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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias
submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do Banco
PSA Finance Brasil S.A., relativas aos semestre findo em 30 de junho de 2018,
acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independen-
tes. Contexto operacional: A partir do segundo semestre de 2013, o Banco
PSA implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando usufruir sua pró-
pria gestão/controle operacional das operações de crédito realizadas a partir
daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de 2013. Após a as-
sinatura de um Acordo-Quadro com o Banco Santander Brasil, em 24 de julho
de 2015, assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA
Finance e Santander Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil ini-

ciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos acio-
nistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Con-
selho de Administração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem o fi-
nanciamento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot,
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de produtos
de seguro. A parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA
Finance no Brasil, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, Citroën
e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: Em 30 de junho de 2018, o
Patrimônio Liquido atingiu o montante de R$ 306 milhões (2017 - R$ 292 mi-
lhões). O Lucro Líquido apresentado no 1º semestre de 2018, foi de R$ 12 mi-
lhões (2017 - R$ 16 milhões). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2018, os

ativos totais atingiram R$1.807 milhões (2017 - R$ 1.874 milhões), e estão re-
presentados principalmente pelas operações de crédito no montante de
R$1.666 milhões (2017 - R$1.705 milhões). Em 30 de junho de 2018, as capta-
ções de recursos do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: de-
pósitos interfinanceiros no montante de R$1.153 milhões (2017 - R$1.021 mi-
lhões) , e outras obrigações em R$133 milhões (2017 - R$ 312 milhões). Ge-
renciamento de Riscos Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de
Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas
operações e produtos e promovendo as devidas verificações de forma preventi-
va e corretiva nas tratativas sobre lavagem de dinheiro, conforme determina a

circular 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas internas e dos
acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN n. 3.849/10 e a
Resolução atual 4.433, o Banco PSA instituiu componente organizacional de
Ouvidoria compatível com a natureza de suas operações. Com objetivo de
aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua
como canal de comunicação entre os cidadãos e a instituição, principalmente
no tratamento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios que não sejam
solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco.

São Paulo, 27 de agosto de 2018.
O Conselho de Administração

A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

Ativo Nota 30/06/2018 30/06/2017
Ativo Circulante 1.227.483 1.238.105
Disponibilidades 4 & 16.e 7.774 8.082
Títulos e Valores Mobiliários 47.070 50.593
Carteira Própria 5 47.070 50.593
Relações Interfinanceiras 6 43.379 44.244
Depósitos no Banco Central 43.379 44.244
Operações de Crédito 1.091.758 1.033.288
Setor Privado 7.a 1.066.607 878.079
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 41.680 173.864
(Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa) 7.d (16.529) (18.655)
Outros Créditos 37.237 100.129
Créditos Tributários 8.a 25.882 31.018
Diversos 9 11.355 69.111
Outros Valores e Bens 265 1.769
Despesas Antecipadas 265 1.769
Ativo Realizável a Longo Prazo 577.040 632.723
Operações de Crédito 549.243 600.391
Setor Privado 7.a 536.590 527.685
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a 20.969 80.208
(Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa) 7.d (8.316) (7.502)
Outros Créditos 27.797 32.332
Créditos Tributários 8.a 19.244 27.172
Diversos 9 8.553 5.160
Permanente 2.292 2.680
Imobilizado de Uso 10 2.292 2.680
Outras Imobilizações de Uso 6.196 6.067
(Depreciações Acumuladas) (3.904) (3.387)
Total do Ativo 1.806.815 1.873.508

Passivo Nota 30/06/2018 30/06/2017
Passivo Circulante 1.068.174 766.296
Depósitos 11 953.608 543.393
Depósitos Interfinanceiros 895.874 524.294
Depósitos a Prazo 57.734 19.099
Outras Obrigações 114.566 222.903
Cobrança e Arrecadação
  de Tributos e Assemelhados - 1.829
Fiscais e Previdenciárias 12 3.365 17.057
Diversas 13 111.201 204.017
Passivo Exigível a Longo Prazo 372.770 718.647
Depósitos 11 354.791 630.082
Depósitos Interfinanceiros 256.745 496.831
Depósitos a Prazo 98.046 133.251
Outras Obrigações 13 17.979 88.565
Diversas 17.979 88.565
Resultados de Exercícios Futuros 16.e 59.568 96.111
Resultados de Exercícios Futuros 59.568 96.111
Patrimônio Líquido 15 306.303 292.454
Capital Social: 229.756 229.756
De Domiciliados no País 114.878 114.878
De Domiciliados no Exterior 114.878 114.878
Reservas de Lucros 76.547 62.698

Total do Passivo 1.806.815 1.873.508

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

                                       Reservas de lucros
Nota           Capital social             Reserva  legal          Reserva  estatutária      Lucros acumulados                         Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 229.756 21.762 24.595 - 276.113
Lucro Líquido - - - 16.341 16.341
Destinações:
Reserva Legal 15.d - 817 - (817) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 15.c - - 15.524 (15.524) -

Saldos em 30 de Junho de 2017 229.756 22.579 40.119 - 292.454
Mutações do exercício - 817 15.524 - 16.341
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 229.756 23.751 41.084 - 294.591
Lucro Líquido - - - 11.712 11.712
Destinações:
Reserva Legal 15.d - 586 - (586) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 15.c - - 11.126 (11.126) -

Saldos em 30 de Junho de 2018 229.756 24.337 52.210 - 306.303
Mutações do exercício - 586 11.126 - 11.712

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações ju-
diciais de caráter predominantemente indenizatório e revisionais de crédito. As
ações de caráter indenizatório referem-se à indenização por dano material e/ou
moral, referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre ques-
tões relacionadas a operações de crédito. As ações que não se enquadram no
critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação individual realiza-
da, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei
e na jurisprudência de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos asses-
sores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas e Cíveis Classifi-
cados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passi-
vos contingentes classificados como risco de perda possível no montante
aproximado de R$ 7.872 para ações cíveis e R$ 17.110 para ações trabalhis-
tas (30/06/2017 - R$ 4.901 e R$ 3.643, respectivamente). A natureza das
ações se assemelham as descritas no item “d”.
15. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 30 de junho de 2018 e 2017, o
capital social no valor de R$ 229.756 é composto por 209.354 mil ações ordiná-
rias, sem valor nominal, assim demonstrado:

Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Estatutariamente, estão as-
segurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 50% do lucro lí-
quido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Em 30 de junho
de 2018, a Administração optou pela não destinação de dividendos, inclusive,
dos juros sobre o capital próprio em conformidade com a Lei. Nº 9.249/1995.
Em 30 de abril de 2018, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital pró-
prio no montante de R$ 16.000 (R$ 76,42 por ação ordinária, em reais por
ação), correspondendo ao valor líquido do imposto de renda de R$ 13.600 (R$
64,96 por ação ordinária, em reais por ação), atribuídos ao dividendo mínimo
obrigatório. Na mesma Assembléia foi aprovada a distrbuição dos dividendos
minimos obrigatório no montante de R$ 5.290 (R$ 25,27 por ação ordinária, em
reais por ação). Os dívidendos minimos obrigatórios e os juros sobre o capital
próprio foram pagos em 22 de junho de 2018. c) Reservas Estatutárias: O sal-
do remanescente do lucro líquido do semestre foi destinado para a reserva para
reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros
para a operação da Companhia, limitada a 100% do capital social, podendo ser
utilizada para futuros aumentos de capital. d) Reserva Legal: De acordo com a
legislação societária brasileira, 5% para constituição da reserva legal, até que a
mesma atinja a 20% do capital. Esta reserva tem como finalidade assegurar a
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
prejuízos ou aumentar o capital.
16. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal chave da Administração para o se-
mestre findo em 30 de junho de 2018, foi de R$ 2.428 (2017 - R$ 1.787)
b) Benefícios de Curto Prazo 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Salários e Honorários do Conselho de
  Administração e Diretoria Executiva
Remuneração Fixa 1.709 1.501
Remuneração Variável 719 286
Total 2.428 1.787
Adicionalmente, em 30 junho de 2018, foram recolhidos encargos sobre a re-
muneração da administração no montante de R$ 818 (30/06/2017 - R$602).
c) Operações de Crédito: Nos termos da legislação vigente, não são
concedidos empréstimos ou adiantamentos envolvendo: I - diretores,
membros dos Conselhos de Administração e do Comitê de Auditoria,
bem como seus respectivos cônjuges e parentes, até o segundo grau; II -
pessoas físicas ou jurídicas que participem no capital da Companhia,
com mais de 10%; III - pessoas jurídicas de cujo capital participem com
mais de 10%, a Companhia; IV - pessoas jurídicas de cujo capital partici-
pem com mais de 10%, quaisquer dos diretores, membros do Conselho
de Administração e do Comitê de Auditoria ou administradores da própria
instituição financeira, bem como seus cônjuges e respectivos parentes,
até o segundo grau. d) Participação Acionária: O Banco PSA é uma
joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA Finance (empre-
sa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré Crédito, Financia-
mento e Investimento S.A. e) Transações com Partes Relacionadas: As
operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são reali-
zadas no curso normal dos negócios e em condições de comutatividade,
incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maio-
res que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As
principais transações e saldos são conforme segue:

       Ativos (Passivos)   Receitas (Despesas)
01/01 a 01/01 a

30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades 591 349 - -
Banco Santander (2) 591 349 - -
Valores a Receber de
  Sociedades Ligadas 5.318 14.466 63 1.804
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (3) 5.318 14.466 - -
Banco Santander (2) - - 63 1.804
Depósitos Interfinanceiros (1.036.250) (930.053) (39.741) (39.153)
Banco Santander (2) (1.036.250) (930.053) (39.741) (39.153)
Depósitos a Prazo (33.399) (33.916) (1.281) (3.225)
Peugeot Citroen do Brasil
  Automóveis Ltda (5) (33.399) (33.916) (1.281) (3.225)
Valores a Pagar a
  Sociedades Ligadas (42.654) (12.180) (1.787) (2.195)
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (1) (42.654) (12.180) (1.787) (2.195)
Resultados de
  Exercícios Futuros (59.568) (96.111) 39.940 49.880
Peugeot Citroen do
  Brasil Automóveis Ltda (4) (59.568) (96.111) 39.940 49.880
(1) As despesas referem-se a despesas administrativas - convênio operacio-
nal.
(2) Controladores da Companhia (PSA Banque = 50% e Aymoré Financiamen-
tos = 50%).
(3) Valores a receber da PCBA (montadoras), referente a equalização de taxas
de juros.
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas
de juros, para reconhecimento de Receita Diferida
(5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das ope-
rações de atacado.
17. Rendas de Tarifas Bancárias: Em 30 de junho de 2018, estão representa-
das por tarifas de cadastro de operações de crédito no valor de R$8.940 no pe-
ríodo (30/06/2017 - R$9.506).
18. Outras Despesas Administrativas 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 5.694 5.590
Serviços de Processamento de Dados 3.882 4.446
Propaganda e Publicidade 2.747 3.017
Sucumbências 2.233 2.128
Serviços do Sistema Financeiro 1.238 1.193
Transportes e Viagens 397 241
Outras 547 2.557
Total 16.738 19.172
19. Outras Receitas Operacionais 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Recuperação de Encargos e Despesas 1.568 763
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 16.e) 63 1.804
Total 1.631 2.567
20. Outras Despesas Operacionais 01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Despesas com Comissões
  Comerciais e de Agenciamento 1.413 2.520
Ressarcimento PCBA (Nota 16.e) 1.787 2.195
Outras 431 38
Total 3.631 4.753
21. Resultado não Operacional

01/01 a  01/01 a
Outras Despesas 30/06/2018 30/06/2017
Despesas com Locação (442) (490)
Total (442) (490)

perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com base na natu-
reza, complexidade, e histórico das ações e na opinião dos assessores jurídicos
internos e externos e nas melhores informações disponíveis. Para as provisões
cujo o risco de perda é possível, as provisões não são constituídas e as informa-
ções são divulgadas nas notas explicativas (Nota 14.e) e para as provisões cujo
risco de perda é remota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não
são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o
ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável,
quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações financeiras. No
caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direi-
to, caso atendidos requisitos legais específicos, de impetrar ação rescisória em
prazo determinado pela legislação vigente. Ações rescisórias são consideradas
novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando,
forem impetradas. k) Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): O PIS (0,65%) e a
Cofins (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas e despesas brutas.
As instituições financeiras podem deduzir despesas financeiras na determinação
da referida base de cálculo. As despesas de PIS e da Cofins são registradas em
despesas tributárias. l) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): O encargo do IRPJ é calculado
à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada
pela alíquota de 20% para as instituições financeiras e pessoas jurídicas de segu-
ros privados e as de capitalização (15% até agosto de 2015) e 9% para as de-
mais empresas, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determi-
nados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para as instituições financeiras,
pessoas jurídicas de seguros privados e as de capitalização foi elevada de 15%
para 20 % para o período-base compreendido entre 1 de setembro de 2015 e 31
de dezembro de 2018, nos termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão
em Lei da Medida Provisória (MP) 675/2015). Os créditos tributários e passivos
diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o
resultado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mer-
cado de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O re-
conhecimento dos créditos tributários e passivos diferidos é efetuado pelas
alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a liqui-
dação do passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os cré-
ditos tributários são registrados na medida em que se considera provável sua re-
cuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A expectativa de rea-
lização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada
em projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Esti-
mativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Ad-
ministração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas
pelo menos semestralmente, sendo apresentadas a seguir as principais estimati-
vas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e
passivos no próximo período quando comparados com os montantes reais, tais
como: ajuste a mercado dos títulos e instrumentos financeiros derivativos, provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e a reali-
zação dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às esti-
mativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades 7.774 8.082
Aplicações em Fundos de Investimentos 47.070 50.593
Total 54.844 58.675
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias

30/06/2018 30/06/2017
Valor Valor

Títulos Privados para Negociação (i)   Contábil   Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 43.125 -
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 1.824 2.889
Itaú Soberano Referenciado 1.140 15.862
Itaú Dynamic Curto Prazo 657 3
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 324 2.414
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI - 29.425
Total 47.070 50.593
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem
vencimento e são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas
variações das cotas.
6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$ 43.379 (30/06/2017 - R$ 44.244)
da rubrica relações interfinanceiras é composto por créditos vinculados, repre-
sentados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados no Bacen para
cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e
recursos de aceites cambiais e adicional sobre depósitos.
7. Carteira de Crédito e Provisão para Perdas
a) Carteira de Créditos 30/06/2018 30/06/2017
Operações de Crédito:
Financiamentos - CDC Veículos 1.603.197 1.405.764
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 62.649 254.072
Outros Créditos (Nota 9) - 45.326

Total 1.665.846 1.705.162
Circulante 1.108.287 1.097.269
Longo Prazo 557.559 607.893
b) Carteira por Vencimento 30/06/2018 30/06/2017
Vencidas 18.657 15.108
A Vencer:
Até 3 Meses 439.950 67.066
De 3 a 12 Meses 649.680 1.015.095
De 1 a 5 Anos 557.559 607.893

Total 1.665.846 1.705.162
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acor-
do com a Resolução 3.533/2008 do CMN atualizada com normatizações poste-
riores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos
e benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registra-
das na carteira de crédito. Para as operações de cessão de crédito realizadas
até 31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou transferência subs-
tancial de riscos e benefícios, os ativos financeiros eram baixados do registro
da operação original e o resultado apurado na cessão apropriada ao resultado
do período. c) Carteira de Crédito por Setor de Atividades
Setor Privado 30/06/2018 30/06/2017
Indústria 1.952 2.245
Comércio 395.698 340.734
Serviços e Outros 89.885 140.064
Pessoas Físicas 1.178.311 1.222.119
Total 1.665.846 1.705.162
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Car-
teira a Valor Presente Distribuída pelos Correspondentes Níveis de Risco

                                                          30/06/2018
Carteira de Créditos                     Provisão

Nível % Provisão Curso
de Risco Mínima Requerida      Normal        Total Requerida     Total
AA - - - - -
A 0,5% 1.138.216 1.138.216 5.691 5.691
B 1% 330.001 330.001 3.300 3.300
C 3% 161.369 161.369 4.841 4.841
D 10% 24.769 24.769 2.477 2.477
E 30% 2.342 2.342 703 703
F 50% 1.826 1.826 913 913
G 70% 1.343 1.343 940 940
H 100% 5.980 5.980 5.980 5.980
Total 1.665.846 1.665.846 24.845 24.845

                                                          30/06/2017
Carteira de Créditos                     Provisão

Nível % Provisão Curso
de Risco Mínima Requerida       Normal         Total Requerida     Total
AA - 45.326 45.326 - -
A 0,5% 1.226.257 1.226.257 6.131 6.131
B 1% 341.961 341.961 3.420 3.420
C 3% 66.114 66.114 1.984 1.984
D 10% 6.820 6.820 682 682
E 30% 3.844 3.844 1.153 1.153
F 50% 2.771 2.771 1.386 1.386
G 70% 2.227 2.227 1.559 1.559
H 100% 9.842 9.842 9.842 9.842
Total 1.705.162 1.705.162 26.157 26.157
(1) Inclui parcelas vincendas e vencidas.

1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”)
opera como banco múltiplo com as carteiras de investimento, crédito e financia-
mento. Foram firmados contratos com o Grupo Santander, para a prestação de
serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a
serem realizadas através do Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprova-
ção pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias bancárias, ocor-
rida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) por
parte do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) para “Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A” empresa pertencente ao Grupo
Santander (Brasil), empresa estabelecida no Brasil, cabendo a esta última, a atri-
buição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento previsto
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas
emitidas pelo Bacen e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras re-
quer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos ati-
vos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos contingentes e receitas e
despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administra-
ção envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futu-
ros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Administração auto-
rizou a emissão das demonstrações financeiras para o semestre findo em 30 de
junho de 2018 na reunião realizada em 27 de agosto de 2018.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresen-
tação: As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Reais, moeda
funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resultado: O re-
gime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índices ou
taxas oficiais, “pro rata” dia, incidentes sobre ativos e passivos atualizados até a
data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: Os sal-
dos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo
circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títulos para negocia-
ção independentemente da sua data de vencimento, estão classificados integral-
mente no curto prazo, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d)
Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa,
caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e
aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata ou com
prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações interfinanceiras de
liquidez e créditos vinculados ao Bacen remunerados: As aplicações prefi-
xadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido das rendas pertencentes
ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço. As aplicações no mercado aberto são classifica-
das no ativo circulante e realizável a longo prazo em função de seus prazos de
vencimento, independentemente dos prazos de vencimento dos papeis que
lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Fi-
nanceiros Derivativos: De acordo com o estabelecido pela Circular nº 3.068/01,
do Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira
são classificados em três categorias distintas, conforme a intenção da Adminis-
tração, quais sejam: • Títulos para negociação; • Títulos disponíveis para venda; e
• Títulos mantidos até o vencimento. Os títulos classificados como para negocia-
ção (apresentados no ativo circulante) e disponíveis para venda (segregados em
ativo circulante e realizável a longo prazo) são avaliados, na data do balanço, pelo
seu valor de mercado e os classificados como títulos mantidos até o vencimento
(segregados em ativo circulante e realizável a longo prazo), com a intenção e ca-
pacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são ava-
liados pelo seu custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos títulos
classificados para negociação são contabilizados em contrapartida à adequada
conta de receita ou despesa, no resultado do período. Os ajustes a valor de mer-
cado dos títulos classificados como disponíveis para venda são contabilizados
em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tri-
butários, sendo transferidos para o resultado do período quando da efetiva realiza-
ção, através da venda definitiva ou da reclassificação dos respectivos títulos e
valores mobiliários para a categoria de “títulos para negociação”. g) Carteira de
Crédito e Provisão para Perdas: A carteira de créditos é demonstrada pelo seu
valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros e encargos pactuados,
calculados “pro rata” dia até a data do balanço. Para operações vencidas a partir
de 60 dias o reconhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo rece-
bimento. As cessões de crédito sem retenção de riscos resultam na baixa dos
ativos financeiros objeto da operação, que passam a ser mantidos em conta de
compensação. O resultado da cessão é reconhecido integralmente, quando de
sua realização. A partir de janeiro de 2012, conforme determinado pela Resolu-
ção CMN 3.533/2008 e Resolução CMN 3.895/2010, todas as cessões de crédito
com retenção de riscos passam a ter seus resultados reconhecidos pelos prazos
remanescentes das operações, e os ativos financeiros objetos da cessão perma-
necem registrados como operações de crédito e o valor recebido como obriga-
ções por operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. O Banco
PSA Finance, efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam
atraso superior a 360 dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (aci-
ma de 3 anos) são baixadas quando completam 540 dias de atraso. A operação
de crédito baixado para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo pra-
zo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para co-
brança. As provisões para operações de crédito são fundamentadas nas análises
das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), na experiência pas-
sada, expectativas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de ava-
liação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme esta-
belecido pela Resolução CMN 2.682/1999. h) Despesas Antecipadas: São
contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos be-
nefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apro-
priadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos de ope-
rações de crédito. h.1) Comissões Pagas a Correspondentes Bancários:
Considerando-se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de de-
zembro de 2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes in-
termediários em decorrência da originação de novas operações de crédito fica-
ram limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação ori-
ginada e (ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade. As referidas comis-
sões devem ser integralmente reconhecidas como despesa quando incorridas. A
Circular Bacen 3.738 de dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação
escalonada do procedimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Re-
conhecer integralmente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, sendo a
diferença ativada e apropriada ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo
prazo do contrato, dos dois o menor; b) 2016: Reconhecer integralmente como
despesa 2/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada e apropriada
ao resultado pelo período de 36 meses ou pelo prazo do contrato, dos dois o me-
nor; e c) 2017: Reconhecer o valor total da comissão paga integralmente como
despesa. Segundo o contido na Circular Bacen 3.722 de outubro de 2014, os pro-
cedimentos contábeis anteriormente descritos devem ser aplicados de forma
prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos sobre as comis-
sões pagas até dezembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exista
no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda paga ao correspon-
dente, esse montante deve ser integralmente baixado contra resultado (despesa).
i) Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à
avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência se as
condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores
e sua avaliação considera os seguintes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A
depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas seguintes
taxas anuais: edificações - 4%, instalações, móveis, equipamentos de uso e sis-
temas de segurança e comunicações - 10%, sistemas de processamento de da-
dos e veículos - 20% e benfeitorias em imóveis de terceiros - 10% ou até o ven-
cimento do contrato de locação. j) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes: O Banco PSA é parte em processos judiciais e administrativos
de natureza tributária, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas
atividades. As provisões incluem as obrigações legais, processos judiciais e ad-
ministrativos relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto
de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que independentemente
da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reco-
nhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. As provisões são
reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor estimativa corrente e
podem ser total ou parcialmente revertidas ou reduzidas quando deixam de ser
prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo
a decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre ou-
tros. As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de

e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
01/01 a  01/01 a

30/06/2018 30/06/2017
Saldo Inicial 24.277 31.835
Constituição (Reversão) 3.431 4.155
Baixas (2.863) (9.833)
Saldo Final 24.845 26.157
Circulante 16.529 18.655
Longo Prazo 8.316 7.502
Foram recuperados no semestre, créditos no valor de R$ 3.968 (30/06/2017 -
R$ 3.499), registrados como receita da intermediação financeira nas rubricas
de operações de crédito.
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários

Saldo em Saldo em
31/12/2017 Constituição Realização 30/06/2018

Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 52.473 3.431 (19.630) 36.274
Outras Provisões Temporarias 8.245 1.046 (1.025) 8.266
Gratificações de Pessoal 771 - (185) 586
Total dos Créditos
  Tributários sobre
   Diferenças Temporárias 61.489 4.477 (20.840) 45.126
Total dos Créditos
  Tributários (1) 61.489 4.477 (20.840) 45.126
Circulante - 25.882
Longo Prazo - 19.244

Saldo em Saldo em
31/12/2016 Constituição Realização 30/06/2017

Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 48.041 50.723 (48.041) 50.723
Gratificações de Pessoal - - - -
Outras Provisões Temporárias 7.774 7.467 (7.774) 7.467
Total dos Créditos
  Tributários sobre
   Diferenças Temporárias 55.815 58.190 (55.815) 58.190
Total dos Créditos
  Tributários (1) 55.815 58.190 (55.815) 58.190
Circulante 26.938 31.018
Longo Prazo 28.877 27.172
(1) Em 30 de junho de 2018 e 2017, o Banco PSA não possui créditos tributários
não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários

                                                30/06/2018
Diferenças Temporárias

Ano         IRPJ       CSLL           Total
2018 15.073 10.809 25.882
2019 10.802 6.481 17.283
2020 658 395 1.053
2021 566 340 906
2022 1 1 2
Total 27.100 18.026 45.126
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e
societários, a expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser to-
mada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros.
c) Valor Presente dos Créditos Tributários: O valor presente total dos crédi-
tos tributários é de R$ 44.445 (30/06/2017 - R$ 54.019), calculados de acordo
com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e
a taxa média de captação projetada para os períodos correspondentes.
9. Outros Créditos - Diversos 30/06/2018 30/06/2017
Devedores por Depósitos em Garantia
Para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis 8.553 5.160
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 16.e) 5.318 14.466
Impostos e Contribuições a Compensar 4.813 8.447
Pagamentos a Ressarcir 223 98
Direitos Creditórios (Nota 7a) - 45.326
Outros 1.001 774
Total 19.908 74.271
Circulante 11.355 69.111
Longo Prazo 8.553 5.160
10. Imobilizado de Uso                                      30/06/2018 30/06/2017
Outras Imobilizações de Uso Custo Depreciação Residual   Residual
Instalações, Móveis
  e Equipamentos de Uso 4.148 (1.942) 2.206 2.377
Sistemas de Segurança
  e Comunicações 15 (13) 2 7
Sistemas de
  Processamento de Dados 2.033 (1.949) 84 295
Outras - - - 1
Total 6.196 (3.904) 2.292 2.680
11. Captação de Recursos
Depósitos                                                         30/06/2018 30/06/2017

Até De 3 a 12 Acima de
3 Meses      Meses  12 Meses          Total           Total

Depósitos
  Interfinanceiros 339.304 556.570 256.745 1.152.619 1.021.125
Depósitos a Prazo 1.576 56.158 98.046 155.780 152.350
Total 340.880 612.728 354.791 1.308.399 1.173.475
Circulante 953.608 543.393
Longo Prazo 354.791 630.082
12. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias com-
preendem os impostos e contribuições a recolher e valores questionados em
processos judiciais e administrativos.

30/06/2018 30/06/2017
Impostos e Contribuições a Pagar 3.365 1.484
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros - 15.573
Total 3.365 17.057
Circulante 3.365 17.057
13. Outras Obrigações - Diversas 30/06/2018 30/06/2017
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos
  - Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 14.b) 9.334 8.357
Floor-Plan - PCBA (Nota 16.e) 42.654 12.180
Provisão para despesas administrativas 15.906 10.545
Comissões a Pagar 1.066 2.498
Obrigações por Operações Vinculadas a
  Cessão de Créditos Resolução 3533 57.636 258.100
Outras 2.584 902
Total 129.180 292.582
Circulante 111.201 204.017
Longo Prazo 17.979 88.565
14. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos
Contingentes: Em 30 de junho de 2018 e 2017, não foram reconhecidos con-
tabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j). b) Saldos Patrimoniais das Provi-
sões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por
Natureza 30/06/2018 30/06/2017
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos
  - Ações Trabalhistas e Civeis - (Nota 13)
Ações Trabalhistas 5.513 3.694
Ações Cíveis 3.821 4.663
Total 9.334 8.357
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrati-
vos e Obrigações Legais             01/01 a 30/06/2018

Trabalhistas        Cíveis
Saldo Inicial 4.595 3.391
Constituição Líquida de Reversão 1.738 640
Atualização Monetária 77 73
Pagamentos (897) (283)
Saldo Final 5.513 3.821
Depósitos em Garantia - Outros Créditos 5.052 3.501

            01/01 a 30/06/2017
Trabalhistas        Cíveis

Saldo Inicial 3.701 5.019
Constituição Líquida de Reversão 2.354 1.592
Atualização Monetária 56 62
Pagamentos (2.417) (2.010)
Saldo Final 3.694 4.663
Depósitos em Garantia - Outros Créditos 2.283 2.877

continua...

01/01 a  01/01 a
Nota 30/06/2018 30/06/2017

Receitas da Intermediação Financeira 116.052 128.110
Operações de Crédito 112.814 122.080
Resultado de Operações
  com Títulos e Valores Mobiliários 3.238 6.030
Despesas da Intermediação Financeira (58.963) (66.863)
Operações de Captação no Mercado (55.532) (62.708)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.d (3.431) (4.155)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 57.089 61.247
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (27.354) (29.611)
Receitas de Prestação de Serviços 268 382
Rendas de Tarifas Bancárias 17 8.940 9.506
Despesas de Pessoal (14.110) (14.205)
Outras Despesas Administrativas 18 (16.738) (19.172)
Despesas Tributárias (3.714) (3.936)
Outras Receitas Operacionais 19 1.631 2.567
Outras Despesas Operacionais 20 (3.631) (4.753)
Resultado Operacional 29.735 31.636
Resultado não Operacional 21 (442) (490)
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 29.293 31.146
Imposto de Renda e Contribuição Social (16.363) (13.198)
Provisão para Imposto de Renda 22 - (8.570)
Provisão para Contribuição Social 22 - (7.003)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido (16.363) 2.375
Participação dos Empregados no Lucro (1.218) (1.607)
Lucro Líquido 11.712 16.341
No de Ações (mil) 16.a 209.354 209.354
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações (em R$) 55,94 78,05

As notas explicativas da Administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

01/01 a  01/01 a
Nota 30/06/2018 30/06/2017

Atividades Operacionais

Lucro Líquido 11.712 16.341

Ajustes ao Lucro Líquido 20.085 2.087

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.d 3.431 4.155

Imposto de Renda e

  Contribuição Social Diferidos 16.363 (2.375)

Depreciações e Amortizações 291 307

Variações em Ativos e Passivos (23.962) (7.807)

Redução em Operações de Crédito 50.536 148.400

Aumento em Depósitos no Banco Central 14.587 15.302

Aumento/(Redução) em Outros Créditos 118.035 (31.668)

Redução em Outros Valores e Bens 501 956

Aumento/(Redução) em Depósitos (87.007) 34.576

(Redução) em Outras Obrigações (89.116) (171.366)

(Aumento)/Redução em Resultados

  de Exercícios Futuros (16.376) 2.198

Imposto Pago (15.122) (6.205)

Caixa Líquido Originado (Aplicado)

  em Atividades Operacionais 7.835 10.621

Atividades de Investimento

Aquisição de Imobilizado de Uso (138) -

Caixa Líquido Originado (Aplicado)

  em Atividades de Investimento (138) -

Atividades de Financiamento

Dividendos e Juros sobre

  o Capital Próprio Pagos 15.b (21.290) (14.500)

Caixa Líquido Aplicado em

  Atividades de Financiamento (21.290) (14.500)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa

  e Equivalentes de Caixa (13.593) (3.879)

Caixa e equivalentes no início do semestre 4 68.437 62.554

Caixa e equivalentes no final do semestre 4 54.844 58.675

As notas explicativas da Administração são parte

integrante das demonstrações financeiras.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

4C
4C

-3
78

6-
F

A
F

7-
0B

76


