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Relatório da Administração
Senhores Acionistas,
A Administração do China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. “CCB
Brasil” ou “Banco” submete à apreciação de V.S.as. o Relatório da Administração e as
correspondentes Demonstrações Financeiras, juntamente com o relatório do Auditor
Independente, sem ressalvas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Os comentários aqui apresentados, exceto quando ressalvados de forma diferente, são
demonstrados em bases consolidadas, abrangendo suas empresas controladas e em moeda
corrente nacional (Reais - R$). As demonstrações financeiras consolidadas foram
elaboradas com base no padrão internacional emitido pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e serão divulgadas, no prazo legal, no endereço eletrônico
www.br.ccb.com.
A subsidiária China Construction Bank (Brasil)
Desde 29 de agosto de 2014, o Banco faz parte do Grupo China Construction Bank
Corporation (CCB), com sede em Pequim, o segundo maior banco da China. Com
histórico operacional desde 1954, as ações do CCB são negociadas na Bolsa de Valores
de Hong Kong e na Bolsa de Xangai.
Ambiente Econômico
O ano de 2019 apresentou crescimento baixo da economia brasileira novamente. Dessa
vez, as explicações vêm em parte das expectativas muito otimistas com o governo e, de
outra parte, pelo crescimento mundial muito fraco, especialmente pelos desdobramentos
da guerra comercial entre EUA e China e a crise argentina.
De fato, o crescimento mundial ficou abaixo de 3%, com alguns países importantes como
a Alemanha em recessão. Os atritos entre China e EUA foram o foco de atenção durante
todo 2019, mas com um acordo preliminar sendo feito no final do ano.
No caso brasileiro, em que pese o fraco crescimento, o ano passado foi de evolução em
reformas importantes, especialmente na previdência. O governo deu sequência a algumas
concessões e privatizações, aprovou a MP da Liberdade Econômica e colocou em
funcionamento o cadastro positivo.
O destaque do ano passado foi, novamente, o varejo, com as vendas de automóveis em
crescimento e o mercado imobiliário dando os primeiros passos de retomada com a queda
história da Selic para 4,5% ao final do ano. Essa queda de juros não afetou a inflação, se
mantendo baixa durante praticamente todo o ano.
No geral, a economia brasileira manteve o ritmo de recuperação que vinha tendo desde
2016, com sinais de que terá condições de crescer mais nos próximos anos.
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Estrutura Física
No encerramento do exercício de 2019, a rede de atendimento estava composta por nove
pontos de atendimentos e 471 funcionários (488 em 2018).
Resultado Consolidado do Exercício
Fruto dos equacionamentos adotados e das medidas finais de ajuste no valor dos seus
ativos, o CCB Brasil encerrou o exercício de 2019 com resultado líquido negativo de R$
39,2 milhões (ante R$ 211,1 milhões em 2018). O resultado engloba R$ 40,6 milhões
relativos a créditos tributários oriundos de prejuízos fiscais baixados no exercício de
2019.
No encerramento de 2019, os empréstimos e adiantamento a clientes alcançaram R$
10.378,0 milhões, aumento de 17,39% ante o portfolio de R$ 8.840,5 milhões do ano
precedente. A carteira de crédito expandida, que inclui avais e fianças prestadas, é de R$
11.824,9 milhões (R$ 10.399,1 milhões em 2018).
O total das captações atingiu R$ 15.202,6 milhões, volume 25,7% menor em relação aos
R$ 20.463 milhões obtidos em 2018. A Matriz provê recursos ao Banco conforme sua
necessidade operacional; no fim de 2019, estes recursos representavam 23,9% da
captação.
Ao término de 2019, o patrimônio líquido do Banco atingiu R$ 1.659,8 milhões e o
índice de Basileia situou-se em 14,95% e o nível 1 em 11,65%.
Considerações finais
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e fornecedores pelo apoio e confiança em
nossa administração, e aos nossos funcionários, pela valiosa contribuição.
(Divulgação autorizada na Reunião do Conselho de Administração de 24 de março de
2020).
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ
%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$H
HPSUHVDVFRQWURODGDV


'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHP
GHGH]HPEURGH
HUHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH





5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV


$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDV
&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$




2SLQLmR

([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGR&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$ %DQFR HVXDVFRQWURODGDV &RQVROLGDGR TXHFRPSUHHQGHPREDODQoR
SDWULPRQLDOFRQVROLGDGRHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVFRQVROLGDGDVGR
UHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDR
H[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDV
SULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDFRQVROLGDGDGR
&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$HVXDVFRQWURODGDVHPGHGH]HPEURGH
RGHVHPSHQKRFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLR
ILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRDR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRV
UHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDV
SHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDV
FRQIRUPHHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGD
SDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR

3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD

3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD 3$$ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWR
$VVXQWRV
SURILVVLRQDOIRUDPRVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLR
FRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVFRPRXPWRGRHQDIRUPDomRGH
3RUTXH
QRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVH
pXP3$$
SRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV


&RPRR
DVVXQWRIRL
FRQGX]LGR


3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$Y)UDQFLVFR0DWDUD]]R7RUUH7RULQR6mR3DXOR63%UDVLO&DL[D3RVWDO
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$


1RVVDDXGLWRULDSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLSODQHMDGDHH[HFXWDGD
FRQVLGHUDQGRTXHDVRSHUDo}HVGR&RQVROLGDGRQmRDSUHVHQWDUDPPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHP
UHODomRDRH[HUFtFLRDQWHULRU1HVVHFRQWH[WRRV3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULDEHPFRPRQRVVD
DERUGDJHPGHDXGLWRULDPDQWLYHUDPVHDOLQKDGRVjTXHOHVGRH[HUFtFLRDQWHULRU

&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHP
3RUTXHpXP3$$
QRVVDDXGLWRULD


3URYLVmRSDUDSHUGDV LPSDLUPHQW 

VREUHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRV
FRQVLGHUDQGRDLPSOHPHQWDomRGD
,)56)LQDQFLDO,QVWUXPHQWV
1RWDV F LLH 


2%DQFRHVXDVFRQWURODGDVDGRWDPDQRUPD
1RVVRVSURFHGLPHQWRVFRQVLGHUDUDPR
FRQWiELO,)56)LQDQFLDO,QVWUXPHQWVTXH
HQWHQGLPHQWRGRVSURFHVVRVUHOHYDQWHV
HVWDEHOHFHUHTXHULPHQWRVTXDQWRjPHWRGRORJLD UHODFLRQDGRVDGHWHUPLQDomRGDSHUGDGHFUpGLWR
SDUDPHQVXUDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVVREUH HVSHUDGDLQFOXLQGRDDGHUrQFLDGDVSROtWLFDV
HPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRV LPSDLUPHQW 
DSOLFDGDVIUHQWHDRVUHTXLVLWRVGD,)56


$GHWHUPLQDomRGDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDGRV &RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVDSOLFDPRV
HPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVFRQVLGHUDQGRRV SURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVDPHWRGRORJLDH
UHTXHULPHQWRVGD,)56pXPDiUHDTXHHQYROYH DSXUDomRGDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDHP
XPHOHYDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomR UHODomRD L DQiOLVHGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHP
QDFODVVLILFDomRGRVFUpGLWRVQRVHVWiJLRV
FRPSDUDomRDRVUHTXHULPHQWRVGR,)56
SUHYLVWRVQR,)56EHPFRPRQDGHWHUPLQDomR LL HQWHQGLPHQWRHUHFiOFXORHPEDVHDPRVWUDO
GRPRQWDQWHGHSURYLVmRQHFHVViULDPHGLDQWHD GDPHQVXUDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVTXH
DSOLFDomRGHPHWRGRORJLDHSURFHVVRVTXH
FRQVLGHUDDEDVHGHGDGRVRVPRGHORVH
XWLOL]DPGLYHUVDVSUHPLVVDVHTXHFRQVLGHUDP
SUHPLVVDVDGRWDGDVSHOD$GPLQLVWUDomR
IDWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVLQFOXLQGRRVQtYHLVGH LLL FRPSDUDomRGHGDGRVHSUHPLVVDVXWLOL]DGRV
LQDGLPSOrQFLDDVLWXDomRILQDQFHLUDGD
FRPGDGRVGHPHUFDGRTXDQGRDSOLFiYHOH
FRQWUDSDUWHJDUDQWLDVSROtWLFDGHUHQHJRFLDomR
LY DQiOLVHHFRQVLVWrQFLDGDVGLYXOJDo}HV
FHQiULRHFRQ{PLFRDWXDOHSURVSHFWLYR
UHDOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDV

GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
'HVVDIRUPDHVVDpXPDiUHDTXHIRLFRQVLGHUDGD 
FRPRIRFRHPQRVVDDXGLWRULD
7DPEpPUHDOL]DPRVWHVWHVVREUHDFODVVLILFDomR
GRVHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVQRVHVWiJLRV
SUHYLVWRVSHOD,)56TXHFRQVLGHUDRQtYHOGH
ULVFRGHFUpGLWRGRGHYHGRUHTXDQGRDSOLFiYHOD
GHWHULRUDomRGHVVHULVFRDVVLPFRPRD
GLILFXOGDGHILQDQFHLUDGRGHYHGRUDWUDVRVGHVXDV
REULJDo}HVFRQWUDWXDLVHQWUHRXWURVDVSHFWRV

&RQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHSUHPLVVDV
DGRWDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDD
GHWHUPLQDomRHUHJLVWURFRQWiELOGDSHUGDGH
FUpGLWRHVSHUDGDGHHPSUpVWLPRVH
DGLDQWDPHQWRVVmRUD]RiYHLVHFRQVLVWHQWHV
FRPRSUHYLVWRQR,)56HFRPDVGLYXOJDo}HV
HPQRWDVH[SOLFDWLYDV








&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$


&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHP
QRVVDDXGLWRULD



1RVVRVSURFHGLPHQWRVFRQVLGHUDUDPD
DWXDOL]DomRGRHQWHQGLPHQWRGRSURFHVVRGH
DSXUDomRHUHJLVWURGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVQRV
WHUPRVGDVQRUPDVILVFDLVHFRQWiEHLV

&RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVDQDOLVDPRV
DFRQVLVWrQFLDGDVSUHPLVVDVUHOHYDQWHVXWLOL]DGDV
QRHVWXGRGHUHDOL]DomRGRFUpGLWRWULEXWiULRFRP
LQIRUPDo}HVGHSURMHo}HVPDFURHFRQ{PLFDV
GLYXOJDGDVQRPHUFDGRTXDQGRDSOLFiYHOEHP
FRPRDPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDHVWLPDURV
OXFURVWULEXWiYHLVHDFRHUrQFLDOyJLFDH
DULWPpWLFDGRVFiOFXORV

'LVFXWLPRVFRPD$GPLQLVWUDomRHFRQILUPDPRV
DDSURYDomRGRHVWXGRWpFQLFRTXHVXSRUWDD
UHDOL]DomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVSHORVyUJmRV
DGHTXDGRVGD$GPLQLVWUDomR

&RPEDVHQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDHQRFRQWH[WRGDVLQFHUWH]DVLQHUHQWHV
GHUHDOL]DomRGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVFRPR
FUpGLWRVWULEXWiULRVFRQVLGHUDPRVTXHDV
SUHPLVVDVDGRWDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRVmR
UD]RiYHLVHFRQVLVWHQWHVFRPDVLQIRUPDo}HV
GLYXOJDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV




$PELHQWHGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR



2%DQFRHVXDVFRQWURODGDVVmRGHSHQGHQWHVGD
1RVVRVSURFHGLPHQWRVFRQVLGHUDUDPHQWUH
VXDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDSDUDDJHVWmRH
RXWURVDDWXDOL]DomRGRHQWHQGLPHQWRHWHVWHGR
JHUDomRGHLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQR
DPELHQWHGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRLQFOXLQGR
SURFHVVDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWH RVFRQWUROHVDXWRPDWL]DGRVRXGHSHQGHQWHVGH
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
WHFQRORJLDUHOHYDQWHVSDUDDHODERUDomRGDV

GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VVLPDQmRDGHTXDomRGDHVWUXWXUDGH

WHFQRORJLDHGRVUHVSHFWLYRVFRQWUROHVJHUDLV
&RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVRV
SRGHULDRFDVLRQDURSURFHVVDPHQWRLQFRUUHWRGH SULQFLSDLVSURFHGLPHQWRVH[HFXWDGRVHQYROYHUDP
LQIRUPDo}HVFUtWLFDVSDUDDWRPDGDGHGHFLV}HVRX WHVWHVGHFRQWUROHVUHODFLRQDGRVFRPDVHJXUDQoD
GDVSUySULDVRSHUDo}HV
GDLQIRUPDomRDWUHODGRVDRVSURFHVVRVGH

JHUHQFLDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRGHPXGDQoDV
'HVVDIRUPDRDPELHQWHGHWHFQRORJLDGD
VLVWrPLFDVVHJXUDQoDGHDFHVVRVDSURJUDPDVH
LQIRUPDomRIRLFRQVLGHUDGRXPDiUHDGHIRFRHP EDQFRGHGDGRVVHJXUDQoDItVLFDGRFHQWURGH
QRVVRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULD
SURFHVVDPHQWRGHGDGRVLQFOXLQGRJHVWmRGH
DFHVVRHVHJUHJDomRGHIXQomR



3RUTXHpXP3$$

&UpGLWRVWULEXWiULRV 1RWDV R H F 

2%DQFRHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPDWLYRV
GHFRUUHQWHVGHFUpGLWRVWULEXWiULRVVREUH
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSUHMXt]RVILVFDLVGH
LPSRVWRGHUHQGDHEDVHVQHJDWLYDVGH
FRQWULEXLomRVRFLDOVREUHOXFUROtTXLGRFXMR
UHJLVWURpVXSRUWDGRSRUHVWXGRGHSURMHomRGH
OXFURVWULEXWiULRVSDUDDUHDOL]DomRGHVVHV
FUpGLWRVWULEXWiULRV$SURMHomRGHOXFURWULEXWiULR
HQYROYHMXOJDPHQWRVHSUHPLVVDVGHQDWXUH]D
VXEMHWLYDHVWDEHOHFLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRFRP
EDVHHPHVWXGRGRFHQiULRDWXDOHIXWXUR

&RQVLGHUDQGRTXHDXWLOL]DomRGHGLIHUHQWHV
SUHPLVVDVQDSURMHomRGROXFURWULEXWiULRSRGHULD
PRGLILFDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVSUD]RVSUHYLVWRV
SDUDUHDOL]DomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVFRP
FRQVHTXHQWHLPSDFWRFRQWiELOHVVDpXPDiUHDGH
HVWLPDWLYDFUtWLFDHIRLGHILQLGDFRPRIRFRHP
QRVVDDXGLWRULD




&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$


3RUTXHpXP3$$


&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHP
QRVVDDXGLWRULD

&RQVLGHUDPRVTXHRDPELHQWHGHWHFQRORJLDGD
LQIRUPDomRHRVFRQWUROHVHVWDEHOHFLGRVSHOD
$GPLQLVWUDomRDSUHVHQWDUDPXPDEDVHUD]RiYHO
SDUDVXSRUWDURVSULQFLSDLVSURFHVVRVGHQHJyFLRV
TXHIRUQHFHPLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQD
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV




2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHR
UHODWyULRGRDXGLWRU

$$GPLQLVWUDomRGR%DQFRpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR

1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR

(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpD
GHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWH
LQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRX
GHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGR
FRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDU
HVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGD$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV

$$GPLQLVWUDomRGR%DQFRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 
HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHOD
GHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGH
GLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVD$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHOD
DYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHR%DQFRFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRV
UHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUR%DQFRRXFHVVDUVXDV
RSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV

1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
WRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
RXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGH
VHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVH






&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$


LQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV
$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODV
GHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD
$OpPGLVVR

 ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
DSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomR
UHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGH
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
IDOVDVLQWHQFLRQDLV

 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGR%DQFRHVXDVFRQWURODGDV

 $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR

 &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGR%DQFR6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
GDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUR%DQFRDQmRPDLVVH
PDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

 $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDP
DVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD

 2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV
HQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGDDXGLWRULD
GRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV






&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO 
%DQFR0~OWLSOR6$


'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUPLQDPRV
DTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRV3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD
'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKD
SURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDV
GHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDV
DGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGD
FRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR

6mR3DXORGHDEULOGH



3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
&5&632



0HOLVVD7X[HQ:LVQLN
&RQWDGRUD&5&632





BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
$7,92


1RWD
([SOLFDWLYD































',6321,%,/,'$'(6(5(6(59$612%$1&2&(175$/'2%5$6,/








7Ì78/26(9$/25(602%,/,É5,26



$FXVWRDPRUWL]DGR











$YDORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV





















,167580(1726),1$1&(,526'(5,9$7,926
















287526$7,926),1$1&(,526$2&8672$0257,=$'2



(PSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV



(PSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDFOLHQWHV



2XWURVHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV



2XWURVDWLYRVILQDQFHLURV



3HUGDGHFUHGLWRHVSHUDGD


F


$7,9261®2),1$1&(,5260$17,'263$5$9(1'$





,19(67,0(1726





$7,927$1*Ì9(/





$7,92,17$1*Ì9(/





&5e',72675,%87É5,26



&RUUHQWHV

D

'LIHULGRV

F

3UHVXPLGRV


G


287526$7,926





727$/'2$7,92

































































 





 


















































































As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
1RWD
([SOLFDWLYD

3$66,92(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2





 
 




 
 




,167580(1726),1$1&(,526'(5,9$7,926






2875263$66,926$29$/25-86723250(,2'25(68/7$'2



 



'tYLGDVVXERUGLQDGDV



 



2EULJDo}HVGHHPSUpVWLPRVQRH[WHULRU




 
 





3$66,926),1$1&(,526$2&8672$0257,=$'2

 



'tYLGDVVXERUGLQDGDV



 



'HSyVLWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV



 



'HSyVLWRVGHFOLHQWHV



 



2EULJDo}HVSRUWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV



 



2EULJDo}HVGHHPSUpVWLPRVQRSDtV



 



2EULJDo}HVGHHPSUpVWLPRVQRH[WHULRU



 



 
 




2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV







3$66,926),1$1&(,5262%-(72'(+('*(





 
 




3529,6¯(6





 
 




3$66,926),6&$,6



 



&RUUHQWHV



 







2875$62%5,*$d¯(6



 



 







 



727$/'23$66,92





 
 




3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2
&DSLWDOVRFLDO







5HVHUYDGH&DSLWDO



$o}HVHP7HVRXUDULD



3UHMXt]RVDFXPXODGRV



2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV





727$/'23$75,0Ñ1,2/Ì48,'2



727$/'23$66,92(3$75,0Ñ1,2/Ì48,'2





 



 



 



  

 

  

 

 
 




 



 





As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

1RWD
([SOLFDWLYD





5HFHLWDVFRPMXURVHVLPLODUHV


D

'HVSHVDVFRPMXURVHVLPLODUHV
















D

 



 

5(68/7$'2/Ì48,'2&20-8526(6,0,/$5(6



















 



 











 


'LIHUHQoDV&DPELDLV /tTXLGDV 

*DQKRV SHUGDV FRPDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV OtTXLGRV 

E



5(&(,7$/Ì48,'$&20-8526

















5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO



 



 


5HFHLWDGHWDULIDVHFRPLVV}HV







2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOLTXLGDV



 



 

727$/'(5(&(,7$6





















'HVSHVDVFRPSHVVRDO



 



 

2XWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV



 



 

'HVSHVDVWULEXWiULDV



 



 

'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR



 



 

3HUGDVFRPUHGXomRQRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVILQDQFHLURV

F

 



 

*DQKRV SHUGDV FRPRXWURVDWLYRV OtTXLGRV 



 



 



 



 

35(-8Ì=2$17(6'$75,%87$d®2

,PSRVWRVVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV








1~PHURGH$o}HV,QWHJUDOL]DGDV PLO 
3UHMXt]RSRU$omRGR&DSLWDO6RFLDO5







 












 



 













D













 



 

35(-8Ì=2'2(;(5&Ì&,2





As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)



35(-8Ì=,2/Ì48,'2'2(;(5&Ì&,2 

2875265(68/7$'26$%5$1*(17(648(6(5®2
5(&/$66,),&$'26686(48(17(0(17(3$5$2/8&52
35(-8Ì=2 /Ì48,'2









 



 













*DQKRV SHUGDV FRPDWLYRVDRYDORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRV

 



 

(QFDUJRV)LVFDLVVREUHDWLYRVDRYDORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRV



















*DQKRV SHUGDV FRPDWLYRVDRYDORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRV

 



 

(QFDUJRV)LVFDLVVREUHDWLYRVDRYDORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRV













 



 


2875265(68/7$'26$%5$1*(17(648(1®26(5®2
5(&/$66,),&$'26686(48(17(0(17(3$5$2/8&52
35(-8Ì=2 /Ì48,'2


35(-8Ì=2/Ì48,'2$%5$1*(17('2(;(5&Ì&,2

As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
5HVHUYDGH&DSLWDO
ÉJLRQD6XEVFULomR
GHDo}HV 

&DSLWDOVRFLDO

6DOGRVHPGHMDQHLURGH





 

 $o}HVHP
7HVRXUDULD


 

2XWURV5HVXOWDGRV
$EUDQJHQWHV


  

3UHMXt]RV
DFXPXODGRV


 

7RWDO

 







 

 

 

  

 

9DORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV



 

 

 

  

 

 

3UHMXt]RGRH[HUFtFLR





 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 




 

 

  

 

  



3DVVLYRDRYDORUMXVWR 5LVFRGH&UpGLWR 

(PGHGH]HPEURGH




 

 

 

 

6DOGRVHPGHMDQHLURGH



 

 

  

 

3DVVLYRDYDORUMXVWR 5LVFRGH&UpGLWR 



 

 

 

  

 

 

9DORUMXVWRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV



 

 

 

  

 

 

3UHMXt]RGRH[HUFtFLR





 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 




 

 

  

 

  



(PGHGH]HPEURGH

 

 

 




As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR²LPSDFWRDGRomRLQLFLDO,)56
5HVXOWDGRGHSDUWLFLSDo}HVHPFRQWURODGDV
0RYLPHQWDomRQRVFUpGLWRVWULEXWiULRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRV
&RQVWLWXLomRGHSURYLV}HV5HGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
&RQVWLWXLomRGHSURYLV}HV
3URYLVmR UHYHUVmR RXWUDV
3HUGD JDQKR QDYHQGDGHEHQVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
9DULDomRFDPELDOVREUHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
9DULDomRGHDWLYRVHSDVVLYRV

5HGXomR DXPHQWR GHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
5HGXomR DXPHQWRGHDWLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
5HGXomR DXPHQWR GHDWLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV
$XPHQWR UHGXomR GHGHULYDWLYRV
5HGXomR DXPHQWR GHHPSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDFOLHQWHV
5HGXomR DXPHQWR GHRXWURVHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
5HGXomR DXPHQWR GHRXWURVDWLYRVILQDQFHLURV
5HGXomR DXPHQWR GHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
5HGXomR DXPHQWR GHRXWURVDWLYRV
$XPHQWR UHGXomR GHGHSyVLWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
$XPHQWR UHGXomR GHGHSyVLWRVGHFOLHQWHV
$XPHQWR UHGXomR GHGtYLGDVVXERUGLQDGDV
$XPHQWR UHGXomR GHREULJDo}HVSRUWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
$XPHQWR UHGXomR GHHPSUpVWLPRVQRSDtV
$XPHQWR UHGXomR GHHPSUpVWLPRVQRH[WHULRU
$XPHQWR UHGXomR GHRXWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV
$XPHQWR UHGXomR GHRXWUDVREULJDo}HV
$XPHQWR UHGXomR GHSDVVLYRVILQDQFHLURVREMHWRVGHKHGJH
3DJDPHQWRGHMXURV
5HFHELPHQWRGHMXURV
,PSDFWRGDDGRomRGR,)56
&DL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$OLHQDo}HVQRWDQJtYHO
$OLHQDo}HVGHEHQVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
$SOLFDo}HVLQYHVWLPHQWRV
$SOLFDo}HVQRWDQJtYHO
$SOLFDo}HVQRLQWDQJtYHO
&DL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWRHPREULJDo}HVSRUHPSUpVWLPRVHUHSDVVHV
'tYLGD6XERUGLQDGDSHUSpWXDHOHJtYHODLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOQtYHO,,
3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPRV
&DL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

)OX[RGHFDL[D XWLOL]DGR RULJLQDGRQRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƐŽďƌĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQRILPGRH[HUFtFLR


 



 


 

 

 




 
 



 

 




 
 
 

 
 




 
 
 




 
 
 

 






















































 








 



 
 
 
 

 




 



 

 
 







 
 
 
 




 










As notas explicativas da administração são parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

1. Contexto Operacional, Apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas
e Outras Informações
a) Contexto operacional.
O China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., (“Companhia”, “Instituição”,
“CCB Brasil”, “Banco” ou “Consolidado”) foi constituído em 29 de dezembro de 1938 e
autorizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN a operar na forma de Banco Múltiplo,
desenvolvendo suas operações por meio das carteiras: comercial, investimentos, crédito
imobiliário e de câmbio.
Por meio de empresas controladas atua nos mercados: de arrendamento mercantil, de crédito,
financiamentos e investimentos, distribuição de títulos e valores mobiliários e administração
de cartões de crédito, bem como possui participação de 50% em uma Joint Venture destinada
a operações no mercado de Factoring e Forfaiting.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho da Administração em
24 de março de 2020.
b) Transações em moedas estrangeiras e moeda funcional
As demonstrações financeiras individuais de cada entidade estão apresentadas na moeda do
ambiente econômico primário na qual a entidade opera (moeda funcional). Para o propósito
de consolidação das demonstrações financeiras, o resultado e a posição financeira das
entidades consolidadas estão expressos em Real, moeda funcional do CCB Brasil e moeda
de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas. Os ativos e passivos que são
itens monetários são convertidos por taxas de câmbio à vista no final do período.
c) Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas do CCB Brasil foram elaboradas de acordo com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pela International
Accounting Standard Board (IASB) e as interpretações do Comitê de Interpretações do IFRS
(atual denominação do IFRIC) e evidenciam todas as informações relevantes.
d) Base para consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando
está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida.
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

As empresas controladas incluídas na consolidação estão especificadas abaixo:

'HQRPLQDomRVRFLDO





6XEVLGLiULDVGLUHWDVQR3DtV

3DtVGH
RULJHP

0pWRGRGH
&RQVROLGDomR



3DUWLFLSDomR



















%UDVLO




,QWHJUDO







&&%%UDVLO$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO6$



&&%%UDVLO'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV6$



%UDVLO



,QWHJUDO



&&%%UDVLO,QIRUPiWLFD6$



%UDVLO



,QWHJUDO





&&%%UDVLO$GPLQLVWUDGRUDGH&DUW}HVGH&UpGLWR/WGD



%UDVLO



,QWHJUDO





&&%%UDVLO6$²&UpGLWR)LQDQFLDPHQWRVH,QYHVWLPHQWRV



%UDVLO



,QWHJUDO





&&%%UDVLO3URPRWRUDGH9HQGDV/WGD



%UDVLO



,QWHJUDO





&&%%UDVLO&REUDQoD/WGD



%UDVLO



,QWHJUDO
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

2. Políticas Contábeis e Critérios de Apuração
As políticas contábeis e os critérios de apuração utilizados na elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas foram os seguintes:
a) Adoção de novas normas
IFRIC 23
Publicada em junho de 2017 pelo IASB, a IFRIC 23 – Incerteza sobre Tratamento de
Tributos sobre o Lucro tem aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2019 e visa
esclarecer os procedimentos de aplicação dos requisitos de reconhecimento e
mensuração disposto no IAS 12 de Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre os
tratamentos a serem adotados para os Tributos sobre o Lucro.
O CCB Brasil efetuou análises sobre os procedimentos já adotados para contabilização e
apresentação dos Impostos sobre o Lucro em relação ao conteúdo da IFRIC 23 e foi
possível concluir que não há impactos nas divulgações a partir da adoção da nova norma
em 01 de janeiro de 2019.
IFRS 16 – Contratos de Leasing
A partir de 01 de janeiro de 2019, o Banco adotou a norma IFRS 16, que substitui o IAS 17.
I.

Transição

Conforme permitido pelas disposições específicas de transição, o Banco CCB optou por
aplicar o normativo de maneira retrospectiva modificada, cujos efeitos foram aplicados
em 1 de janeiro de 2019.
As alterações nas práticas contábeis resultantes da adoção do IFRS 16 foram aplicadas
aos ativos de direito de uso como parte do ativo tangível e os passivos de arrendamento
como outras obrigações no balanço patrimonial.
II.

Identificação do arrendamento

Na adoção do IFRS 16 o Banco reconheceu aqueles contratos que transmitem o direito
de controlar o uso identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Para a aplicação inicial da norma, o Banco utilizou os seguintes expedientes práticos
permitidos:
•
•

A exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de
uso na data de aplicação inicial;
Não fez a separação do componente de prestação de serviços embutidos em
contratos de arrendamento mercantil; e
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•

O Banco também decidiu não aplicar o IFRS 16 a contratos que não eram
identificados como contendo um arrendamento segundo o IAS 17 e o IFRIC 4 Determinação sobre se um Contrato contém um Arrendamento.

Adicionalmente, estão sendo utilizadas as seguintes isenções de reconhecimento:
•

A contabilização de arrendamentos operacionais cujo ativo subjacente seja de
baixo valor.

O Banco arrenda imóveis e equipamentos. Sendo que os ativos objetos dos contratos de
arrendamento são negócios imobiliários referente às agências e sede corporativa do
Banco.
O Banco CCB não possui ativos de direito de uso que se enquadram na definição de
propriedades para investimento.
III.

Prazo de arrendamento

Os contratos de arrendamentos são formalizados, analisados e renegociados
individualmente. O Banco avalia o prazo de contrato, bem como a intenção de
permanência nos imóveis. Assim, as estimativas de prazos podem variar de acordo com
as condições contratuais, considerando opções de extensão, e também de acordo com
disposições legais.
O Banco assume que as multas por rescisão contratual cobradas antes do prazo de
vencimento não compõem uma parcela significativa.
Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, mas os ativos arrendados
não podem ser utilizados como garantia de empréstimos.
IV.

Mensuração inicial

Em seu registro inicial, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de
uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se torna disponível
para uso pelo Banco.
O direito de uso a ser registrado é mensurado ao seu custo em contrapartida ao passivo
de arrendamento que representa o valor presente dos pagamentos do arrendamento que
não são efetuados até a data. Os pagamentos do arrendamento são descontados,
utilizando a taxa de juros incremental sobre empréstimo do arrendatário. Não há nenhum
contrato oneroso que requereu um ajuste nos direitos de uso a serem registrados como
ativos na data da adoção inicial.
Os diretos de uso são mensurados a custo amortizado de acordo com o seguinte:
•

O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento mercantil;

21

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

•
•
•

Qualquer pagamento de leasing feito antes ou na data de início reduzidos de
qualquer incentivo recebido;
Qualquer custo inicial diretamente atribuído; e
Custos de restauração, caso os requisitos do IAS 37 sejam atendidos para o
registro de Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Os ativos de direito de uso reconhecidos, relacionados a cada tipo de ativo são
apresentados abaixo:


7HUUHQRVHHGLILFDo}HV QRWD 

(IHLWRGD$GRomR
,)56















O CCB Brasil utiliza como taxa incremental a taxa de juros que teria que pagar ao tomar
emprestado o recurso necessário para a obter o ativo com valor similar ao ativo objeto
do arrendamento, por prazo, garantia e cenários econômicos semelhantes, representada
no CCB Brasil, pela curva de custo de financiamento (funding) de 110 % da taxa Selic,
aplicada individualmente a cada contrato de acordo com as estimativas projetadas como
prazo de arrendamento.
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente dos seguintes pagamentos de
leasing:
•
•
•

Pagamentos fixos reduzidos de qualquer incentivo;
Pagamentos variáveis que são baseados em uma taxa ou indexador;
Valores esperados para serem pagos pelo arrendatário com base no valor residual
de garantias.

Efeitos na contabilização no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
em função da adoção inicial (não houve impactos nos resultados dos exercícios
comparativos gerados pela adoção inicial):
(IHLWRVHPUHVXOWDGRGHFRUUHQWHVGDDGRomRGR,)56

 

'HVSHVDVFRPDOXJXHO²2XWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV QRWD 



'HVSHVDVGHGHSUHFLDomRGRVEHQVDUUHQGDGRV²DWLYRLQWDQJtYHO QRWD 

 

'HVSHVDVGHMXURVGRVSDVVLYRV²'HVSHVDVFRPMXURVHVLPLODUHV QRWDD 

 

V.

Mensuração subsequente

Após a mensuração inicial, os valores dos ativos registrados como direito de uso estão
sendo atualizados utilizando-se o método de custo, deduzida mensalmente da
depreciação acumulada e corrigida qualquer remensuração do passivo de arrendamento,
quando aplicável.
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O passivo de arrendamento inicialmente registrado, é atualizado aumentando
mensalmente o valor do passivo da parcela de juros de cada contrato de arrendamento,
reduzido do valor dos pagamentos mensais do arrendamento e corrigido de qualquer
remensuração de arrendamento, quando aplicável.
O passivo de arrendamento é remensurado, em caso de alterações no prazo de
arrendamento ou no valor de contrato, o valor resultante da nova apuração do passivo de
arrendamento é registrado em contrapartida ao correspondente ativo de direito de uso.
b) Classificações dos instrumentos financeiros
i. Data de reconhecimento
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação,
isto é, a data em que o CCB Brasil se torna uma parte integrante na relação contratual do
instrumento. Isso inclui: compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega do
ativo em tempo determinado estabelecido por regulamento ou padrão do mercado.
ii. Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros
A partir de 1° de janeiro de 2018, com a adoção do IFRS 9 – Instrumentos Financeiros a
classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas
características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram
adquiridos pela Administração. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos
inicialmente ao valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou ao valor
justo
iii. Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração
O CCB Brasil classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias de mensuração:
•
•
•

Custo Amortizado;
Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes;
Valor Justo por meio do Resultado.

A classificação e a mensuração subsequente de ativos financeiros depende de:
•
•

O modelo de negócios no qual são administrados;
As características de seus fluxos de caixa (Solely Payment of Principal and Interest
Test – SPPI Test).

Modelo de negócios: representa a forma como é efetuada a gestão dos ativos financeiros
para gerar fluxos de caixa e não depende das intenções da Administração em relação a um
instrumento individual. Os ativos financeiros podem ser administrados com o propósito de: i)
obter fluxos de caixa contratuais; ii) obter fluxos de caixa contratuais e venda; ou iii) outros.
Para avaliar os modelos de negócios, o Banco considera os riscos que afetam o desempenho
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do modelo de negócios; como os gestores do negócio são remunerados; e como o
desempenho do modelo de negócios é avaliado e reportado à Administração. Se os fluxos de
caixa são realizados de forma diferente das expectativas do CCB Brasil, a classificação dos
ativos financeiros remanescentes mantidos nesse modelo de negócios não é alterada.
Quando o ativo financeiro é mantido nos modelos de negócios i) e ii) é necessária a aplicação
do SPPI Test.
SPPI Test: avaliação dos fluxos de caixa gerados pelo instrumento financeiro com o
objetivo de verificar se constituem apenas pagamento de principal e juros. Para atender esse
conceito, os fluxos de caixa devem incluir apenas contraprestação pelo valor do dinheiro no
tempo e o risco de crédito. Se os termos contratuais introduzirem exposição a riscos ou
volatilidade nos fluxos de caixa, tais como exposição a alterações nos preços de instrumentos
de patrimônio ou preços de commodities, o ativo financeiro é classificado como ao valor
justo por meio do resultado. Contratos híbridos devem ser avaliados como um todo,
incluindo todas as características embutidas. A contabilização de um contrato híbrido que
contenha derivativo embutido é efetuada de forma conjunta, ou seja, todo o instrumento é
mensurado ao valor justo por meio do resultado.
Baseado nestes fatores, o Banco aplica os seguintes critérios para cada categoria de
classificação:
•

Custo Amortizado
- Ativos administrados para obter fluxos de caixas contratuais apenas de pagamentos
de principal e juros (SPPI Test);
- Inicialmente reconhecidos a valor justo mais custos de transação;
- Subsequentemente mensurados ao custo amortizado, utilizando-se a taxa de juros
efetiva;
- Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos, são reconhecidos na
Demonstração Consolidada do Resultado na rubrica Receita com Juros e Similares.

•

Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
- Ativos administrados tanto para obter fluxos de caixa contratuais apenas de
pagamentos de principal e juros (SPPI Test), quanto para a venda;
- Inicial e subsequentemente reconhecidos a valor justo mais custos de transação;
- Os ganhos e perdas não realizados (exceto perda de crédito esperada, diferenças
cambiais, dividendos e receita de juros) são reconhecidos, líquidos dos impostos
aplicáveis, na rubrica “Outros resultados abrangentes no Patrimônio Líquido”.

•

Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado e Ativos Financeiros
Designados ao Valor Justo

24

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

- Ativos que não atendem os critérios de classificação das categorias anteriores; ou
ativos designados no reconhecimento inicial como ao valor justo por meio do
resultado para reduzir “descasamentos contábeis”;
- Inicial e subsequentemente reconhecidos a valor justo;
- Os custos de transação são registrados diretamente na Demonstração Consolidada
do Resultado;
- Os ganhos e perdas decorrentes de alterações no valor justo são reconhecidos na
rubrica “Ganhos (Perdas) com ativos e passivos financeiros líquidos”.
c) Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças do
valor justo
Em geral, os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é
considerado equivalente, até prova em contrário, ao preço de transação. Os instrumentos
financeiros não mensurados ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de
transação.
Os ativos e passivos financeiros são posteriormente mensurados da seguinte forma:
i. Custo Amortizado
O custo amortizado é o valor pelo qual o ativo ou passivo financeiro é mensurado no
reconhecimento inicial, mais atualizações efetuadas utilizando o método de juros efetivos,
menos a amortização do principal e juros.
A “taxa de juros efetiva” é a taxa de desconto que corresponde exatamente ao valor inicial do
instrumento financeiro em relação à totalidade de seus fluxos de caixa estimados ao longo de
sua vida útil remanescente. No caso dos instrumentos financeiros de taxa fixa, a taxa de juros
efetiva coincide com a taxa de juros contratual definida na data da contratação, adicionados,
conforme o caso, as comissões e os custos de transação que, por sua natureza, façam parte de
seu retorno financeiro. No caso de instrumentos financeiros de taxa variável, a taxa de juros
efetiva coincide com a taxa de retorno vigente em todos os compromissos até a data de
referência seguinte de renovação dos juros.
ii. Perda de crédito esperada
O Banco avalia em bases prospectivas a perda de crédito esperada associada aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. O reconhecimento da provisão para perda de crédito esperada é feito
mensalmente em contrapartida à Demonstração Consolidada do Resultado.
No caso de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, o Banco reconhece a provisão para perdas na Demonstração Consolidada do
Resultado em contrapartida ao Resultado, sem efeito no valor contábil bruto do ativo
financeiro.
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A cada período reportado, o Banco avalia se o risco de crédito de um ativo financeiro
aumentou significativamente por meio de informações razoáveis e sustentáveis que são
relevantes e estão disponíveis sem custo ou esforço indevido, incluindo informações
qualitativas, quantitativas e prospectivas. As informações prospectivas são baseadas em
cenários macroeconômicos que são reavaliados mensalmente ou quando condições de
mercado exigirem.
O Banco aplica a abordagem de três estágios para mensurar a perda de crédito esperada, na
qual os ativos financeiros migram de um estágio para outro de acordo com as mudanças no
risco de crédito.
São considerados ativos financeiros com baixo risco de crédito e, portanto, permanecem no
estágio 1, os títulos públicos do governo brasileiro, conforme estudo efetuado pelo Banco.
O Banco avalia se o risco de crédito aumentou significativamente de forma individual ou
coletiva. Para fins de avaliação coletiva, os ativos financeiros são agrupados com base em
características de risco de crédito compartilhado, levando em consideração o tipo de
instrumento, as classificações de risco de crédito, a data de reconhecimento inicial, prazo
remanescente, ramo, localização geográfica da contraparte dentre outros fatores relevantes.
iii.Passivos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na
data de mensuração.
Classificação aplicada a derivativos e outros passivos financeiros designados ao valor justo
por meio do resultado para reduzir “descasamentos contábeis”. O Banco designa passivos
financeiros, irrevogavelmente, ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento
inicial (opção de valor justo), quando a opção reduz ou elimina significativamente
inconsistências de mensuração ou de reconhecimento.
Ganhos ou perdas em passivos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado
são apresentados parcialmente em outros resultados abrangentes que não serão
reclassificados para o lucro líquido ou prejuízo (o valor da mudança no valor justo do
passivo financeiro é atribuído para mudanças no prêmio de risco de crédito do passivo, que
não é atribuído a variação de risco de mercado) e parcialmente como resultado do exercício
(o valor restante da mudança no valor justo do passivo).
Técnicas de avaliação de valor justo
Os métodos adotados pelo CCB Brasil para a apuração do valor justo dos instrumentos
financeiros seguem três diferentes níveis, conforme segue:

26

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

- Nível 1: Utiliza como referência cotações públicas e preços disponíveis em mercado ativo.
Estão incluídos nesse nível, substancialmente, os títulos de emissão do tesouro nacional,
títulos de emissão privada com mercado secundário “ativo”, e os instrumentos de patrimônio
(ações) de outras entidades.
- Nível 2: Na ausência de cotações públicas, o CCB Brasil, através de modelos internos, faz a
sua melhor estimativa do preço que seria fixado pelo mercado para negociação do
instrumento. Para tanto, utiliza dados baseados em parâmetros de mercado observáveis. Os
instrumentos financeiros derivativos, cuja mensuração está atrelada à construção de curvas
por meio da utilização de taxas divulgadas pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão estão
alocados neste nível além das emissões no exterior com preços disponíveis no mercado
secundário.
- Nível 3: Caso também não existam disponíveis dados baseados em parâmetros de mercado
observáveis, a Administração se utiliza de informações internas e modelos internos para a
apuração do melhor valor justo dos ativos e passivos financeiros. Em 31 de dezembro de
2019 não havia instrumentos financeiros enquadrados nesse nível.
Não houve reclassificações entre o nível 1 e o nível 2 nos execícios encerrados em 31 de
dezembro de 2019 e 2018.
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As principais técnicas usadas pelos modelos internos (nível 2) do CCB Brasil para
determinar o valor justo dos instrumentos financeiros detalhados na tabela a seguir são as
seguintes:
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d) Valor justo de ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo no balanço patrimonial consolidado,
exceto empréstimos e recebíveis, e os títulos e valores mobiliários que estão à custo
amortizado. No mesmo sentido, os passivos financeiros, exceto os passivos financeiros
mensurados ao valor justo através do resultado são avaliados ao custo amortizado.
O quadro abaixo tem como propósito demonstrar o valor justo dos ativos e passivos
financeiros não mensurados ao valor justo.
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e) Baixa de ativos e passivos financeiros
Os ativos financeiros, ou parte deles, são desreconhecidos quando os direitos contratuais de
receber o fluxo de caixa dos ativos expirarem, ou quando forem transferidos e o Grupo
transferir substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade, ou o Grupo não
transfere e nem retém substancialmente todos os riscos e beneficios de participações.
O consolidado efetua transações onde retém os direitos contratuais de receber o fluxo de
caixa dos ativos, mas assume uma obrigação contratual de pagar esses fluxos de caixa a
outras entidades e transfere substancialmente todos os riscos e benefícios. Essas transações
são contabilizadas como transferências 'repassadas' que resultam em desreconhecimento se o
grupo:
(i) não tem obrigação de efetuar pagamentos, a menos que receba valores equivalentes dos
ativos;
(ii) É proibido vender ou oferecer os ativos; e
(iii) tem a obrigação de remeter todo o dinheiro que arrecada dos ativos sem atraso material.
f) Apresentação líquida de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros e suas respectivas receitas e despesas relacionadas, são
apresentados líquidos nas demonstrações financeiras se, e somente se, houver um direito
legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção
de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
g) Ativos não financeiros mantidos para venda
Ativos não correntes destinados à venda incluem o valor contábil de itens individuais, ou
grupos de alienação ou itens que façam parte de uma unidade de negócios destinada à
alienação (“Operações descontinuadas”), cuja venda em sua condição atual seja altamente
provável e cuja ocorrência é esperada para dentro de um ano a contar da data-base das
informações financeiras. Ativos não correntes para venda são geralmente mensurados ao que
for menor entre o valor justo menos o custo de venda e o valor contábil na data em que forem
classificados nessa categoria. Ativos não correntes destinados à venda não são depreciados,
desde que permaneçam nessa categoria.
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Perdas por não-recuperação com um ativo ou grupo de alienação como resultado de uma
redução em seu valor contábil para o valor justo (menos os custos de venda) são
reconhecidas em “Ganhos (perdas) com outros ativos (líquidos)” na demonstração
consolidada do resultado. Ganhos com um ativo não circulante destinado à venda decorrentes
de aumentos subseqüentes no valor justo (menos os custos de venda) aumentam o seu valor
contábil e são reconhecidos na demonstração consolidada do resultado até o valor
equivalente às perdas por não-recuperação previamente reconhecidas.
h) Operações de hedge
i.

Hedge de Valor Justo

Para essas operações são aplicadas as seguintes práticas:
a) O ganho ou a perda resultante da nova mensuração do instrumento de hedge pelo valor
justo deve ser reconhecido no resultado; e
b) O ganho ou a perda resultante do item coberto atribuível a parcela efetiva do risco
designado deve ajustar o valor contábil do item coberto a ser reconhecido no resultado.
Quando o derivativo expirar ou for vendido e os critérios de hedge contábil não forem mais
atendidos ou caso a designação seja revogada deve-se descontinuar prospectivamente o
hedge contábil. Além disso, qualquer ajuste no valor contábil do item coberto deve ser
amortizado no resultado.
O Banco não possui hedge accounting de fluxo de caixa e hedge de investimento no exterior.
i) Ativo tangível
Ativo tangível inclui o valor de móveis, veículos, hardware e outros utensílios de
propriedade das entidades consolidadas, sendo apresentado pelo custo de aquisição menos a
respectiva depreciação acumulada e quaisquer perdas por não-recuperação (valor contábil
líquido superior ao valor recuperável).
A depreciação é calculada pelo método linear, com base no custo de aquisição dos ativos
menos o seu valor residual.
A despesa de depreciação do ativo tangível é reconhecida na demonstração consolidada do
resultado e calculada basicamente utilizando-se as seguintes taxas de depreciação (com base
na média de anos de vida útil estimada dos diferentes ativos):
7LSRGH$WLYR

7D[D$QXDO


3UpGLRVSUySULRV
0yYHLV
8WHQVtOLRV
$XWRPyYHLV
(TXLSDPHQWRVGHHVFULWyULRH,QIRUPiWLFD
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D
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O Consolidado avalia, na data-base das informações financeiras, se há qualquer indicação de
que um ativo pode ser não recuperável (ou seja, seu valor contábil excede seu valor
recuperável). Caso seja constatada redução no valor recuperável de um ativo tangível, o valor
apurado e as respectivas reversões (se este for o caso) são registrados no resultado do
exercício na linha de “Ganhos (perdas) com outros ativos (líquidos)”.
Similarmente, se houver indicação de recuperação do valor de um ativo tangível, as
entidades consolidadas reconhecem a reversão da perda por não-recuperação reconhecida em
exercícios anteriores e ajustam as despesas de depreciação futuras de acordo. Em nenhuma
circunstância a reversão de uma perda por não-recuperação de um ativo poderá aumentar seu
valor contábil acima do valor que teria se nenhuma perda por não-recuperação tivesse sido
reconhecida em exercícios anteriores.
Despesas de conservação e manutenção relativas ao imobilizado de uso próprio são
reconhecidas como despesas no exercícios em que forem incorridas.
j) Contabilização de leasings
Leasings financeiros são operações de crédito que transferem ao arrendatário
substancialmente todos os riscos e benefícios associados à propriedade do ativo arrendado.
Quando as entidades consolidadas atuam como arrendadoras de um ativo, a soma do valor
presente dos pagamentos a serem recebidos do arrendatário em relação ao leasing mais o
valor residual garantido - que, de modo geral, é o preço de exercício da opção de compra do
arrendatário ao final do prazo do leasing - é reconhecida como empréstimo a terceiros e,
portanto, incluída na rubrica “Empréstimos e adiantamento a clientes” no balanço
patrimonial consolidado.
k) Ativo intangível
O ativo intangível representa ativos não monetários identificáveis (separáveis de outros
ativos) sem substância física que resultam de uma operação legal ou que sejam
desenvolvidos internamente pelas entidades consolidadas. Somente são reconhecidos ativos
cujo custo possa ser estimado de forma confiável e a partir dos quais as entidades
consolidadas considerem prováveis que benefícios econômicos futuros serão gerados.
Ativos intangíveis são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição ou produção e são
subsequentemente mensurados ao custo de aquisição menos qualquer amortização
acumulada e quaisquer perdas por não-recuperação (valor contábil líquido superior ao valor
recuperável).
O ágio originado em processo de aquisição de subsidiárias representa o excesso do custo da
aquisição em razão do interesse da entidade no valor justo dos ativos, dos passivos e dos
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passivos contingentes identificáveis na empresa adquirida na data da aquisição. Quando este
excesso é negativo (deságio), é reconhecido imediatamente no resultado. O ágio é
classificado como um intangível de vida útil indefinida, assim sendo, ele não é passível de
amortização pelo prazo de benefício econômico futuro esperado.
A não-recuperação do ágio (ou seja, uma redução em seu valor recuperável abaixo de seu
valor contábil) é avaliada ao final de cada exercício apresentado, e qualquer não-recuperação
é baixada e debitada à rubrica “Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos)”
na demonstração consolidada do resultado.
Não foi identificado pela Administração perda no valor recuperável dos intangíveis em 31 de
dezembro de 2019 e 2018.
l) Provisões, ativos e passivos contingentes
Provisões, ativos contingentes e passivos contingentes são avaliados, reconhecidos e
divulgados de acordo com a IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes. Ativos contingentes e passivos contingentes são direitos e obrigações
potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros
incertos.
Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando da existência de
decisão judicial favorável, sobre a qual não se admitam recursos, caracterizados como
praticamente certo. Os ativos com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados em
nota explicativa (nota explicativa 21). O CCB Brasil não possui ativos contingentes de êxito
provável.
Provisões: são reconhecidas contabilmente quando a Administração, assessorada pelos
consultores jurídicos, avalia a probabilidade de perda como provável. Os casos com chances
de perda classificados como possível são apenas divulgados em nota explicativa (nota
explicativa 21).
Passivos contingentes: o termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam
reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um
ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. O termo passivo
contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento, pois
são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas
explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são
provisionadas e nem divulgadas; e
Obrigações legais: estão reconhecidas e provisionadas no balanço patrimonial,
independentemente da avaliação das chances de êxito no curso do processo judicial.
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m) Reconhecimento de receitas e despesas
Os critérios mais significativos utilizados pelo CCB Brasil para reconhecer suas receitas e
despesas são resumidos a seguir:
i. Receitas e despesas com juros e similares
Receitas e despesas com juros e similares são reconhecidas pelo regime de competência,
utilizando-se o método da taxa de juros efetiva.
ii. Comissões, tarifas e itens similares
Receitas e despesas de comissões são reconhecidas na demonstração consolidada do
resultado utilizando-se critérios que variam de acordo com a sua natureza. Os principais
critérios são os seguintes:
•

Receitas e despesas de tarifas e comissões, relativas a ativos financeiros e passivos
financeiros mensurados ao valor justo no resultado, são reconhecidas quando pagas.

•

Aquelas resultantes de transações ou serviços realizados ao longo de um período de
tempo são reconhecidas ao longo da vida dessas transações ou desses serviços.

•

As relativas a serviços prestados em um único ato são reconhecidas quando da
execução desse único ato.

iii. Receitas e despesas não financeiras
São reconhecidas para fins contábeis pelo regime de competência.
n) Garantias financeiras
Garantias financeiras são definidas como contratos pelos quais uma entidade se compromete
a efetuar pagamentos específicos em nome de um terceiro se este não o fizer,
independentemente das diversas formas jurídicas que possam ter, tais como garantias,
créditos documentários irrevogáveis emitidos ou avalizados pela entidade, etc.
O CCB Brasil reconhece inicialmente as garantias financeiras prestadas no passivo do
balanço patrimonial consolidado ao valor justo, que geralmente é o valor presente de taxas,
comissões e juros a receber desses contratos ao longo de seu prazo.
Garantias financeiras, independentemente do avalista, da instrumentação ou de outras
circunstâncias, são revisadas periodicamente para a determinação do risco de crédito a que
estão expostas e, conforme o caso, para considerar se uma provisão é necessária. O risco de
crédito é determinado pela aplicação de critérios similares aos estabelecidos para a
quantificação de perdas por não-recuperação sobre empréstimos e recebíveis mensurados ao
custo amortizado.
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o) Impostos sobre a renda e contribuição social
Em 12 de novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional No. 103, que dentre
outros aspectos estabeleceu a majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, de 15% para 20%, com vigência a partir de 1º. de março de 2020, cujos
efeitos estimados no estoque de créditos tributário registrados no Banco em 31 de dezembro
de 2019 são de R$ 140.799, enquanto no passivo fiscal diferido é de R$ 35.928.
A despesa do Imposto de Renda é reconhecida na demonstração consolidada do resultado,
exceto quando resulta de uma transação reconhecida diretamente no patrimônio líquido,
sendo, nesse caso, o efeito fiscal reconhecido também no patrimônio líquido.
A despesa com impostos sobre a renda corrente é calculada como a soma do imposto
corrente resultante da aplicação da alíquota adequada ao lucro real do exercício (líquido de
quaisquer deduções permitidas para fins fiscais) e das mutações nos ativos e passivos fiscais
diferidos reconhecidos na demonstração consolidada do resultado.
Ativos e passivos fiscais diferidos incluem diferenças temporárias, identificadas como os
valores que se espera pagar ou recuperar sobre diferenças entre os valores contábeis dos
ativos e passivos e suas respectivas bases de cálculo, além de prejuízos fiscais acumulados.
Esses valores são mensurados às alíquotas que se espera aplicar no período em que o ativo
for realizado ou o passivo for liquidado.
Ativos fiscais diferidos somente são reconhecidos para diferenças temporárias na medida em
que sejam considerados prováveis que as entidades consolidadas terão lucros tributáveis
futuros suficientes contra os quais os ativos fiscais diferidos possam ser utilizados.
p) Estimativas contábeis críticas
Os resultados consolidados e a determinação do patrimônio consolidado são impactados por
políticas contábeis, premissas, estimativas e métodos de mensuração utilizados pelos
administradores do CCB Brasil na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.
Todas as estimativas e premissas, as quais estão destacadas abaixo, aplicadas pela
administração em conformidade com o IFRS são as melhores estimativas de acordo com a
norma aplicável, no momento de sua aplicação.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem estimativas e premissas, como a
avaliação do valor justo de ativos e passivos financeiros, mensuração do valor recuperável de
ativos financeiros e não financeiros e o reconhecimento e avaliação de impostos diferidos.
Estas estimativas, na qual foram efetuadas com a melhor informação disponível, são
basicamente as seguintes:
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i.

Avaliação do valor justo de determinados instrumentos financeiros;

O “valor justo” de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como
o valor pelo qual ele poderia ser adquirido ou vendido naquela data por duas partes bem
informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições
regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um
instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e
significativo (“preço cotado” ou “preço de mercado”).
Caso não haja um preço de mercado disponível para um instrumento financeiro, seu valor
justo será estimado com base no preço estabelecido em operações recentes envolvendo o
mesmo instrumento ou instrumentos similares e, na ausência destes, com base em técnicas de
avaliação normalmente usadas pelo mercado financeiro considerando, quando aplicável,
dados observáveis no mercado.
Além do método de desconto ao valor presente para avaliação de instrumentos financeiros
(método aplicável principalmente para instrumentos de dívida, swaps e operações a termo);
onde os fluxos de caixa futuros esperados são descontados ao valor presente utilizando-se as
curvas calculadas com base em dados observáveis de mercado (PU Anbima, DIs e DDIs
Futuros etc.).
ii.

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros;

O CCB Brasil reconhece as perdas inerentes a ativos financeiros não avaliados ao valor justo
levando em conta a experiência histórica de perda de valor recuperável e outras
circunstâncias conhecidas por ocasião da avaliação.
iii.

Ágio

O ágio registrado está sujeito ao teste de recuperabilidade, pelo menos uma vez ao ano ou em
menor período, no caso de alguma indicação de redução do valor recuperável do ativo.
A base utilizada para o teste de recuperabilidade é o valor em uso e, para este efeito, é
estimado o fluxo de caixa para um período determinado. O fluxo de caixa foi preparado
considerando vários fatores, como: (i) projeções macroeconômicas de taxa de juros, inflação,
taxa de câmbio e outras; (ii) comportamento e estimativas de crescimento do sistema
financeiro nacional; (iii) aumento dos custos, retornos, sinergias e plano de investimentos;
(iv) comportamento dos clientes; e (v) taxa de crescimento e ajustes aplicados aos fluxos em
perpetuidade. A adoção dessas estimativas envolve a probabilidade de ocorrência de eventos
futuros e a alteração de algum destes fatores poderia ter um resultado diferente.
iv.

Mensuração do valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis;

Nas datas-base de divulgação das demonstrações financeiras, o CCB Brasil possui como
prática a verificação da existência de evidências objetivas de redução do valor recuperável
dos ativos não financeiros. Esta mensuração pode envolver critérios subjetivos de avaliação,
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tais como análise de obsolescência técnica e operacional ou a expectativa de substituição do
ativo por outro que gere benefícios econômicos futuros superiores ao anterior.
v.

Reconhecimento e avaliação de impostos diferidos;

Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos em relação a diferenças temporárias e prejuízos
fiscais a compensar na medida em que se considera provável a apuração de lucro tributável
futuro de forma que tais ativos fiscais diferidos possam ser utilizados.
As estimativas de apuração de lucros tributáveis futuros, baseiam-se no estudo tecnico de
realização de créditos tributários, que abrange estimativas e projeções de eventos e
tendências futuras, que podem afetar as demonstrações financeiras consolidadas.
vi.

Provisões, Contingências e Outros Compromissos;

O CCB Brasil revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências são avaliadas
com base nas melhores estimativas da Administração, levando em consideração o parecer de
assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para
liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser razoavelmente estimado.
As contingências classificadas como Perdas Prováveis são reconhecidas no Balanço
Patrimonial na rubrica Provisões.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e
valores, conforme detalhado na nota explicativa nº 21.
A análise de sensibilidade é detalhada na nota explicativa nº 37 - “Gestão de Riscos”.
vii.

Provisão para garantias prestadas.

A metodologia para o cálculo das provisões em operações de fiança se baseia na
probabilidade de desembolso para honrar as garantias prestadas, calculada atraves de modelo
desenvolvido pela instituição com informações e critérios verificáveis.
Adicionalmente, discussões judiciais relacionadas a fianças cuja probabilidade de
desembolso é considerada provável pelos consultores jurídicos da instituição estão incluídas
nesta provisão.
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3. Disponibilidades e reservas no Banco Central do Brasil
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4. Empréstimos e Adiantamentos a Instituições Financeiras
A composição, por classificação, tipo e moeda, dos saldos da rubrica “Empréstimos e
adiantamentos a instituições financeiras” nos balanços patrimoniais consolidados é a
seguinte:
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5. Títulos e valores mobiliários
A composição, por classificação, tipo e moeda, dos saldos da rubrica “Títulos e valores
mobiliários” é a seguinte:
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(*) O saldo contábil de R$ 47.047 (R$ 90.797 em 2018) inclui R$ 25.651 (R$ 77.213 em 2018) referente à
margem depositada em garantia das operações com instrumentos financeiros derivativos (nota 6f), R$ 13.956
(R$ 13.170 em 2018) referente a processos judiciais e R$ 440 (R$ 414 em 2018) referente a outras garantias.
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6. Derivativos
a) Política de utilização
Em função da Regra Volcker, aplicável ao Grupo CCB globalmente, mantiveram-se
suspensas as operações da carteira trading do CCB Brasil. O CCB Brasil realizou operações
de derivativos tradicionais que visam atender as necessidades dos clientes, bem como
executar sua política de gestão de riscos de modo a minimizar os riscos resultantes das
operações financeiras próprias. Seu objetivo foi o de obter a mitigação da exposição às
variáveis de mercado que impactem ativos e passivos do conglomerado.
b) Proteção das Exposições Cambiais
O CCB Brasil efetua operações de Swap, NDF e Mercado Futuro para fins de hedge de suas
obrigações com títulos emitidos no exterior e empréstimos em moeda estrangeira com o
objetivo de se proteger do risco de variação cambial e do cupom das operações, se
resguardando das oscilações cambiais através da utilização de hedge econômico e contábil
quando aplicável, para essas operações.
c) Proteção do Portfolio com Taxas Prefixadas
A Instituição adota a estratégia de adquirir contratos futuros de DI, avaliando a relação de
duration entre os vencimentos dos contratos futuros de DI e o duration do portfólio de
crédito. A cobertura do hedge é avaliada mensalmente e atende critérios que consideram a
carteira total deduzida dos atrasos e o pré-pagamento. A substituição dos contratos futuros de
DI é periódica, conforme identificada a abertura de novos contratos futuros e detectada sua
liquidez. A Tesouraria do Consolidado avalia a necessidade de compra ou venda de novos
contratos futuros de DI para contrabalançar o ajuste a valor de mercado do objeto de hedge.
O objetivo é garantir uma efetividade do hedge no intervalo de 80% a 125% considerando a
relação entre a variação à mercado do layer protegido, objeto de hedge designado e a
variação à mercado dos contratos futuros de DI.
d) Gerenciamento de risco
O CCB Brasil opera com instrumentos financeiros derivativos como parte do elenco de
produtos oferecidos aos seus clientes e para atender a sua própria necessidade, relacionada
com o gerenciamento de riscos de mercado, que decorrem, basicamente, de normais
descasamentos entre moedas, taxas de juros, indexadores e prazos de suas operações ativas e
passivas.
Os principais fatores de risco dos derivativos assumidos em 31 de dezembro de 2019 eram
relacionados à taxa de câmbio, taxa de juros e cupom de dólar, e visam maximizar as
relações risco e retorno, mesmo em situações de grande volatilidade. O controle de
gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se das métricas VaR (para a
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carteira trading), EVE e NII (para a carteira banking e global), Rentabilidade e Risco de
Liquidez.
e) Critérios de mensuração do valor de mercado
Para a obtenção dos valores de mercado, são adotados os seguintes critérios:
• Futuros e Termo: cotações em bolsas;
• Swap: estima-se o fluxo de caixa de cada uma de suas partes descontadas a valor
presente, conforme as correspondentes curvas de juros, obtidas com base nos preços da
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e/ou nos preços de mercado dos títulos públicos para as
operações do Brasil, e nos preços das bolsas internacionais para as operações realizadas
no exterior, quando aplicável;
f) As operações em aberto em 31 de dezembro de 2019 apresentam as seguintes
características:



 



&RQWUDWRVGH6ZDS
0HUFDGR,QWHUILQDQFHLUR
0RHGD(VWUDQJHLUD
3Up
$MXVWHDRYDORUGHPHUFDGR
6XEWRWDO6ZDS



&RQWUDWRVGH7HUPR1')
&RPSUDGH7HUPR1')
9HQGDGH7HUPR1')
6XEWRWDO7HUPR1')

&RQWUDWRV)XWXURV
&RPSUD²0HUFDGR,QWHUILQDQFHLUR
9HQGD²0HUFDGR,QWHUILQDQFHLUR
&RPSUD²'',²&XSRP&DPELDO
9HQGD²'',²&XSRP&DPELDO
&RPSUD²0RHGD(VWUDQJHLUD
9HQGD²0RHGD(VWUDQJHLUD
6XEWRWDO)XWXURV

7RWDO

3UD]R
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH


























 
'LIHUHQFLDO

9DORUGH5HIHUrQFLD²
3RVLomR/tTXLGDGRV&RQWUDWRV$WLYRVH 3DVVLYR 
$YHQFHU
 $YHQFHUDWp
$YHQFHUGH
PDLVGH
$5HFHEHU 
$3DJDU
7RWDO
PHVHV
DPHVHV
PHVHV




   
   
   
    
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 





































































41

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR




 



&RQWUDWRVGH6ZDS
0HUFDGR,QWHUILQDQFHLUR
0RHGD(VWUDQJHLUD
3Up
6XEWRWDO6ZDS



&RQWUDWRVGH7HUPR1')
&RPSUDGH7HUPR1')
9HQGDGH7HUPR1')
6XEWRWDO7HUPR1')

&RQWUDWRV)XWXURV
9HQGD²0HUFDGR,QWHUILQDQFHLUR
&RPSUD²'',²&XSRP&DPELDO
&RPSUD²0RHGD(VWUDQJHLUD
9HQGD²0RHGD(VWUDQJHLUD
6XEWRWDO)XWXURV

7RWDO

3UD]R
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH























 
'LIHUHQFLDO

9DORUGH5HIHUrQFLD²
3RVLomR/tTXLGDGRV&RQWUDWRV$WLYRVH 3DVVLYR 
$YHQFHUGH
 $YHQFHUDWp
D
$YHQFHUPDLV
$5HFHEHU  $3DJDU
PHVHV
7RWDO
PHVHV
GHPHVHV




   
   
       
   
 
 


  
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 


  
  
 
 
 
 
 

 
 
 


 
 
 

 


 
 
 

 


  
  
  
 
 


   
 

 


 
 
 

 


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 





































































42

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

7. Empréstimos e Adiantamentos a Clientes
a) Composição
A composição dos saldos da rubrica “Empréstimos e adiantamentos a clientes” nos balanços
patrimoniais consolidados é a seguinte:
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b) Valor contábil bruto (carteira de crédito) para estágios de perda esperada
Reconciliação da carteira bruta de “Empréstimos e adiantamentos a clientes”, segregadas por
estágios:
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* Em “outras movimentações” são considerados as operações baixadas por recebimento e a
inclusão de novas operações, cessões de crédito e variação cambial de operações indexadas
em moeda estrangeira.
** Em “outros empréstimos” são incluídas outras modalidades de crédito (Adiantamentos
sobre contratos de câmbio, Financiamentos rurais e agroindustriais, Financiamentos de
máquinas e veículos pesados, Devedores por compra de valores e bens, Títulos e créditos a
receber).
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* Em “outras movimentações” são considerados as operações baixadas por recebimento e a
inclusão de novas operações, cessões de crédito e variação cambial de operações indexadas
em moeda estrangeira.
** Em “outros empréstimos” são incluídas outras modalidades de crédito (Adiantamentos
sobre contratos de câmbio, Financiamentos rurais e agroindustriais, Financiamentos de
máquinas e veículos pesados, Devedores por compra de valores e bens, Títulos e créditos a
receber).

c) Perda de crédito esperada
Composição da provisão para perda de crédito esperada de “Empréstimos e adiantamentos a
clientes e titulos e valores mobiliarios”:
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Reconciliação da provisão para perda de crédito esperada de “Empréstimos e adiantamentos
a clientes”, segregadas por estágios:
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d) Cessão de crédito para securitizadoras de crédito (empresas não ligadas)
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não houve cessão de crédito às empresas
securitizadoras de crédito não ligadas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram cedidas às empresas securitizadoras de
crédito não ligadas, operações de crédito de capital de giro e outros ativos, classificados
como “operações com transferência substancial dos riscos e benefícios”, as quais estavam
provisionadas, resultando no valor de R$ 25.972.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2018 foram cedidas às empresas securitizadoras de
crédito não ligadas, empréstimos e recebíveis já baixados para prejuízo, resultando no valor
de R$ 73.984. As cessões foram realizadas considerando avaliações internas quanto às
perspectivas de recuperação dos créditos, que servem para balizamento do modelo de preço
da cessão, e análises de empresa especializada a respeito dos devedores e condição dos
créditos, utilizadas como fonte de informações para as referidas avaliações das perspectivas
de recuperação de créditos (nota explicativa nº 29).
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

8. Outros Empréstimos e Recebíveis
São considerados “Outros Empréstimos e Recebíveis” todos os saldos cujas contra partes não
são clientes ou instituições financeiras. Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica é basicamente
composta por saldos pendentes de liquidação junto a bolsa de valores (nos prazos usuais de
mercado) e créditos concedidos sem característica de concessão de crédito classificados
como custo amortizado perfazendo juntos o montante de R$ 28.833 (R$ 27.431 em 2018).

3UD]R
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

9. Ativos não financeiros mantidos para venda
Os ativos não financeiros são registrados no Balanço Patrimonial quando de sua efetiva
apreensão ou intenção de venda. No caso do CCB Brasil estes ativos correspondem,
principalmente, a imóveis disponíveis para venda recebidos em dação de pagamento, os
quais são contabilizados inicialmente pelo menor valor entre o valor contábil e seu valor
justo menos custos de venda.
A política do CCB Brasil consiste em ter o domínio do bem imóvel (mesmo que ainda não
tenha a posse), quando for obtido o Auto de Adjudicação ou Carta de Arrematação ou Dação
em Pagamento (domínio do bem), e para Veículos/Outros será com base na sentença
definitiva (domínio do bem). No momento em que houver a posse do bem, será feita a baixa
do contrato de crédito e a contabilização do bem em “Ativos não financeiros” pelo valor
constante no laudo de avaliação elaborado por perito credenciado pelo Conglomerado CCB
Brasil, limitado ao valor da dívida.
O laudo especificará os critérios de avaliação e os parâmetros de comparação utilizados para
a determinação do valor. O valor da provisão de perdas, se aplicável, será constituído ou
complementado sempre que o valor de mercado (avaliação), deduzido dos custos de venda,
for inferior ao valor do custo contábil.
As reduções subsequentes ao valor contábil relacionadas a redução ao valor justo ou perda de
posse ou dominio do bem, além dos ganhos e perdas decorrentes de alienação de ativos não
financeiros são registrados na linha de “Ganhos (perdas) com outros ativos (líquidos)” na
Demonstração de Resultado do Exercício.
a) Composição


&ODVVLILFDomR
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

b) Movimentação


&XVWR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
%HQVUHWRPDGRV
$OLHQDo}HV
6DOGRVQRILQDOGRH[HUFtFLR

3URYLVmRDFXPXODGD
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7RWDO3URYLVmRQRILQDOGRH[HUFtFLR
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

10. Investimentos
A composição dos saldos dessa rubrica é a seguinte:


7tWXORVSDWULPRQLDLV
$o}HVHFRWDV
2XWURVDWLYRVILQDQFHLURV
7RWDO
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

11. Ativo Tangível
Os ativos tangíveis do CCB Brasil dizem respeito ao imobilizado para uso próprio. O CCB
Brasil não tem ativos tangíveis mantidos como propriedade de investimento.
Os detalhes, por categoria de ativo, dos ativos tangíveis nos balanços patrimoniais
consolidados são os seguintes:
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As variações na rubrica “Ativo tangível” nos balanços patrimoniais consolidados foram as
seguintes:
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

12. Ativo Intangível
A composição do saldo da rubrica “Ativo intangível” é a seguinte:


&RPYLGD~WLOGHILQLGD
*DVWRVFRPDTXLVLomRHGHVHQYROYLPHQWRORJLFLDLV
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As variações na rubrica “Ativo intangível” foram as seguintes:
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O CCB Brasil avaliou a existência de perdas por não recuperação para os grupos do Ativo
Intangível. Não foram detectadas perdas no valor recuperável destes ativos na data base
analisada.
O ágio registrado está sujeito ao teste de recuperabilidade, pelo menos uma vez por ano ou
em menor período, no caso de alguma indicação de redução do valor recuperável do ativo e
foi alocado a unidades geradoras de caixa (UGCs), identificadas de acordo com os segmentos
operacionais (nota explicativa nº 35).
A base utilizada para o teste de recuperabilidade é o valor em uso, para este efeito, a
Administração estima o fluxo de caixa que está sujeito a vários fatores, como: (i) projeções
macro-econômicas de taxa de juros, inflação, e outras; (ii) comportamento e estimativas de
crescimento do sistema financeiro nacional; (iii) aumento dos custos, retornos, sinergias e
plano de investimentos; (iv) comportamento dos clientes; e (v) taxa de crescimento e ajustes
aplicados aos fluxos em perpetuidade. A adoção dessas estimativas envolve a probabilidade
de ocorrência de eventos futuros e a alteração de algum destes fatores poderia ter um
resultado diferente.
Baseado nas premissas descritas acima não foi identificada perda do valor recuperável do
ágio em dezembro de 2019.
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR
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As projeções de fluxo de caixa são baseadas no orçamento interno e planos de crescimento
da Administração, considerando dados históricos, expectativas e condições de mercado tais
como o crescimento da indústria, taxa de juros e índices de inflação. O período de 10 anos
utilizado para a projeção dos fluxos de caixa reflete adequadamente os ciclo de longo prazo
dos negócios da unidade, dado que a mesma efetua operações de crédito com prazos que
podem chegar em até 96 meses com prazo médio de 48 meses (60 meses em 2018).
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

13. Outros Ativos
A composição dos saldos da rubrica “Outros ativos” é a seguinte:



2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
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1mRFLUFXODQWH




 





 

 






  





























































(*) Refere-se substancialmente a ativos com programas sociais habitacionais no montante de R$ 21.247 (R$
19.508 em 2018).
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

14. Depósitos de Instituições Financeiras
A composição, por classificação, contraparte, tipo e moeda, dos saldos dessa rubrica é a
seguinte:
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

15. Depósitos de Clientes
A composição, por classificação, tipo e rubrica “Depósitos de clientes” é a seguinte:


&ODVVLILFDomR
3DVVLYRILQDQFHLURDRFXVWRDPRUWL]DGR
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(*) Refere-se a conta de ordens de pagamento em moeda estrangeira no montante de R$ 66.006 (R$ 31.184 em
2018).
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

16. Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários
A composição, por classificação, tipo e moeda, dos saldos da rubrica “Obrigações por títulos
e valores mobiliários” é a seguinte:


&ODVVLILFDomR
3DVVLYRILQDQFHLURDRFXVWRDPRUWL]DGR
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

17. Instrumentos de capital
Os detalhes do saldo da rubrica “Instrumentos de capital” são os seguintes:
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;ΎͿ/ŶĐůƵŝƉƌġŵŝŽĚĞƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲ͘ϵϴϭ;ZΨϰϳ͘ϯϭϲĞŵϮϬϭϴͿ͘
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

18. Obrigações de Empréstimos no País
A composição dos saldos da rubrica “Obrigações de empréstimos no país” é a seguinte:
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

19. Obrigações de Empréstimos no Exterior
A composição dos saldos da rubrica “Obrigações de empréstimos no exterior” é a seguinte:


&ODVVLILFDomR
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;ΎͿ/ŶĐůƵŝƉƌġŵŝŽĚĞƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϭϳϰ;ZΨϰ͘ϬϱϴĞŵϮϬϭϴͿ͘
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

20. Hedge accounting 
Operação de Crédito Pessoas Físicas
O CCB Brasil detem portfólios de empréstimos consignados de funcionários públicos e
aposentados, e operações de financiamento de veículos. Os créditos são concedidos a taxas
pré-fixadas, expondo a Instituição ao risco de mercado decorrente das oscilações da taxa
referencial dos depósitos interbancários (CDI), indexador no qual o custo de funding e o
gerenciamento de risco da Instituição são controlados. Desta forma, para cobertura do risco
da taxa pré-fixada às oscilações do CDI, a partir de janeiro de 2017, a tesouraria do Banco
adquire contratos futuros de DI em uma relação de quantidades x vencimentos que
compensem o efeito de ajuste a valor de mercado do objeto de hedge, sendo os efeitos desta
estrutura de hedge de valor justo registrados exclusivamente nas demonstrações financeiras
consolidadas.



9DORU&XUYD

5LVFRGH7D[DGH-XURV
+HGJHGH2SHUDo}HVGH&UpGLWR


5LVFRGH7D[DGH-XURV
+HGJHGH2SHUDo}HVGH&UpGLWR

2EMHWRGH+HGJH
9DORU-XVWR

$WLYRV


$WLYRV


,QVWUXPHQWRGH+HGJH
9DULDomRGRYDORU
UHFRQKHFLGRHP
9DORU
UHVXOWDGR
1RPLQDO






2EMHWRGH+HGJH
9DORU-XVWR

9DORU&XUYD
$WLYRV

9DORUGD
,QHIHWLYLGDGH





3DVVLYRV

$WLYRV




3DVVLYRV

9DORUGD
,QHIHWLYLGDGH



,QVWUXPHQWRGH+HGJH
9DULDomRGR
YDORU
9DORU
UHFRQKHFLGR
1RPLQDO
HPUHVXOWDGR

















+HGJHGH&DSWDo}HV&&%



















































7RWDO

64

&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

21. Provisões
O CCB Brasil e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões de natureza cível,
trabalhista, fiscal e previdenciária.
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes
b) Provisões classificadas como perda provável e obrigações legais
A Administração, com base em informações de seus consultores jurídicos, em análises das
demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base no histórico de
perdas, constituiu provisão para passivos classificados como perda provável em montante
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso:
b.1) COFINS x Lei nº 9.718/98 – valor envolvido R$ 557.244 (R$ 539.751 em 2018):
pleiteia o pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005 até dezembro de
2014, com base no cálculo estipulado pela Lei Complementar nº 7/70, tendo em vista a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo prevista na Lei nº 9.718/98. Parte
do valor envolvido foi depositado em juízo R$ 31.381 (R$ 30.136 em 2018).
b.2) PIS x Lei nº 9.718/98 – valor envolvido R$ 88.503 (R$ 85.731 em 2018): pleiteia o
pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005 até dezembro de 2014, com
base no cálculo estipulado pela Lei Complementar nº 7/70, tendo em vista a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo prevista na Lei nº 9.718/98. Parte
do valor envolvido foi depositado em juízo R$ 106.393 (R$ 94.781 em 2018).
b.3) PIS - Emenda Constitucional nº 10/96 –valor envolvido R$ 18.925 (R$ 18.275 em
2018): pleiteia afastar a exigência da contribuição para o PIS de forma retroativa e
durante o período de 90 dias compreendido entre 07/03/96 e 07/06/96, em observância
aos princípios da “irretroatividade“ e da “anterioridade nonagesimal“, bem como
assegurar o direito de calcular e recolher a partir de 07/06/96 a contribuição ao PIS sobre
a receita bruta operacional, entendida como aquela decorrente exclusivamente da
prestação de serviços e venda de bens, tal como definida no art. 44º da Lei nº 4.506/64,
no art.12º do Decreto-Lei nº 1.587/77 e no art. 226º do Decreto nº 1.041/94. O valor
envolvido foi depositado em juízo.
b.4) ISS – Serviços Tributados – Taxatividade da Lista de Serviços Anexa à LC Nº
56/87 – valor envolvido R$ 1.336 (R$ 1.272 em 2018): pleiteia a desconstituição de
lançamento de débito de ISS incidente sobre supostas receitas de prestação de serviços
tributáveis, não previstas expressamente na lista de serviços anexa à LC nº 56/87, ao
fundamento da lista ser exemplificativa, em desacordo com jurisprudência pacífica do
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Superior Tribunal de Justiça, ante o seu caráter taxativo. O valor envolvido foi
depositado em juízo.
b.5) Processos trabalhistas
O Banco possui processos trabalhistas avaliados como sendo de risco provável, os quais
foram integralmente provisionados, totalizando R$ 86.757 (R$ 58.884 em 2018). As
provisões têm relação com processos em que se discutem pretensos trabalhistas, relativos
à legislação trabalhista especifica da categoria profissional tais como horas extras,
equiparação salarial, adicional de transferência e outros.
b.6) Processos cíveis
O Banco possui processos cíveis avaliados como sendo de risco provável, os quais foram
integralmente provisionados e totalizam R$ 235.513 (R$ 179.579 em 2018). As provisões
são, em geral, decorrentes de revisão de contrato e de indenização por danos materiais e
morais, sendo em sua maior parte do Juizado Especial Cível.
c) Passivos contingentes classificados como perda possível
Processos fiscais e previdenciários
Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são monitorados pela
instituição e estão baseados em pareceres dos consultores jurídicos em relação a cada
uma das medidas judiciais e processos administrativos. Desta forma, seguindo as normas
vigentes, não estão reconhecidas contabilmente as possíveis perdas, sendo compostas
basicamente pelas seguintes questões:
ISS – Serviços Tributados – Taxatividade da Lista de Serviços Anexa à LC Nº 56/87 –
valor envolvido R$ 23.094 (R$ 21.707 em 2018): pleiteia a desconstituição de
lançamento de débito de ISS incidente sobre supostas receitas de prestação de serviços
tributáveis, não previstas expressamente na lista de serviços anexa à LC nº 56/87, ao
fundamento da lista ser exemplificativa, em desacordo com jurisprudência pacifica do
Superior Tribunal de Justiça, ante o seu caráter taxativo. O valor envolvido foi
depositado em juízo.
PDD / 1994 – valor envolvido R$ 26.357 (R$ 25.525 em 2018): pleiteia deduzir, no
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, relativo ao
ano-base de 1994, da despesa relativa à constituição da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, nos termos em que é determinada pelo CMN e BACEN, tal como
prevista na Resolução nº 1.748/90 e modificações posteriores, afastando-se, por
inconstitucional e ilegal o disposto no art. 43, parágrafo 4º, da lei nº 8.981/95. O valor
envolvido foi depositado em juízo.
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IRF sobre Remessa de Juros ao Exterior – valor envolvido R$ 14.229 (R$ 13.803 em
2018): pleiteia compensar os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda
na fonte sobre remessas de juros ao exterior, com o mesmo imposto de renda das pessoas
jurídicas, nos termos do art. 39 da Lei nº 9.250/96, afastando as restrições contidas nas
Cartas-Circulares n.º 2.269/92 e n.º 2.372/93 e Comunicado nº 2.747/92, que
condicionavam a aplicação de alíquota zero do imposto de renda à observância de prazos
mínimos de amortização, por flagrante violação ao princípio da legalidade. O valor
envolvido foi depositado em juízo.
IRPJ / 2008 – valor envolvido R$ 20.071 (R$ 19.268 em 2018): aguardando
homologação da adesão ao Parcelamento da Lei nº 12.996/2014 (REFIS da COPA), cuja
análise do RQA – Requerimento de Quitação Antecipada (artigo 33 da Lei nº
13.043/2014) está suspensa aguardando o julgamento das glosas dos prejuízos fiscais e
de base negativa da CSLL dos anos de 2012 e 2014 (vide IRPJ/ CSLL).
INSS – Participação nos Lucros dos Administradores – valor envolvido R$ 124.376
(R$ 118.835 em 2018): pleiteia a desconstituição de lançamento de suposto débito de
INSS, relativo aos períodos-base de 2006 a 2011, lançados através de Auto de Infração,
primeiro pelo fato de já ter operado a decadência em relação aos débitos relativos aos
fatos geradores ocorridos até 10 de outubro de 2006, segundo porque não incide INSS
sobre participação nos lucros, nos termos do art. 7º, XI, da Constituição Federal e art. 28,
parágrafo 9º, da lei nº 8.212/91.
IRPJ/CSLL – valor envolvido R$ 168.154 (R$ 88.567 em 2018): pleiteia a
desconstituição de débito de IRPJ/CSLL, relativo ao período base de 2012, lançado por
auto de infração, decorrente de glosa da dedutibilidade de perdas com créditos, por
suposto descumprimento dos procedimentos previstos na Lei nº 9.430/96.
Imposto de Operações Financeiras (IOF) e Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) – valor envolvido R$ 1.485 (R$ 1.439 em 2018): CCB Brasil como responsável
solidário, pleiteia a desconstituição de lançamento do suposto débito de IRRF/ IOF sobre
sete operações de câmbio para remessas de divisas ao exterior.
Dedutibilidade da Despesa de PLR da Base de Cálculo da CSLL – valor envolvido
R$ 1.978 (R$ 2.251 em 2018): pleiteia a desconstituição de lançamento da glosa da
despesa com pagamento de Participação nos Lucros aos Administradores, no ano
calendário de 2012, que reduziu a base de cálculo negativa de CSLL no período, por
suposto descumprimento dos procedimentos previstos na Lei nº 7.689/1988.
IOF sobre Cessão de Crédito – valor envolvido R$ 2.578 (R$ - em 2018): pleiteia a
desconstituição de lançamento de débito do IOF sobre suposta incidência nos contratos
de cessão de crédito com coobrigação, relativo ao período de 03/2014 a 12/2014, por
suposto descumprimento do Decreto nº 6.306/2007.
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Compensação Não Homologada – valor envolvido R$ 4.388 (R$ 3.298 em 2018):
pleiteia na esfera administrativa com a RFB a homologação de compensações de tributos
com créditos decorrentes de pagamento a maior ou indevido.
Processos trabalhistas
O Banco possui processos que estão classificadas como risco possível, e para esses casos,
nenhuma provisão foi constituída. Segundo estimativa dos consultores jurídicos, o valor
máximo de indenização desses processos em caso de perda é da ordem de R$ 12.019 (R$
8.319 em 2018). As contingências têm relação com processos em que se discutem
pretensos trabalhistas, relativos à legislação trabalhista especifica da categoria
profissional tais como horas extras, equiparação salarial, adicional de transferência e
outros.
Processos cíveis
O Banco possui processos, os quais estão classificados como risco possível, e assim
sendo, nenhuma provisão foi constituída. Segundo estimativa dos consultores jurídicos, o
valor possível de indenização desses processos é de R$ 229.628 (R$ 306.414 em 2018).
As contingências são em geral decorrentes de revisão de contrato e de indenização por
danos materiais e morais, sendo em sua maior parte do Juizado Especial Cível.
d) Movimentação das provisões classificadas como perda provável e obrigações
legais:
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Para as contingências acima descritas o CCB Brasil depositou em garantia o montante de R$
109.056 – processos Cíveis, R$ 22.775 – processos Trabalhistas e R$ 311.613 – processos
Fiscais.
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Para as contingências acima descritas o CCB Brasil depositou em garantia o montante de R$
117.859 – processos Cíveis, R$ 25.025 – processos Trabalhistas e R$ 291.064 – processos
Fiscais.
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22. Impostos de Renda Correntes e Diferidos
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição
social
O total dos encargos do exercício pode ser conciliado com o lucro contábil como segue:
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VRFLDO
(1)

A partir de 2019, nos termos da Resolução CMN nº 4.706/18, art. 2º, os valores relativos à remuneração do
capital, declarada ou proposta, devem ser reconhecidos no passivo, em contrapartida à adequada conta de
lucros acumulados ou de reservas.
(2)
A partir de 2019, nos termos da Resolução CMN nº 4.706/18, art. 4º, a remuneração de capital auferida de
investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, deve ser reconhecida no ativo, em
contrapartida ao respectivo investimento.
(3)
O valor das adições permanentes contempla R$ 16.000 recebidos a título de juros sobre capital próprio da
CCB Brasil Arrendamento S.A.
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b) Cálculo efetivo das alíquotas de imposto
As alíquotas efetivas de imposto são:
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A alíquota efetiva se diferencia da alíquota vigente aplicada para a apuração do imposto de
renda, conforme as adições e exclusões apresentados a seguir:
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c) Impostos Diferidos
Os saldos da rúbrica "Impostos diferidos" Ativo / (Passivo) é composto por:
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As movimentações dos saldos dos itens “Ativos fiscais diferidos” e “Passivos fiscais
diferidos são:
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d) Créditos Presumidos
Diante do elevado estoque de diferenças temporárias decorrentes de perdas de crédito
ocorridas a partir de 2014, o Banco optou por apurar Crédito Presumido no montante de R$
380.662, segundo critérios estabelecidos pela Lei 12.838/2013 e Circular nº 3.624/2013 do
BACEN , que requerem a apuração de prejuízo fiscal e créditos decorrentes de diferenças
temporárias oriundos de provisões para crédito de liquidação duvidosa, apurados e existentes
no ano-calendário anterior.
Ainda conforme a Lei 12.838/2013 a Receita Federal poderá verificar a exatidão dos créditos
presumidos apurados pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do pedido de
ressarcimento, que poderá ser em espécie ou em títulos da dívida pública mobiliária federal,
podendo haver dedução de valores de natureza tributária ou não tributária devidos à Fazenda
Nacional.
Durante o exercício de 2019 o Banco recuperou R$ 830 (R$ 63.299 em 2018), decorrentes de
operações de crédito integrantes da base de cálculo do crédito presumido, cujos tributos
diferidos, no montante de R$ 9.459 (R$ 25.320 em 2018), foram registrados como redutor de
crédito presumido originalmente contabilizado, dado que estes valores serão tributados por
ocasião do ressarcimento do crédito pela Fazenda Nacional.
A Administração entende que, dado ao cenário macroeconômico e a expectativa de geração e
resultados tributáveis futuros pela Instituição, a opção pelo Crédito Presumido representa a
melhor alternativa para reduzir o tempo de realização das diferenças temporárias oriundos de
provisões para créditos de liquidação duvidosa.
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e) Créditos tributários não ativados
A Administração, em decorrência do histórico de prejuízos fiscais auferidos nos últimos anos
e incertezas relacionadas a projeções de longo prazo, optou por não registrar parcela dos
créditos tributários em seu ativo segundo as práticas estabelecidas pelo IFRS, a partir de 31
de maio de 2017.
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O Consolidado possui créditos tributários não ativados decorrentes de prejuízo fiscal de
imposto de renda e base negativa de contribuição social no valor total de R$ 773.991 (R$
617.583 em 2018) para os quais não há expectativa de realização.
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23. Outras Obrigações
A seguir, a composição do saldo da rubrica “Outras obrigações”:
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24. Patrimônio Líquido
a) Capital
O capital social do Banco é de R$ 2.956.864 (R$ 2.956.864 em 2018) e está dividido em
465.631.466 ações nominativas (465.631.466 em 2018), sendo 297.223.908 ordinárias
(297.223.908 em 2018) e 168.407.558 preferenciais (168.407.558 em 2018), sem valor
nominal.
O quadro de acionistas do CCB Brasil é o seguinte:
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b) Ações em tesouraria
Até 31 de dezembro de 2019 foram adquiridas 6.879.540 ações preferencias no montante R$
58.593 deste montante, 481.022 ações foram transferidas aos administradores a título de
remuneração variável nos anos de 2013 e 2014.
O custo mínimo, médio e máximo por ação foi de R$ 6,96, R$ 8,52 e R$ 9,70. Não há valor
de mercado para estes ações.
Desta forma, a quantidade de ações em tesouraria em 31 de dezembro de 2019 corresponde a
6.398.518 ações no montante de R$ 55.105 (R$ 55.105 em 2018).
c) Dividendos e Juros sobre capital próprio
Conforme estatuto é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro
líquido do exercício apurado segundo as práticas contábeis estabelecidas pelo Banco Central
do Brasil, nos termos da legislação societária aplicável.
d) Reservas
A apuração de prejuízo líquido fundamentou a não constituição de reservas de lucros.
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN %UDVLO %DQFR0~OWLSOR6$



1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

25. Garantias Prestadas
O CCB Brasil oferece uma série de garantias para que seus clientes melhorem sua posição de
crédito e estejam aptos a competir. O quadro a seguir apresenta todas as garantias em 31 de
dezembro de 2019.
0i[LPRYDORUSRWHQFLDOGHSDJDPHQWRVIXWXURV

*DUDQWLDVSUHVWDGDV
$YDLVHILDQoDV
3HUIRUPDQFHH[SRUWDomR
&DUWDGHFUpGLWR
&REUDQoDGHH[SRUWDomR






 











7RWDOGHJDUDQWLDVSUHVWDGDV






 











Em 31 de dezembro de 2019, com base em suas estimativas de desembolsos efetuadas de
acordo com práticas reconhecidas de gerenciamento do risco de crédito, o Banco estimou que
a probabilidade de desembolsos futuros vinculados a garantias financeiras prestadas é R$
174.860 (R$ 93.445 em 2018). Esta estimativa considera o histórico de desembolsos para
honrar fianças ao longo dos últimos anos, bem como discussões judiciais cuja probabilidade
de desembolso é considerada provável pelos consultores jurídicos do Banco (nota explicativa
nº 21d).
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

26. Receitas e Despesas com Juros e Similares e diferenças cambiais líquidas
a) Receitas e despesas de juros e similares
Juros e similares na demonstração do resultado consolidada compõem-se de juros
acumulados no ano sobre todos os ativos financeiros com retorno implícito ou explícito,
calculados aplicando-se o método dos juros efetivos, independentemente da medição do
valor justo, e das retificações de resultado como consequência da contabilização do hedge.
Os juros são reconhecidos pelo valor bruto, sem a dedução de impostos retidos na fonte.
Despesas com juros e similares na demonstração do resultado consolidada compõem-se de
juros acumulados no ano sobre todos os passivos financeiros com retorno implícito ou
explícito, inclusive remuneração em espécie, calculados aplicando-se o método dos juros
efetivos, independentemente da medição do valor justo.

 

5HFHLWDVGHMXURVHVLPLODUHV

(PSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV




(PSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDFOLHQWHV

 
 





 



 



 



 



$WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV







 



'HVSHVDVGHMXURVHVLPLODUHV



  

 





 



'HSyVLWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV












'HSyVLWRVLQWHUILQDQFHLURV



 



  

 
 

&DSWDomRQRPHUFDGRDEHUWR



  

'HSyVLWRVGHFOLHQWHV



 



3RXSDQoD



 

 

$SUD]R



  

 

2EULJDo}HVSRU7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV



  

 

2EULJDo}HVGHHPSUpVWLPRVQRSDtV



  

 

2EULJDo}HVGHHPSUpVWLPRVQRH[WHULRU



  

 

'HVSHVDVGHMXURVGRVSDVVLYRV,)56



  





5HFHLWD/tTXLGDFRP-XURV
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

b) Variações cambiais líquidas
As diferenças cambiais mostram basicamente as diferenças que surgem nas conversões de
itens monetários em moeda estrangeira para moeda funcional e não consideram o hedge
cambial contratado pelo Banco através de instrumentos financeiros derivativos, cujos
impactos estão apresentados em “Ganhos (Perdas) com ativos e passivos financeiros
(líquidos)”



9DULDo}HV&DPELDLVOtTXLGDV
2SHUDo}HVGHFUpGLWR
7tWXORVFDPELDLVOtTXLGRV
2SHUDo}HVGHFkPELR
(PSUpVWLPRVFHVV}HVHUHSDVVHV
2XWURV
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

27. Ganhos com Ativos e Passivos Financeiros (Líquidos)
Os ganhos com ativos e passivos financeiros são compostos pelos valores dos ajustes de
avaliação dos instrumentos financeiros, exceto aqueles atribuídos aos juros acumulados
como resultado da aplicação do método dos juros efetivos, às provisões e pelos ganhos
resultantes da venda ou compra dos instrumentos financeiros.

A composição do saldo dessa rubrica, por tipo de instrumento, está demonstrada a seguir:


*DQKRV SHUGDV FRP

$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
2XWURVDWLYRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR
2XWURVSDVVLYRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR
2XWURVSDVVLYRVREMHWRGHKHGJH
'HULYDWLYRV
7RWDO
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

28. Receitas de Tarifas e Comissões
A rubrica “Receita de tarifas e comissões” é composta pelos valores de todos os honorários e
comissões acumulados em favor do Banco no ano, exceto aqueles que fazem parte da taxa de
juros efetiva sobre instrumentos financeiros.
A composição do saldo dessa rubrica está demonstrada a seguir:


5HQGDVGHJDUDQWLDVSUHVWDGDV
2XWUDVUHQGDVGHWDULIDVEDQFiULDV3-
5HQGDVGHRXWURVVHUYLoRV

 



  
 



 




 


5HQGDVGHWDULIDVEDQFiULDV3)
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

29. Outras Receitas (Despesas) operacionais
Entre essa rubrica da demonstração do resultado consolidada estão:
 





 



5HFXSHUDomRGHHQFDUJRVHGHVSHVDV



 



$WXDOL]DomRGHGHSyVLWRVHPJDUDQWLD



 







2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

5HQGDVGHYHQGDILQDQFLDGDGHEHQVQmRGHXVR
5HQGDGHDTXLVLomRGHUHFHEtYHLV



 



*DUDQWLDVHILDQoDVSUHVWDGDV



 



&HVVmRGHFUpGLWREDL[DGRSDUDSUHMXt]R



 



2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
7RWDORXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV








2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV



3URYLV}HVFtYHLV



3URJUDPDGHUHPXQHUDomRHE{QXV



'HVSHVDVUHVFLVyULDV










 
 



  
  

 


 

  

 

 

 

$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHGHVSHVDVWULEXWiULDV



  

 

2XWUDVSURYLV}HV



  



3URYLV}HVWUDEDOKLVWDV

)LDQoDVSUHVWDGDV



  

 

&RPLVV}HVVREUHFREUDQoD



  

 

 

 

'HVSHVDVFRPFDUWmRGHFUpGLWR
'HVSHVDVFRPWDULIDVHFRPLVV}HV



2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV



7RWDORXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV


6DOGR/tTXLGR2XWUDV5HFHLWDV
'HVSHVDV 
2SHUDFLRQDLV
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

30. Despesas com Pessoal
A composição da rubrica “Outras despesas de pessoal” está demonstrada a seguir:


 

%HQHItFLRV


 

 

 

  

+RQRUiULRVGHGLUHWRULD

 

 


6DOiULRV
(QFDUJRV6RFLDLV

2XWURV
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

31. Outras Despesas Administrativas
A composição do saldo deste item é a seguinte:


6HUYLoRVGHWHUFHLURV
,PyYHLVLQVWDODo}HVHPDWHULDLV
7HFQRORJLDHVLVWHPDV
'HVSHVDV3URFHVVRV-XGLFLDLV
'HVSHVDVGR6LVWHPD)LQDQFHLUR
$MXGDVGHFXVWRHGHVSHVDVGHYLDJHP
3UrPLRVGHVHJXURV
&RPXQLFDo}HV
3XEOLFLGDGH
6LVWHPDGHWUDQVSRUWH
2XWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPDOXJXHO,)56
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

32. Despesas Tributárias
Referem-se substancialmente às contribuições federais para PIS e COFINS que atingiram
montante de R$ 27.760 (23.913 em 2018).


'HVSHVDVGHFRQWULEXLomRj&2),16





 
  

'HVSHVDVWULEXWiULDV



 



 

'HVSHVDVGHLPSRVWRVVVHUYLoRVGHTXDOTXHUQDWXUH]D



 



 

'HVSHVDVGHFRQWULEXLomRDR3,63$6(3



 



 



7RWDO
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

33. Ganhos (perdas) com outros ativos (líquidos)
Refere-se basicamente a resultados obtidos na venda de bens próprios e provisionamentos
para ajuste ao valor de realização de bens ou outros ativos não operacionais.


5HVXOWDGRQDDOLHQDomRGHEHQV
5HQGDVGHDOXJXpLV
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDUHDOL]DomRGHEHQVGHVWLQDGRVjYHQGD
2XWURV
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

34. Outras Divulgações
a) Títulos e valores mobiliários de terceiros sob custódia
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco não detinha sob custódia títulos de dívida e
valores mobiliários de terceiros.
b) Caixa e equivalentes de caixa para o fluxo de caixa










 
 



$SOLFDo}HV0HUFDGR$EHUWR 2SHUDo}HV&RPSURPLVVDGDV 



 



$SOLFDo}HV0RHGDV(VWUDQJHLUDV



 







 



'LVSRQLELOLGDGHV





c) Compromissos assumidos por garantias recebidas e captações junto a Organismos
Internacionais
O CCB Brasil é devedor por empréstimos obtidos junto à Proparco (Société de Promotion et
de Participation pour la Coopération Économique) para repasses a empresas brasileiras, cujo
contrato exige manutenção de índices financeiros mínimos (financial covenants), além da
exigência de obrigações de responsabilidade socioambientais.
Os índices financeiros são calculados com base nas informações contábeis, elaboradas de
acordo com a legislação brasileira e as normas do BACEN. São também monitorados e
aferidos pelos credores mencionados.


&DSLWDOL]DomR
%DVLOHLD 
6RPDGRVPDLRUHVULVFRVVREUH35
&RQFHQWUDomRGHULVFRSRUVHJPHQWRGHPHUFDGR
&UpGLWRV'+'Do}HV3URYLV}HVVREUH´35µ
'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVVREUH5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO
*DSGHOLTXLGH]GHGLDVHP5

5HTXHULGR






!

d) Seguros
O Banco adota a política de proteção a riscos, segundo a relevância dos montantes
envolvidos e a Administração considera suficientes os valores globais dos seguros
contratados.
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

35. Segmentos Operacionais
De acordo com as normas contábeis internacionais, um segmento operacional é um
componente de uma entidade:
(a) Que opera em atividades das quais poderá obter receitas e incorrer em despesas
(incluindo receitas e despesas relacionadas a operações com outros componentes da mesma
entidade).
(b) cujos resultados operacionais sejam regularmente revisados pelo principal responsável da
entidade pelas decisões operacionais relacionadas à alocação de recursos ao segmento e à
avaliação de seu desempenho.
(c) Para as quais informações financeiras individualizadas estejam disponíveis.
O Banco identificou, com base nessas diretrizes, os seguintes segmentos de negócio como
sendo os seus segmentos operacionais:
• Atacado
• Varejo
O Banco mantém como principal foco de sua estratégia atuação no segmento de Atacado.
Referido segmento inclui basicamente a concessão de empréstimos e recebíveis com garantia
de recebíveis, sendo o Capital de Giro o produto mais rentável do segmento. Uma parcela
significativa da carteira de atacado é representada por empréstimos de curto prazo que
proporcionam ao Banco maior liquidez e um controle mais efetivo do risco. Adicionalmente,
o Banco participa ativamente no mercado de câmbio cujas captações são realizadas junto a
bancos internacionais.
O segmento Varejo inclui empréstimos e recebiveis do tipo consignado para empregados do
setor público e financiamento de veículos para pessoa física.
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

As demonstrações de resultado e outros dados significativos estão relacionados a seguir.
$WDFDGR


5HFHLWDVFRPMXURVHVLPLODUHV
'HVSHVDVFRPMXURVHVLPLODUHV
5HVXOWDGROtTXLGRFRPMXURVHVLPLODUHV

'LIHUHQoDVFDPELDLV OtTXLGDV 
*DQKRV SHUGDV FRPDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
OtTXLGRV 
5(&(,7$/Ì48,'$&20-8526

5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HFHLWDGHWDULIDVHFRPLVV}HV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
727$/'(5(&(,7$6
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2XWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

  

  

'HVSHVDVWULEXWiULDV

  

  

'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3HUGDVFRPUHGXomRQRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV
ILQDQFHLURV

  

  

  

  

*DQKRV SHUGDV FRPRXWURVDWLYRV OtTXLGRV 
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35(-8Ì=2/Ì48,'2'2(;(5&Ì&,2

7RWDOHP$WLYRV
3ULQFLSDOOLQKDGHDWLYR
(PSUpVWLPRVHDGLDQWDPHQWRVDFOLHQWHV
7RWDOHP3DVVLYRV
3ULQFLSDOOLQKDGHSDVVLYR
'HSyVLWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV



 






,PSRVWRVVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

FRUUHQWHVHGLIHULGRV
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O Banco possui agência na Ilhas Cayman cujo total de ativos é de R$ 4.979.499 (R$
6.093.261 em 2018) e o patrimônio líquido no montante de R$ 562.579 (R$ 438.154 em
2018).
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1RWDV([SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDVHPGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

36. Transações com partes relacionadas
As partes relacionadas do CCB Brasil devem incluir, partes com controle conjunto sobre a
entidade, empreendimentos em conjunto em que a entidade é um investidor e planos de
benefícios pós-emprego para o benefício dos empregados de uma entidade ou de qualquer
entidade que seja uma parte relacionada dessa entidade.
O CCB Brasil e suas empresas controladas diretas mantêm transações entre si, as quais foram
eliminadas no consolidado.
Os saldos de operações do Banco com controladas, direta, indireta, empresas ligadas e
pessoal chave da Administração podem ser observados conforme abaixo:
$WLYRV SDVVLYRV 




5HFHLWDV GHVSHVDV 







'LVSRQLELOLGDGHVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV
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&KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN&RUSRUDWLRQ G 

 

  

 

 

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Coligadas diretas;
Coligadas indiretas;
Controladores e Pessoal Chave da Administração;
Controladora indireta sediada no exterior;
Controladora direta.
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HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR

Vencimentos e taxas das operações com partes relacionadas:
As operações de LCA foram realizadas com taxas de 95,6% do CDI (96% do CDI em 2018)
e possuem vencimento final em até 01 ano (até 02 anos em 2018). As operações de LCI
foram realizadas com taxas de 95,4% do CDI (96% do CDI em 2018) e possuem vencimento
final em até 01 ano (até 01 ano em 2018). Os depósitos a prazo são remunerados pela taxa
média de 91,77% do CDI (101% do CDI em 2018), diretamente relacionadas ao montante
aplicado, com vencimento final em até 02 anos (até 02 anos em 2018). As obrigações por
empréstimos foram realizadas às taxas médias de 3,14 % a.a. (3,05% a.a. em 2018) e
variação cambial, com vencimento final até 07 anos (01 ano em 2018).
Remuneração da Administração
Em assembleia geral anual dos acionistas é estabelecida a remuneração máxima destinada
aos Administradores membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do
Comitê de Auditoria, bem como é definido o teto máximo para a participação dos
Administradores no lucro do exercício, quando for o caso, respeitadas as limitações
compostas pela Resolução CMN nº 3.921/10.
Durante os exercícios de 2019 e 2018, o Conselho de Administração não aprovou
pagamentos de participações dos administradores no lucro, face apuração prejuízo líquido.
i) Benefícios de curto prazo
Remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria do
CCB Brasil:


5HPXQHUDomRIL[D
2XWURV
7RWDO
















 









ii) Benefícios de longo prazo
O CCB Brasil não possui, para o pessoal-chave da Administração, benefícios de longo prazo
de rescisão de contrato de trabalho.
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37. Gestão de Riscos
O gerenciamento de riscos do Banco permite que os riscos inerentes sejam devidamente
identificados, mensurados, mitigados e controlados, visando suportar o desenvolvimento
sustentado das atividades e o contínuo aperfeiçoamento da gestão de riscos.
O Banco centralizou o gerenciamento dos riscos Socioambientais, Mercado, Crédito,
Liquidez, Operacional e Gestão de Capital com o objetivo de potencializar a eficiência de
seus controles. Isso resulta em uma visão global das exposições a que o Banco está sujeito
pela própria natureza de suas atividades, o que permite aperfeiçoar e tornar mais ágeis as
decisões estratégicas, assegurar o cumprimento das políticas estabelecidas para a área e
aperfeiçoar a identificação dos riscos que possam afetar essa estratégia de negócios e o
cumprimento de objetivos. Atende a Resolução 4.557/17 do CMN. O Relatório de Gestão de
Riscos (não auditado) em atendimento a Circular nº 3.678/13 do BACEN que dispõe sobre a
divulgação de informações referentes à gestão de riscos, encontra-se em
http://www.br.ccb.com/menu/Institucional/Relacoes-com-Investidores/GovernancaCorporativa/Gestao-de-Riscos/Relatorios-de-Gerenciamento-de-Risco-109.
Em atendimento à Resolução 4.557/17 do CMN, O CRO foi apontado e aprovado pelo
Banco Central, o Comitê de Riscos foi redefinido em acordo com a resolução e encontra-se
publicado no site do banco a estrutura de gestão de riscos.
A Política de Gerenciamento de Riscos estabelece os princípios que norteiam a estratégia
institucional no controle e gerenciamento dos riscos em todas as operações.
Administrativamente, as ações são avaliadas nos diversos comitês que garantem a adequação
do gerenciamento, considerando a complexidade dos produtos, a exposição ao risco e a
relação risco-retorno que envolvem todas as decisões de negócios do Banco. A gestão de
riscos está em linha com as diretrizes definidas pelo Banco Central e abrange todas as
empresas controladas.
As políticas de gestão de riscos do CCB Brasil destinam-se a suportar a formulação do
apetite ao risco, guiar os colaboradores e constituir procedimentos para monitorar, controlar,
dimensionar e reportar os riscos à Diretoria Executiva. O envolvimento da Alta
Administração com as questões de gestão de riscos ocorre por deliberações dos seus órgãos
de administração, definidos, estatutariamente, como Conselho de Administração, Diretoria
Executiva e os Comitês. A estrutura de governança garante uma gestão efetiva dos riscos. O
gerenciamento de riscos do Banco é realizado por decisões colegiadas, apoiando-se em
Comitês específicos. O Departamento de Gestão de Riscos compõem-se, dentre outros, de
divisões direcionadas para a gestão do risco socioambiental, mercado, do risco de crédito, do
risco operacional, de liquidez e gestão de capital. Essas áreas suportam os Comitês de
Riscos, de Controles Internos, Operacional e ALM (Assets and Libilities Management) que
analisam e definem estratégias e ações dentro de sua área de atuação.
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Os comitês e os órgãos gestores de controles e de riscos dão suporte ao desenvolvimento e
buscam a minimização de perdas ao adotar uma visão integrada centralizada. Têm como
meta a automação e a formação da base de dados para o gerenciamento e a modelagem de
riscos, baseada em dados históricos de perdas e evolução dos controles.
Os controles mitigadores dos riscos possibilitam que os limites possam ser definidos
previamente, considerando o perfil e os aspectos estratégicos e operacionais de cada unidade.
Em aderência à Resolução 4.557/17, banco redigiu e publicou sua política de apetite a
riscos, em linha com seu planejamento estratégico, a capacidade do banco, as condições de
competitividade, o ambiente regulatorio e limitando os riscos e níveis de riscos que a
instituição está disposta a assumir.
Os limites ao risco consideram de forma ampla os valores que o Banco se dispõe a admitir na
realização dos seus objetivos, e está refletido na filosofia de gerenciamento de riscos
corporativos, que por sua vez influenciam a cultura e o modo de atuação do Banco. Esta
tolerância é influenciada por diversos fatores, incluindo a avaliação da consistência do risco
com a estratégia corporativa.
Gestão de riscos
A Política de Gerenciamento de Risco do CCB Brasil define um conjunto de controles,
processos, ferramentas, sistemas e relatórios padrões, necessários para o adequado controle e
gerenciamento dos Riscos.
Gestão do Risco de Mercado
A Divisão de Riscos de Mercado, Liquidez e Capital é responsável pela manutenção e
atualização anual da Política e estrutura da área. Atua de forma independente das áreas de
negócios e é responsável pelo monitoramento e análise dos riscos de mercado advindos das
atividades comerciais e tesouraria do Banco. Também é responsável por garantir que os
níveis de exposição ao risco estejam de acordo com os limites adotados pelo Comitê
Financeiro, assim como observar e recomendar níveis de capitalização adequados e
compatíveis com tais riscos.
O Risco de Mercado pode ser caracterizado por alguns principais tipos de medidas: posições
(stale positions), sensibilidades (DV01), testes de estresse, o “Value-at-risk” (incluindo testes
de aderência e validações) e EVE- Economic Value of Equity e NII- Net Interest Income.
Todas as métricas de risco são monitoradas continuamente de forma integrada com o
objetivo de propiciar uma visão global do perfil de risco do CCB Brasil. O monitoramento e
controle das posições do Banco, não se limita apenas ao cálculo do seu valor de mercado,
mas reconhece uma sensibilidade adequada à real exposição aos diversos fatores de risco do
Banco. A complementação desta medida com as demais ferramentas de controle de risco
torna melhor o monitoramento e análise das exposições.
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Gestão do Risco de Crédito
O CCB Brasil possui uma área independente para o gerenciamento de risco de crédito,
seguindo as melhores práticas de governança. Esta área atua de forma independente da
estrutura de aprovação de crédito, calcula os ratings de clientes baseados em métricas que
consideram o comportamento do cliente no mercado, além daquele que advém de suas
operações no Banco. Difere, portanto os conceitos utilizados pela área de aprovação de
crédito, cuja estrutura está alicerçada em criteriosos procedimentos de análise, desenvolvidos
a partir da expertise adquirida ao longo da história do Banco.
O Banco aprimora constantemente as metodologias e ferramentas usadas para avaliar as
variáveis sociais e ambientais em seu processo de concessão de crédito para mitigar
eventuais riscos associados a capacidade de pagamento e default de investimentos. Por isso,
tem previsto políticas e instrumentos que possibilitam a suspensão da operação, antecipação
do vencimento de contratos e a aplicação de penalidades limitantes.
Em consonância com as práticas de referência do mercado, o Banco continua aperfeiçoando
seus controles e modelos de análise do risco operacional em atendimento à Resolução CMN
n° 4.557/17 e ao acordo da Basileia.
Exposição máxima ao risco de crédito:
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Perda de crédito esperada
O Banco avalia em bases prospectivas a perda de crédito esperada associada aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, aos compromissos de empréstimos e aos contratos de garantia financeira. O
reconhecimento da provisão para perda de crédito esperada é feito mensalmente em
contrapartida à Demonstração Consolidada do Resultado.
No caso de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, o Banco reconhece a provisão para perdas na Demonstração do Resultado do
balanço em IFRS.
São necessários julgamentos significativos na aplicação dos requisitos contábeis para
mensuração da perda de crédito esperada, tais como:
•

Prazo para avaliação da perda de crédito esperada: o Banco considera o período
contratual máximo sobre o qual estará exposto ao risco de crédito do instrumento
financeiro. Entretanto, ativos que não tenham vencimento determinado têm a vida
esperada estimada com base no período de exposição ao risco de crédito. Além disso,
todos os termos contratuais são considerados ao determinar a vida esperada, incluindo
opções de pré-pagamento e de rolagem.

•

Informações prospectivas: a IFRS 9 requer uma estimativa ponderada e imparcial da
perda de crédito que incorporem previsões de condições econômicas futuras. O
Banco utiliza informações macroeconômicas prospectivas e informações públicas
com projeções elaboradas internamente para determinar o impacto dessas estimativas
na determinação da perda de crédito esperada.

•

Cenários de perda ponderados pela probabilidade: o Banco utiliza cenários
ponderados para determinar a perda de crédito esperada em um horizonte de
observação adequada.

•

Determinação de critérios para aumento ou redução significativa no risco de crédito:
em cada período das Demonstrações Contábeis Consolidadas, o Banco avalia se o
risco de crédito sobre um ativo financeiro aumentou significativamente utilizando
triggers (indicadores) relativos e absolutos por produto e país.

São considerados ativos financeiros com baixo risco de crédito e, portanto, permanecem no
estágio 1, os títulos públicos de governos nacionais e internacionais, conforme estudo
efetuado pelo Banco.
Aumento significativo no risco de crédito: o Banco avalia diversos fatores para determinar
um aumento significativo no risco de crédito, tais como: a contraparte, o tipo e as
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características do produto e a região em que foi contratado, considerando os seguintes
critérios objetivos como fatores mínimos:
Ͳ
Ͳ

Estágio 1 para estágio 2: atraso superior a 30 dias;
Estágio 2 para estágio 3: atraso superior a 90 dias.

A abordagem dessa avaliação no CCB Brasil leva em conta critérios compatíveis com o
IFRS 9 que também adota as medidas:
- da ocorrência de um aumento significativo do risco de crédito da operação no período
compreendido entre a data do reconhecimento inicial e a data de apuração da perda esperada.
- a mudança no padrão de risco desde o reconhecimento inicial;
- o prazo de vencimento esperado do instrumento financeiro e;
- outras informações razoáveis e suportáveis cujos esforços para obtenção se justifique.
A classificação dos contratos no estagio 1 indicam que tais avaliações não identificam
aumentos significativos de risco entre as datas de reconhecimento e reporte. a classificação
no estagio 2 indica que foram encontrados elementos que iniciam aumento significativo de
risco. No estagio 3 se classificam os ativos com evidências objetivas de perdas (default).
O Banco avalia se o risco de crédito aumentou significativamente de forma individual ou
coletiva. Para fins de avaliação coletiva, os ativos financeiros são agrupados com base em
características de risco de crédito compartilhado, levando em consideração o tipo de
instrumento, as classificações de risco de crédito, a data de reconhecimento inicial, prazo
remanescente, ramo, localização geográfica da contraparte dentre outros fatores relevantes.
Cenários Macroeconômicos: Essas informações envolvem riscos inerentes, incertezas de
mercado e outros fatores que podem gerar resultados diferentes do esperado, incluindo
mudanças as condições dos mercados e na política econômica, recessões ou flutuações nos
indicadores diferentes do previsto.
Os conceitos da norma IFRS 9, considera um padrão de relatório financeiro que trata
principalmente de classificação e redução ao valor recuperável de ativos financeiros, cuja
premissa para o reconhecimento da perda esperada é baseada em princípios e não somente
em regras com diferentes métodos de mensuração e dispensa a ocorrencia de atrasos e perdas
efetivas, antecipando-se a elas portanto.
Para esse fim leva eom conta a avaliação de aumento significativo do risco de crédito do
instrumento financeiro considerados três aspectos principais:
i) indicador básico, ii) fatores quantitativos e iii) fatores qualitativos.
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O Indicador básico consiste na verificação do tempo de atraso dos pagamentos contratuais. É
considerado como aumento significativo de risco de crédito em um ativo financeiro se os
pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, a menos que a Instituição
possua informações razoáveis e suportáveis sem custos ou esforços indevidos que estes
riscos não aumentaram de fato.
Para avaliar mudanças de risco o CCB Brasil utiliza as escalas de ratings para definir a
qualidade da carteira pela composição dos melhores ratings (menor risco) e determinar as
faixas de “grau de investimento” ou “grau de não investimento” como medida de partida para
analises.
Na prática, os estágios obedecem a critérios seletivos que se sobrepõem tais como (i) decisão
da Administração (ii) tempo de atraso; (iii) aumento significativo de risco; (iv) definições de
créditos problemáticos e (v) e por último, inicadores de classificação (ratings).
A Probabilidade de Default (PD) indica a probabilidade de perda para determinado horizonte
de tempo (nos próximos 12 meses), para exposições pertencentes ao estagio 1, ou até o
vencimento final do contrato para exposições classificadas no estagio 2 com vencimento
superior a um ano e fornece uma estimativa probabilística de um cliente não cumprir suas
obrigações. As probabilidades de default são associadas a escalas ou níveis de ratings que
podem variar e, consequentemente, a comparação das PDs podem indicar aumentos
significativos do risco de crédito das operações.
O CCB Brasil adotou a prática de cálculo da PD de 12 meses como indicador de risco de
crédito, o que é uma prática consagrada no setor financeiro local e internacional. As agências
de classificação internacionais e locais geralmente representam o risco de crédito de uma
contraparte associando uma probabilidade de inadimplência para um horizonte fixo de
avaliação, sendo comumente utilizado o horizonte de 12 meses para estimativas de
ocorrências de perdas de crédito em empréstimos corporativos e de varejo.
A PD lifetime é probabilidade estimada de ocorrência do default para o período
remanescente de vigência, ou vencimento da operação, caso seja superior (ou inferior) a um
ano. A PD lifetime é utilizada para o cálculo da perda esperada de crédito das exposições
classificadas no estagio 2 considerada após os ajustes forward looking abaixo descritos.
A LGD sigla em inglês para “perda dada a indadimplência” (Loss given default), indica qual
será a perda efetiva do cliente. No Banco este é um dado estimado por modelagem estatística
e considera a observação do comportamento histórico de recuperação de créditos baixados a
prejuízo no período retroativo de cinco anos em quantidade de contratos por modalidade
suficientemente significativa para consistência do estudo estatístico, tanto para carteira de
Varejo como para a Carteira Corporate.
A EAD ou Exposure at Default pode ser definida como o valor bruto da exposição à
inadimplência de um devedor, incluindo o principal e o reembolso de juros de acordo com o
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contrato, bem como a expectativa razoável do pagamento futuro da dívida subjacente,
representado pelo fluxo de caixa da operação.
Calculo de Impairment ou ECL (expected credit loss). No Banco, a perda esperada é apurada
a partir da equação: ECL = EAD x PD x LGD.
Análise de sensibilidade - ECL forward looking
Realizamos a inclusão da análise macroeconômica baseada em cenários por apresentar uma
visão voltada para o futuro devido à sua variedade de cenários possíveis. O objetivo de
estimar as perdas esperadas de crédito não significa estimar um cenário pior ou melhor, mas
o cálculo de que a perda de crédito ocorra dentro da realização do cenário mais provável.
Compreender a perda de crédito, ao incorporar a probabilidade de que um cenário ocorra,
utilizando a probabilidade ponderada, mesmo que esta última seja baixa, pode ajudar a
informar a probabilidade de incorrer em perdas.
O aumento da complexidade da abordagem a ECL, bem como os horizontes de tempo mais
longos sobre qual as perdas de crédito são modeladas, aumenta o esforço necessário para a
estimativa de subsídios de perda de crédito e sua volatilidade potencial.
Cabe observar que as Perdas Esperadas de crédito de doze meses, usadas para fins de
regulamentação são normalmente baseadas na probabilidade de default 'through the cycle'
(ou seja, a probabilidade de incumprimento em condições econômicas de ciclo-neutro). Por
sua vez, a PD usada para o IFRS 9 deve ser 'point in time’ (ou seja, a probabilidade de
incumprimento em condições econômicas atuais) e não contêm ajustes. Isso pode ocasionar
certa imprecisão quando medimos a perda passada e a projetamos para o futuro. No entanto,
PDs regulamentares podem ser um bom ponto de partida, sabendo-se de antemão que as
estimativas de PDs vão mudar quando uma entidade se move através do ciclo econômico.
Nos modelos normativos, como a PD é calculada pelo ciclo, as estimativas são menos
sensíveis às mudanças nas condições econômicas. Portanto, as PDs regulamentares refletem
tendências de longo prazo no comportamento de PD. Como consequência, durante um ciclo
econômico mais recessivo, as Probabilidades de Default sob o IFRS9 serão maiores do que
as Probabilidades de Default regulatórias. Adicionalmente, quando se utiliza a PD ‘through
the cycle' as respostas ao longo do tempo podem não variar significativamente entre as datas
de originação e de relato, pois a PD reflete a taxa de inadimplência média a longo prazo.
A análise baseada em cenário incorpora informações prospectivas usando vários cenários
macroeconômicos. O quadro abaixo revela três cenários e a estimativa de perdas de crédito
esperada. Ao avaliar o impacto das perdas de crédito do portfólio contra choques nos
principais indicadores macroeconômicos (por exemplo, o desemprego e o PIB), cada cenário
implica um caminho diferente para perdas de crédito. Estas perdas foram agregadas
estimando-se a probabilidade de ocorrência de cada cenário. Os ajustes para cenários
prospectivos (Ajustes Forward Looking) por variáveis macroeconômicas foram considerados
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para garantir que a estimativa da perda de crédito atenda aos requisitos prospectivos
exigidos.
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O ajuste prospectivo é efetuado com base em informações preditivas fornecidas por modelo
desenvolvido, considerando dados macroeconômicos, processos de choques e delineamento
de cenários em três níveis de confiança: i) viés negativo ou pessimista (25%), ii) neutro
(50%) e iii) positivo ou otimista (25%) que são inputs do sistema de apuração de ECL do
CCB Brasil e caracterizam o cenário neutro. Por sua vez, o cenário pessimista considera que
somente as variáveis macroeconômicas do cenário pessimista atuarão. O otimista, que
somente as variáveis do cenário otimista estarão presentes.
São utilizadas variáveis macroeconômicas de ampla divulgação no mercado financeiro, que
melhor se ajustam à variação e dinâmica dos índices de inadimplência. As projeções destes
índices e sua probabilidade de ocorrência são extraídas do relatório Focus de Mercado do
Banco Central do Brasil, bem como de economistas e consultorias especializadas contratados
pela instituição.
Gestão do Risco de Liquidez
O gerenciamento do Risco de Liquidez da Instituição consiste em mensurar, avaliar e
controlar a capacidade do banco em honrar seus compromissos financeiros por meio de
estimativas e modelagens matemáticas sobre a sua própria base de operações. Tais modelos
possuem características complementares e são descritos abaixo:
I.

II.

Backward Looking: análise histórica de movimentações, recompras, renovações de
operações pelos clientes para estimar o potencial de insuficiência de caixa para honrar
os compromissos do banco.
Forward Looking: análise da carteira projetada, considerando-se cenários de
orçamento e expectativa de crescimento das carteiras.

Os resultados dos cálculos de liquidez efetuados para os próximos três anos, seguindo esses
modelos, demonstram que a Instituição tem e terá recursos suficientes para fazer frente a
suas obrigações e apresenta posição com ampla margem de segurança no curto e longo
prazos.
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O CCB Brasil possui departamento de gestão de risco de liquidez para identificação,
monitoração e controle de eventos que possam impactar a liquidez do banco tanto no curto
quanto no longo prazo.
A gestão do risco de liquidez prevê:
I.
II.

III.

Elaboração de fluxo de caixa para avaliação e monitoração da liquidez no curto e
longo prazo;
Modelos estatísticos para estimar saídas imprevistas no fluxo de caixa como
antecipação de resgate de CDB, pagamentos de ajustes de derivativos e depósitos
adicionais de garantia na B3.
Testes de estresse para monitorar a saúde financeira em cenários adversos de
liquidez.

Eventos que indiquem capacidade de liquidez inadequada às obrigações futuras da instituição
são reportados ao Comitê de Tesouraria semestralmente para tomada de ações corretivas e
preventivas.
Os ativos e os passivos de acordo com os vencimentos contratuais remanescentes,
considerando seus fluxos não descontados, são apresentados abaixo:
Fluxos Futuros não Descontados
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A informação acima foi elaborada com base nos vencimentos nominais dos ativos e passivos
financeiros do CCB Brasil, contudo, o Conglomerado possui títulos e valores mobiliários
classificados na categoria Ativos Financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes no montante de R$ 4.720.291, cujo vencimento é superior a um ano, que
representam investimentos de elevada liquidez em títulos públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional. Adicionalmente, parte dos passivos financeiros, são empréstimos efetuados junto à
matriz na China no valor total de R$ 3.812.733, com vencimento inferior a um ano, que vem
sendo sistematicamente renovados.
Análise de sensibilidade
A Instituição conduziu análise de sensibilidade utilizando cenário de 10% de valorizações ou
desvalorizações cambiais, taxas de juros e ações (Cenário I) , 25% (Cenário II) e 50%
(Cenário III). É necessária a divulgação de quadro demonstrativo de análise de sensibilidade,
para cada tipo de risco de mercado relevante, originado por instrumentos financeiros, que
expõem a Instituição na data de encerramento de cada período. Para sua elaboração
identificou-se os tipos de risco que poderiam gerar prejuízos materiais, incluídas as
operações com instrumentos financeiros derivativos em um cenário mais provável, além de 2
(dois) cenários que pudessem gerar resultados adversos para a Instituição. Na definição dos
cenários, a situação considerada provável pela administração foi referenciada por fonte
externa independente: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e uma situação, com deterioração ou
valorização de 25% e 50% na variável de risco considerada.
Apresentamos no quadro de análise de sensibilidade o conjunto de operações envolvendo
instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais, que o CCB Brasil possui com o
intuito de administrar sua exposição a riscos de mercado e que visa protegê-lo, especialmente
em períodos de quebra dos padrões históricos. Essa avaliação é sistematicamente realizada
pela área de gestão de riscos e avaliada pelo Comitê de Tesouraria, que se reúne e define um
conjunto de cenários em ambiente de crise. Entende-se por cenário, neste contexto, uma
determinada combinação de preços e taxas de juros. A elaboração do quadro seguiu o
seguinte procedimento:
(i) Calculou-se, em cada um dos cenários, os valores da carteira de negociação (Trading
Book) e das operações estruturais provenientes das diversas linhas de negócio da
instituição e seus respectivos hedges (Banking Book);
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(ii) Para cada um dos fatores de risco, escolheu-se a direção que trouxesse a maior perda
e, sobre ele, aplicado aumento ou redução definidos;
(iii) Por fim, obtiveram-se os resultados das perdas, correspondentes ao cenário
hipotético correspondente.
Os cenários a seguir, não necessariamente refletem a gestão de riscos de mercado da
Instituição e tampouco estão associados às praticas contábeis. Os modelos de estresse podem
representar situações extremas e distantes do cotidiano.
Abaixo o resumo das premissas para cada um dos cenários.
Escolheu-se para cada fator de risco de cada carteira o sentido (acréscimo ou decréscimo)
que maximiza a perda. Foram mantidos deslocamentos paralelos das curvas, ou seja, um
deslocamento de + 1.000 basis points significa que em toda a curva futura houve um
acréscimo de 10% às taxas vigentes.
Para cada cenário, é mensurada a perda esperada da carteira em relação à posição marcada a
mercado.
Abaixo, a descrição dos cenários
Cenário 1: Situação de menor oscilação. Premissas utilizadas: choque paralelo de 10,0% nas
variáveis de risco, com base nas condições de mercado observadas em 31.12.2019, sendo
consideradas as piores perdas resultantes por fator de risco, não incorporando a dinâmica de
relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 2: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque paralelo de 25,0% nas variáveis
de risco, com base nas condições de mercado observadas em 31.12.2019, sendo consideradas
as piores perdas resultantes por fator de risco, não incorporando a dinâmica de
relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Cenário 3: Situação eventual. Premissas utilizadas: choque paralelo de 50,0% nas variáveis
de risco, com base nas condições de mercado observadas em 31.12.2019, sendo consideradas
as piores perdas resultantes por fator de risco, não incorporando a dinâmica de
relacionamento entre as variáveis macroeconômicas.
Os cenários adotados são para 31.12.2019 adotados apenas para a Carteira banking (uma vez
que o CCB Global é signatário da Lei Paul Volcker e não opera em carteira Trading na
subsidiária CCB Brasil) encontram-se na tabela a seguir,que também reflete deterioração das
expectativas macroeconômicas no sentido que maximiza a perda para cada fator de risco
desta carteira. Para isso, as taxas de juros (pré) sobem fortemente (10%; 25%; e, 50%), há
um substancial deslocamento paralelo das curvas de cupom cambial, o câmbio sofre
acréscimo, a bolsa brasileira cai, e a inflação tem amplitude consideravelmente elevada, o
que tem reflexo nos indicadores e contratos indexados.
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Os fatores de riscos apresentados são os seguintes:
- Cupom de US$ - Inclui todos os produtos que possuem variações de preço atreladas a
variações do dólar norte americano e da taxa de juros em dólares.
- Taxa pré-fixada em real – Inclui todos os produtos que possuem variações de preço
atreladas a variações da taxa de juros denominada em Real.
- Ações e Índices – Compreende as ações e os índices de bolsas, ações e opções atrelados a
índices de ações.
- Inflação – Refere-se a todos os produtos que possuem variações de preço atreladas a
variações de cupons de inflação e índices de inflação.
O Quadro de Análise de Sensibilidade tem limitações e o impacto econômico em uma
eventual oscilação de taxa de juros poderá não representar necessariamente um lucro ou
prejuízo contábil material para instituição. A combinação específica de preços que determina
cada cenário é uma decisão arbitrária, embora possível. Os sinais das correlações históricas
entre os ativos não foram necessariamente respeitados, e tampouco os cenários escolhidos
foram observados no passado.
A contabilização dos instrumentos da carteira “Banking”, em sua grande maioria, é efetuada
pela curva contratada, que diferem dos instrumentos financeiros derivativos da carteira
“Trading” que sofrem oscilações no respectivo registro contábil em razão da marcação a
mercado.
Os resultados apresentados no quadro referente a carteira banking podem, à primeira vista,
dar a impressão de alta sensibilidade à volatilidade. Para uma melhor análise de resultados
obtidos nessa carteira, o quadro gerencial abaixo - que inclui derivativos, ativos e outros aponta os descasamentos das operações da Instituição. Nele se verifica que há um
descasamento substancial das posições pré-fixadas, que dariam um impacto negativo nos
resultados, caso houvesse aumento das taxas de juros. Todavia, o quadro de sensibilidade
apresentado não considera correlações entre os diferentes fatores de risco. Isso significa que
a análise desconsidera a correlação entre os fatores pré e CDI, ou seja, as perdas das taxas
pré-fixadas não são compensadas pelos ganhos em CDI.
Da mesma forma, no quadro de sensibilidade, as taxas de juros e o câmbio foram
considerados não correlacionados. As limitações da análise de cenários envolvem também a
marcação a mercado de todas as posições o que contradiz a determinação da Instituição em
levar as operações (especialmente as de captação em moeda estrangeira) até o vencimento, o
que pode induzir o leitor a erro ao julgar que as perdas apresentadas nos cenários se
materializarão, mesmo que se verifiquem as oscilações previstas nos fatores de risco.
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Índice de Basiléia
O quadro abaixo demonstra a apuração do patrimônio de referência mínimo requerido para
os ativos ponderados pelo risco (RWA) de 8,0% mais o adicional de capital principal de
2,5% (totalizando 10,50%) comparando os exercícios de 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2018:
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38. Eventos subsequentes
A administração do Banco vem acompanhando a evolução da COVID-19, assim como os
impactos nos mercados, especialmente a desaceleração da economia global. Até o momento
da divulgação dos demonstrativos financeiros, não foram observados impactos significativos
mensuráveis relativos à qualidade dos créditos aos clientes e, tampouco nos indicadores de
liquidez da Instituição, bem como não foram observadas descontinuidades dos serviços
prestados. Embora não seja possível prever, nesse momento, a extensão, severidade e
duração dos impactos não há evidencias de que essa situação venha a alterar a estrutura de
negócios.
* * *
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