resultado de Operações com Títulos e Valores
1.293
ﬁnanceiros derivativos
6
Instrumentos financeiros derivativos
1.212
Mobiliários
15.196 27.238
Instrumentos Financeiros Derivativos
1.293
Outras obrigações
12
5.573
44 - Resultado de Aplicações Interfinanceiras de
Operações de Crédito
7
57.252
Cobrança e Arrecadação de Tributos e
Liquidez
1.334
1.431
245
Operações de Crédito - Setor Privado
57.371
Assemelhados
237
- - Resultado com Instrumentos Financeiros
(Provisão para Operações de Crédito de
Sociais
e
Estatutárias
1.245
Derivativos
138
138
Liquidação Duvidosa)
(119)
211
211
Fiscais e previdenciárias
2.950
3 - Resultado de Operações de Câmbio
3.907
3
Outros créditos
8
(644)
(644)
Diversas
1.141
41 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Rendas a receber
18
- Operações de Captação no Mercado
(59)
(59)
Diversos
3.889
3
- Operações de Empréstimos e Repasses
(24)
(24)
EXIGÍVEL
A
LONGO
PRAZO
6.347
259.369
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
(561)
(561)
1.024
- - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Depósitos
10
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
Depósitos a Prazo
1.024
ﬁnanceiros derivativos
6 157.654
21.047 33.186
245
FINANCEIRA
Carteira Própria
157.654
Obrigações por emprestimos e Repasses
11
5.323
- OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (14.525) (20.030) (315)
Operações de Crédito
7 101.498
Repasses no Exterior
5.323
- - Receitas de Prestação de Serviços
47
47
Operações de Crédito - Setor Privado
101.940
- Despesas de Pessoal
(9.018) (10.738)
(Provisão para Operações de Crédito de
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
317
- - Outras Despesas Administrativas
(4.495) (6.567) (291)
Liquidação Duvidosa)
(442)
Resultados de Exercícios Futuros
317
- - Despesas Tributárias
(1.063) (2.776)
(25)
Outros créditos
8
217
- Outras Receitas Operacionais
4
4
1
Diversos
217
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.522 13.156
(70)
13 314.130
2.865 RESULTADO OPERACIONAL
PERMANENTE
2.756
1
2
2
15
306.065
7.091 RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Capital Social
1
1
Investimentos
In
vestimentos
Capital de domiciliados no exterior
306.065
7.091 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE
CETIP
1
1
6.524 13.158
(55)
O LUCRO E PARTICIPAÇÕES
Ajustes a valor de mercado - TVM
(22)
1.559
Imobilizado de uso
9.a
1.587
(290)
(1)
Reserva Legal
616
- IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imobilizações de uso
1.752
Provisão para Imposto de Renda
(1.358) (2.527)
(1)
Outras Reservas de Lucros
7.471
(Depreciações Acumuladas)
(193)
Provisão para Contribuição Social
(996) (1.704)
Lucros (Prejuízos) acumulados
- (4.226) Ativo Fiscal Diferido
1.196
Intangível
9.b
3.941
3.941
Ativos intangíveis
1.386
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
(555)
(555)
(190)
(Amortização Acumulada)
7.556 12.313
(56)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO / SEMESTRE
331.172
2.909 LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ 0,77511 1,26309 0,24795
331.172 2.909 TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demons ação das mu ações do pa mon o qu do pa a os exe c c os ﬁndos em 31 de dezemb o de 2014 e 2015 e semes e ﬁndo em 31 de dezemb o de 2015 Em m ha es de ea s
Em 31 de dezemb o de 2014
Aumen o de cap a
A us e a va o de me cado TVM s
Rese va Lega
Ou as Rese vas de Luc os
Luc o do exe c c o
Em 31 de dezemb o de 2015
Em 30 de unho de 2015
A us e a va o de me cado TVM s
Rese va Lega
Ou as Rese vas de Luc os
Luc o do semes e
Em 31 de dezemb o de 2015

Cap a Soc a A us e ao va o de me cado TVM Rese vas de Luc os Luc o
7 091
298 974
22
616
7 471
306 065
306 065

22
61
39

p e u zo acumu ados
4 226

8 087
531
616
7 471

306 065
As no as exp ca vas são pa e n eg an e das demons ações finance as

22

616
7 471
12 313

8 087

616
7 471
7 556

To a
2 865
298 974
22

12 313
314 130
306 535
39

7 556
314 130
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d spon ve no ende eço h p www n esasanpao ob as com b Ag adec men os
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Demostrações dos ﬂuxos de caixa (método indireto) para os exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2014 e de 2015 e semestre ﬁndo
em 31 de dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Semestre
Exercício
2015
2015
2014
Fluxo de caixa de atividade operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre /
exercício
5.681
10.641 (71)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao
caixa líquido
Lucro líquido do exercício
7.556
12.313 (56)
Depreciações e amortizações
293
383
Provisões
1.141
1.254
Ajuste ao valor justo de TVM e derivativos
para negociação
71
71
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
561
561
Impostos Diferidos
(3.941)
(3.941)
Lucro na alienação de investimentos
- (15)
176 (302.787)
1
Variação de ativos/obrigações
(Aumento) Redução de títulos e valores
148.133 (157.694)
mobiliários
(Aumento) de instrumentos financeiros
derivativos
(152)
(152)
(Aumento) de operações de crédito
(159.311) (159.311)
(10)
(162)
(Aumento) de outros créditos
3.534
3.534
Aumento de depósitos
Aumento de obrigações por empréstimos e
repasses
6.406
6.406
Aumento de outras obrigações
1.259
4.275
1
317
317
Aumento de resultado de exercícios futuros
Disponibilidades líquidas proveniente
aplicados nas atividades operacionais
5.857 (292.146) (70)
Fluxo de caixa de atividade de investimentos
(150)
(1.752)
(Aplicação) no imobilizado de uso
(Aplicação) no intangível
(100)
(1.386)
15
Redução no investimento
Disponibilidades líquido proveniente
aplicadas nas atividades de investimentos
(250)
(3.138)
15
Fluxo de caixa de atividades de ﬁnanciamento
Aumento de capital
- 298.974
Caixa líquido proveniente de atividades de
- 298.974
ﬁnanciamentos
Aumento/(Redução) líquida de caixa e
equivalentes de caixa
5.607
3.690 (55)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do
988
2.905 2.960
semestre /exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
semestre /exercício
6.595
6.595 2.905
Aumento/(Redução) líquida de caixa e
5.607
3.690 (55)
equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras - (Valores expressos em milhares de reais)
1 Contexto operacional - O Intesa Sanpaolo Brasil S.A. Banco Múltiplo
(“Banco”), é uma instituição financeira privada controlada pelo Intesa Sanpaolo S.p.A., com sede na Itália, e Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
com sede em Luxemburgo, constituído sobre a forma de banco múltiplo, com
objetivo de realização de operações bancárias, dentre as quais as operações
no mercado de câmbio, atuando através das carteiras comerciais e de investimento. O Banco foi constituído em 8 de maio de 2015, conforme eventos
descritos abaixo: (a) Em 11 de abril de 2013, foi celebrado contrato de cessão
de ações em que o Credit Agricole CIB France e Credit Agricole Indosuez do
Brasil Ltda. se comprometeram a vender a totalidade das ações da Indosuez
W.I. Carr Securities (Brazil) DTVM para o Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa
Sanpaolo Holding International S.A., respectivamente. A operação foi finalizada em 24 de abril de 2014. (b) A razão social da empresa Indosuez W.I.
Carr Securities (Brazil) DTVM foi alterada para Intesa Sanpaolo Brasil S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme definido na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2014 e homologada
pelo Banco Central do Brasil em 5 de agosto de 2014. (c) Em 7 de agosto
de 2014, o Banco Central do Brasil se pronunciou informando que a Intesa
Sanpaolo Brasil S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários poderia
solicitar inspeção para aprovação de mudança do objeto social para Banco
Múltiplo. Em 2 de dezembro de 2014, foi solicitada a inspeção pré operacional da estrutura organizacional implementada na sociedade. (d) Em 8 de
maio de 2015, o Banco Central do Brasil autorizou as mudanças do objeto
e denominação social da Intesa Sanpaolo Brasil S.A. DTVM para o objeto e
denominação social atuais.
2 Elaboração e apresentação das demonstrações ﬁnanceiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen, observando às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, consubstanciadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Bacen, Conselho Monetário Nacional - CMN, e em
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - COSIF. As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015
e 2014 foram preparadas com base nas práticas contábeis acima descritas,
compreendendo as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa. Em aderência ao processo de convergência
com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - emitiu diversos pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, embora nem todos tenham sido
homologados pelo Bacen. Desta forma, o Banco, na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos já homologados
pelo Bacen: (a) CPC 00 - Pronunciamento contábil básico - homologado pela
Resolução CMN nº 4.144/12; (b) CPC 01 - Redução ao valor recuperável de
ativos - homologado pela Resolução CMN nº 3.566/08; (c) CPC 03 - Demonstrações do fluxo de caixa - homologado pela Resolução CMN nº 3.604/08; (d)
CPC 05 - Divulgação de partes relacionadas - homologado pela Resolução
CMN nº 3.750/09; (e) CPC 23 - Registro contábil e evidenciação de políticas
contábeis, mudança de estimativa e retificações de erros - homologado pela
Resolução CMN nº 4.007/11; (f) CPC 24 - Divulgação de eventos subsequentes ao período a que se referem às demonstrações contábeis - homologado
pela Resolução CMN nº 3.973/11; (g) CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - homologados pela Resolução CMN nº 3.823/09
e; (h) CPC 33 - Benefícios a empregados homologado pela Resolução CMN
nº 4.424/15. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 12 de fevereiro de 2016.
3 Resumo das principais práticas contábeis - a. Apuração do resultado
- As receitas e despesas são apropriadas aos resultados pelo regime de competência, observando-se o critério pro-rata dia para as de natureza financeira.
b. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e, quando aplicável, operações que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo com prazo igual ou inferior a 90 dias entre a data de
aquisição e a data de vencimento e que não estão sujeitas a uma mudança
significativa no seu valor de realização. c. Aplicações interﬁnanceiras de
liquidez - São registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização,
quando aplicável. d. Títulos e Valores Mobiliários - Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, nas
seguintes categorias: • Títulos para negociação - Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados.
Os títulos classificados como para negociação são apresentados no curto
prazo, independentemente de seu vencimento, avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. • Títulos disponíveis para venda - Títulos e valores mobiliários que poderão ser negociados, porém não são
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados,
avaliados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido - Ajuste a valor de mercado - líquido dos efeitos tributários,
sendo transferido para o resultado do período quanto da efetiva realização,
através da venda definitiva dos respectivos valores mobiliários. Os declínios
no valor de mercado dos títulos disponíveis para venda dos seus custos atualizados, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos
no resultado como perdas realizadas. • Títulos mantidos até o vencimento
- Títulos e Valores Mobiliários para os quais haja intenção ou obrigatoriedade
e capacidade financeira da instituição para sua manutenção em carteira até o
vencimento. O Banco não possui títulos classificados na categoria mantidos
até o vencimento e para negociação em 31 dezembro de 2015 e de 2014. e.
Instrumentos ﬁnanceiros derivativos - Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados pelo valor justo, e são classificados, na data de sua aquisição, de acordo com a intenção da administração em utilizá-los como instrumento de proteção “hedge” ou não, conforme a Circular nº 3.082, de
30/01/2002, do BACEN. As operações que utilizam instrumentos financeiros
que não atendam aos critérios de proteção são contabilizados pelo valor de
mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado. f. Operações de crédito e
provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa - As operações de crédito são registradas a valor presente, calculadas pro-rata dia com
base na variação do indexador e na taxa de juros contratuais. As rendas das
operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de
seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações de crédito são classificadas quanto ao nível
de risco de acordo com critérios que levam em 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). g. Investimentos
- Os investimentos são avaliados ao custo e ajustados por provisão para perdas,, quando aplicáv
das
el. h. IImobilizado
mobilizado de Uso - O ativ
o imobilizado é demonsaplicável.
ativo
trado 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. i. 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. j. Redução
do valor recuperável de ativos não ﬁnanceiros (Impairment
(Impairment
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 2015 e 2014 não foram identificados
ativos não financeiros com indicação de perda por impairment
impairment.. k. 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. l. Demais ativos e passivos circulantes - São apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação nas
datas dos balanços. m. 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 tributáveis futuros
suficientes para a compensação desses créditos e são registrados na rubrica
“Outros Créditos - Diversos” sendo realizado quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos
tributários são constituídos com base nas alíquotas vigentes e serão realizados, também, conforme alíquota vigente descrita no parágrafo acima. Os
créditos tributários foram constituídos em 31 de dezembro de 2015 já com
base nas alíquotas vigentes. Não há créditos tributários registrados anteriormente e, portanto, não há atualização dos saldos devido a alteração da alíquota de contribuição social. n. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, ﬁscais e previdenciárias - O reconhecimento, a mensuração e
a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823 de 16
de dezembro 2009 e Carta Circular nº 3.429 de 11 de fevereiro de 2010 do
BACEN, obedecendo aos seguintes critérios: • Contingências ativas - Não
são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais
não cabem mais recursos. • Contingências passivas - São reconhecidas
nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de

uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As contingências passivas classificadas
como perda possível são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto
aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão, nem divulgação. • Obrigações legais - Referem-se a obrigações derivadas de contratos (por meio de termos explícitos ou implícitos), legislação ou outra ação de
lei. O montante discutido é quantificado e registrado contabilmente, independentemente à classificação de risco e atualizado de acordo com a legislação
vigente.
4 Caixa e equivalentes de caixa - O caixa e equivalentes de caixa do Banco
são representados por saldos em poder de bancos e aplicações interfinanceiras de liquidez. Em 31 de dezembro, o caixa e equivalentes de caixa estavam
assim compostos:
2015 2014
Caixa e saldos em bancos
94
57
Aplicações no mercado aberto (Nota 5)
6.501
- 2.848
Aplicações em depósitos Interfinanceiros (Nota 5)
6.595 2.905
Caixa e equivalentes de caixa
5 Aplicações interﬁnanceiras de liquidez - Em 31 de dezembro, as aplicações interfinanceiras de liquidez estavam assim compostas:
2015
2014
Até 3 meses Total Total
Aplicações no mercado aberto
6.501 6.501
Posição Bancada
Letras do Tesouro Nacional - LTN
6.501 6.501
- 2.848
Aplicações em depósitos interﬁnanceiros
Depósitos Interfinanceiros
- 2.848
Total
6.501 6.501 2.848
Em 31 de dezembro de 2015, o resultado de operações interfinanceiras de
liquidez é composto por rendas no montante de R$ 1.431 (R$ 245 em 2014).
6 Títulos e valores mobiliários e instrumentos ﬁnanceiros derivativos - a)
Títulos e valores mobiliários - Em 31 de dezembro de 2015 as posições dos
títulos e valores mobiliários estavam assim compostas:
2015
Valor de Ajuste a valor Valor de
custo
de mercado
mercado mer
mercado
cado
Carteira Própria
Títulos Disponíveis para venda
157.695
(41) 157.654
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Total
157.695
(41) 157.654
Os Títulos e Valores Mobiliários foram classificados na categoria disponível
para venda e estão demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo
estimado. O valor justo é calculado com base em cotações de preços divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais). Em 31 de dezembro de 2015, foi apurado um saldo de
ajuste negativo no patrimônio líquido, já descontado os efeitos dos impostos,
no montante de R$ 22 relativos aos títulos disponíveis para a venda. b) Instrumentos ﬁnanceiros derivativos - Em 31 de dezembro de 2015 as posições
dos instrumentos financeiros derivativos estavam assim compostos:
i. Por valor de custo e mercado:
2015
Valor de Valor a Receber Valor a Pagar
Referencia Custo Mercado Custo Mercado Resultado
Swap
23.772
64
49 (615)
(651)
(583)
Contratos a
75.971
983
1.244 (423)
(561)
721
Termo
Total
99.743 1.047
1.293 (1.038)
(1.212)
138
ii. Por vencimento e indexador:
2015
Por Vencimento
Valor a Receber
Valor a Pagar
Até 3 meses
Total
Até 3 meses
Total
Swap
49
49
(651)
(651)
Moeda
49
49
Juros
(651)
(651)
Contratos a Termo
1.244
1.244
(561)
(561)
Moeda
487
487
(561)
(561)
757
757
ros
Juros
Ju
Total
1.293
1.293
(1.212) (1.212)
O Banco tem como política administrar os riscos resultantes de operações
com derivativos, evitando assumir posições expostas a flutuações de fatores
de mercado e operando apenas instrumentos que permitam o controle de riscos. A maior parte dos contratos de derivativos negociados pela instituição
com clientes no Brasil refere-se a operações de “swap” e termos de moeda registrados na CETIP S.A. A contabilização é realizada conforme como segue: •
Operações de “swap” - o diferencial a receber ou a pagar é contabilizado em
conta de ativo ou passivo, respectivamente, apropriado como receita ou despesa pro-rata até a data do balanço. O valor justo dos “swaps” é determinado
utilizando-se técnicas de modelagem de fluxo de caixa descontado com base
em taxas divulgadas pelo mercado. • Operações de termo de moeda - pelo
valor final do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista
do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão da fluência
do prazo dos contratos até a data do balanço. O valor justo dos contratos a
termo é determinado utilizando-se técnicas de modelagem de fluxo de caixa
descontado com base em taxas divulgadas pelo mercado.
7 Operações de crédito - As informações da carteira de operações de crédito
em 31 de dezembro de 2015 estavam assim compostas:
i. Por modalidade de crédito:
2015
Modalidade de crédito
Saldo
Provisão
Empréstimos
158.228
(550)
1.083
(11)
Financiamentos
Total
159.311
(561)
ii. Por nível de risco e prazo de vencimento:
2015
Nível de Até 3 De 3 a 6 De 6 a 12 Após 12
risco
meses meses
meses
meses
Total
Provisão
AA
29.720
4.873
10.134
54.314
99.041
A
419
1.023
6.810
8.252
(41)
1.083
10.118
40.817
52.018
(520)
B
31.222
5.896
20.252
101.941 159.311
(561)
Total
8 Outros Créditos - a. Rendas a receber - Refere-se a comissões de reserva
de limite de operações de crédito no valor de R$ 18.
b. Diversos
2015 2014
Adiantamentos e antecipações salariais
108
Créditos tributários de impostos e contribuições (nota 8c)
3.959
Adiantamentos para imobilizações
38
1
2
Devedores diversos país
Total
4.106
2
3.889
2
Curto Prazo
Longo Prazo
217
c. Crédito Tributário - Créditos tributários de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), constituídos com base nas alíquotas vigentes para estes
tributos em 31 de dezembro de 2015, calculados sobre os ajustes temporários.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
Saldo inicial Consti- Saldo ﬁnal
01.01.2015 tuição 31.12.2015
Descrição
Imposto de Renda
Provisão de prejuízo fiscal acumulado
- 1.736
1.736
Diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
140
140
Provisão para outros passivos
313
313
Provisão para títulos disponíveis para
10
10
venda (1)
- 2.199
2.199
Contribuição Social
Provisão de base fiscal negativa
- 1.389
1.389
Diferenças Temporárias:
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
112
112
Provisão para outros passivos
251
251
Provisão para títulos disponíveis para
8
8
venda (1)
- 1.760
1.760
Total 2015
- 3.959
3.959
(1)
Ajuste realizado no patrimônio líquido conforme legislação em vigor
A Administração, com base nas projeções de resultados contidas no seu plano
de negócios, entende que irá auferir resultados tributáveis substancialmente
no primeiro ano para absorver os créditos tributários registrados nas demonstrações financeiras. Essa estimativa é periodicamente revisada, de modo que
eventuais alterações na perspectiva de recuperação desses créditos serão
tempestivamente consideradas nas demonstrações financeiras futuras. A expectativa de realização dos créditos tributários em 31 de dezembro de 2015 é:
Projeção
2016 2017 2018 Total
Créditos tributários
3.742
202
15 3.959

9 Imobilizado e Intangível - a. Imobilizado de uso
2015
Depreciação
Depreciação Valor
Anual - % Custo Acumulada Liquido
Móveis e Utensílios
10
760
(55)
705
Máquinas e Equipamentos
10
200
(10)
190
Equipamentos de Telefonia
20
471
(75)
396
321
(53)
268
Sistemas de Proc. Dados
20
Total
1.752
(193)
1.559
b. Intangível
2015
Valor
Custo Amortização Liquido
Benfeitorias
653
(127)
526
Aquisição e Desenvolvimento de Sistemas
733
(63)
670
Total
1.386
(190)
1.196
10 Depósitos
2015
Até 30 dias
Acima de 360 dias
Total
2.510
1.024 3.534
Depósitos à prazo
2.510
1.024 3.534
Total
11 Obrigações por empréstimos e repasses
2015
Até 30 De 31 a Acima de
dias 60 dias 360 dias Total
Operações de empréstimos do exterior
414
669
- 1.083
5.323 5.323
Operações de repasses do exterior
414
669
5.323 6.406
Total
12 Outras obrigações - a. Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados - Refere-se à IOF a recolher sobre operações de crédito no valor de
R$ 237 (Não houve em 2014). b. Sociais e Estatutárias - Refere-se à provisão de
participação nos lucros e resultados no valor de R$ 1.245 (Não houve em 2014).
c. Fiscais e previdenciárias
2015 2014
Provisão para IRPJ e CSLL sobre lucros a pagar (Nota 15)
2.158
3
Impostos e contribuições sobre salários
533
PIS e COFINS a recolher
185
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
32
32
Provisão pra impostos e contribuições diferidas (1)
Outros
10
Total
2.950
3
(1)
Provisão para impostos e contribuições diferidos está relacionada ao ajuste
a valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos no montante de
R$ 72 em contrapartida no resultado.
d. Diversas - Referem-se à provisão de despesas com a folha de pagamento
de R$ 1.020 (não houve em 2014); provisão de despesas administrativas a
pagar no montante de R$ 9 (R$ 41 em 2014), e; provisão de fornecedores a
pagar, R$ 112 (não houve em 2014).
13 Patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2015, o capital social, subscrito e integralizado, é representado por 9.748.337 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A destinação do lucro líquido e dos dividendos mínimos obrigatórios se dará nos termos da Lei e do Estatuto Social. Em relação
a distribuição dos dividendos, na reunião do Conselho de Administração de
12 de Fevereiro 2016 os Conselheiros recomendaram a não distribuição dos
dividendos e a destinação dos 5% do lucro liquido à conta de outras reservas
de lucros. Na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de fevereiro de 2015 foi
aprovado o aumento de capital da sociedade no valor de R$ 298.974, mediante a integralização de capital, o qual foi homologado pelo Banco Central do
Brasil em 08 de maio de 2015.
14 Transações com partes relacionadas
a. Operações com partes relacionadas
2015
Ativos /
Receitas /
(Passivos) (Despesas)
Disponibilidades
22
113
Intesa Sanpaolo SPA - Itália
7
4
Intesa Sanpaolo SPA - EUA
15
109
Depósitos
(1.024)
(42)
Intesa Sanpaolo Serviços e Empreendimentos Ltda.
(1.024)
(42)
Obrigações por empréstimos e Repasses
(5.323)
29
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 não há transações com pessoal chave da
Administração. b. Remuneração do pessoal chave da administração - Para
fins de divulgação da remuneração dos administradores foram considerados
os diretores estatutários. A remuneração atribuída aos Diretores no exercício
que representa salários e encargos sociais foi de R$ 1.557.
15 Imposto de renda e contribuição social
2015
2014
Impostos Contribui- Impostos Contribuide Renda ção Social de Renda ção Social
Resultado antes da
tributação
13.158
13.158
(55)
(55)
Participações nos lucros
(555)
(555)
Outros
147
147
Base de cálculo
12.750
12.750
(55)
(55)
Adições e exclusões
temporárias
1.704
1.704
Adições e exclusões
permanentes
22
22
Resultado ﬁscal antes
de compensação de
prejuízos ﬁscais
14.476
14.476
(55)
(55)
Compensação com
prejuízos fiscais
(4.343)
(4.343)
Base tributável
10.133
10.133
(55)
(55)
15% e 10%
20% 15% e 10%
15%
Alíquotas
Total - valores correntes
(2.509)
(1.690)
(1)
Antecipações
1.328
713
Total
(1.181)
(977)
(1)
Em 31 de dezembro de 2015, o Banco possui créditos tributários contabilizados,
no montante de R$ 3.959 (Nota 8c). Em 31 de dezembro de 2014, o Banco possuía créditos tributários de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social
não contabilizados, no montante de R$ 4.589, sendo R$ 2.868 referente ao IRPJ
e R$ 1.721 referente à CSLL, que não foram registrados em virtude da baixa expectativa de lucros futuros naquele momento. Os prejuízos fiscais e base negativa
da contribuição social não possuem prazos prescricionais e sua compensação
está limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro.
16 Outras informações
a. Despesas de pessoal
2015
2º Semestre
Exercício
Proventos
5.131
6.155
Honorários dos Administradores
1.444
1.557
Previdência Social
1.224
1.525
Beneficios
851
1.029
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
321
409
Treinamentos
47
63
9.018
10.738
Total
2015
2014
b. Outras despesas administrativas
2º Semestre Exercício Exercício
Sistemas de processamentos de dados
1.653
2.126
16
Serviços técnicos especializados
955
2.060
219
Aluguel e condomínio
807
948
Depreciação e amortização
294
384
Comunicações
215
278
Viagens
165
221
Manutenção e conservação de bens
125
170
Provisões administrativas
26
39
18
Serviços do sistema financeiro
35
73
Transportes
71
77
Água, energia e gás
55
63
Outras despesas administrativas
94
128
38
Total
4.495
6.567
291
2015
2014
c. Despesas tributárias
2º Semestre Exercício Exercício
Municipais
36
42
Federais
1.027
2.734
25
Total
1.063
2.776
25
17 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - ﬁscais e previdenciárias - a. Ativos contingentes - Não há ativos contingentes registrados
em 31 de dezembro de 2015 e 2014. b. Passivos contingentes classiﬁcados como perdas prováveis e obrigações legais - Em 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2015, há uma reclamação trabalhista em que o Banco foi ajuizado como solidário à causa pelo

reclamante.
recl
amante. 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.
18 Gerenciamento de riscos - O gerenciamento de riscos das operações é efetuado por meio de políticas internas e equipes independentes das áreas de negócio do Banco, que monitoram os diversos riscos
inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado,
liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerenciamento, incluindo razão de alavancagem, estão disponíveis no endereço eletrônico
do Banco e podem ser assim resumidas: 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. 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 e risco cambial. 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
(Liquidity Coverage Ratio)
Ratio) e o NSFR (Net
(Net
Stable Funding Ratio).
Ratio). 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. e. Razão de Alavancagem - A razão de
alavancagem é definida como a razão entre o capital Nível I e o total de
exposições do Banco. Trata-se de uma medida que complementa o requerimento mínimo de capital, oferecendo uma salvaguarda adicional aos
modelos de mensuração de risco existentes, tendo como objetivo evitar
a alavancagem excessiva e o consequente aumento do risco sistêmico.
As exigências da Circular 3.748 de fevereiro de 2015 passaram a vigorar
a partir de 1º de outubro de 2015. O Banco adequou seus processos e
sistemas e realiza mensalmente o cálculo e acompanhamento da razão
de alavancagem.
19 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; e - 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 riscos contém o detalhamento dos riscos que o Banco está exposto, a avaliação
de capital detido e a avaliação da suficiência do capital. Este relatório está
disponível no endereço eletrônico do Banco.
20 Limites Operacionais - a. Índice de Basileia: Com o objetivo de implementar no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de
Basileia, o Banco Central do Brasil, 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 31 de dezembro de 2015 estão apresentados a seguir:
Patrimônio de Referência Nível I
313.605
Capital Principal
313.605
Patrimônio de Referência Nível II
313.605
Patrimônio de Referência (Nível 1 + Nível II)
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)
238.657
Parcela de Risco de Crédito
203.987
Parcela de Risco de Mercado
223
Parcela de Risco Operacional
34.448
Patrimônio de Referência Mínimo para o RWA (11%)
26.252
Margem sobre o PR requerido
287.353
Rban
3.616
Margem sobre o PR requerido + Rban
283.737
Índice de Basileia
131,4%
Índice de Capital Principal
131,4%
Índice de Capital Nível I
131,4%
Índice de Basileia amplo (RWA + Rban)
115,5%
Índice de Imobilização
0,5%
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.
21 Informações complementares - a. Garantias e ﬁanças prestadas - Em
31 de dezembro de 2015 havia garantias e fianças bancárias prestadas no
montante de R$ 299. b. Benefícios a empregados - CPC 33 - Com o advento
da Resolução nº 4.424, de 25 de junho de 2015, as instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
devem observar, a partir de 1º de janeiro de 2016, o Pronunciamento técnico
CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados, que trata sobre o registro contábil
e a evidenciação de benefícios a empregados. O Banco não identificou possíveis impactos oriundos de premissas atuariais ou qualquer constituição de
provisão relacionada aos benefícios a empregados.
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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 Mú
Múltiplo
p o (“Banco”),
Banco que comp
compreendem
eendem o ba
balanço
anço pa
patrimonial
patrimon
mon a em 31 de
dezemb o de 2015 e as espec vas demons ações do esu ado das mu a
ções do pa môn o qu do e dos fluxos de ca xa pa a o exe c c o e semes e
findos naque a da a ass m como o esumo das p nc pa s p á cas con ábe s
e dema s no as exp ca vas
Responsab dade da adm n s ação sob e as demons ações ﬁnance
as A adm n s ação do Banco é esponsáve pe a e abo ação e adequada
ap esen ação dessas demons ações finance as de aco do com as p á cas
con ábe s ado adas no B as ap cáve s às ns u ções au o zadas a unc o
na pe o Banco Cen a do B as ass m como pe os con o es n e nos que e a
de e m nou como necessá os pa a pe m a e abo ação de demons ações
finance as v es de d s o ção e evan e ndependen emen e se causada po
aude ou e o
Responsab dade dos aud o es ndependen es Nossa esponsab dade
é a de exp essa uma op n ão sob e essas demons ações finance as com
base em nossa aud o a conduz da de aco do com as no mas b as e as
e n e nac ona s de aud o a Essas no mas eque em o cump men o de
ex gênc as é cas pe os aud o es e que a aud o a se a p ane ada e execu
ada com o ob e vo de ob e segu ança azoáve de que as demons ações
finance as es ão v es de d s o ção e evan e Uma aud o a envo ve a exe
cução de p oced men os se ec onados pa a ob enção de ev dênc a a espe o
dos va o es e d vu gações ap esen ados nas demons ações finance as Os
p oced men os se ec onados dependem do u gamen o do aud o nc u ndo a
ava ação dos scos de d s o ção e evan e nas demons ações finance as
ndependen emen e se causada po aude ou e o Nessa ava ação de s
cos o aud o cons de a os con o es n e nos e evan es pa a a e abo ação
e adequada ap esen ação das demons ações finance a do Banco pa a p a
ne a os p oced men os de aud o a que são ap op ados nas c cuns ânc as
mas não pa a fins de exp essa uma op n ão sob e a eficác a desses con o es
n e nos do Banco Uma aud o a nc u ambém a ava ação da adequação
das p á cas con ábe s u zadas e a azoab dade das es ma vas con ábe s
e as pe a adm n s ação bem como a ava ação da ap esen ação das de
mons ações finance as omadas em con un o Ac ed amos que a ev dênc a
de aud o a ob da é sufic en e e ap op ada pa a undamen a nossa op n ão
Op n ão Em nossa op n ão as demons ações finance as ac ma e e das
ap esen am adequadamen e em odos os aspec os e evan es a pos ção pa
mon a e finance a do n esa Sanpao o B as S A Banco Mú p o Ban
co em 31 de dezemb o de 2015 o desempenho de suas ope ações e os
seus fluxos de ca xa pa a o exe c c o e semes e findos naque a da a de
aco do com as p á cas con ábe s ado adas no B as ap cáve s às ns u ções
au o zadas a unc ona pe o Banco Cen a do B as
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