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Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e
estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e as De-
monstrações dos Fluxos de Caixa relativos aos exercícios, findos em 31
de dezembro de 2016 e 2015. Avaliação de Resultados: No exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2016, as operações de crédito atingiram o mon-
tante de R$ 1.827 milhões (2015 - R$1.959 milhões). O Patrimônio Líquido
atingiu R$ 276 milhões (2015 - R$ 441 milhões) e os Ativos totalizaram R$
2.011 milhões (2015 - R$2.498 milhões). O índice de Basileia em 31 de de-
zembro de 2016 foi de 13,33% (2015 – 25,68%). Governança
Corporativa: Após a assinatura de um Acordo-Quadro com o Banco
Santander Brasil, em 24 de julho de 2015, destinado a desenvolver uma
parceria entre os dois grupos no país e complementando a assinatura de
um acordo de parceria européia entre o Banco PSA Finance e Santander

Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas ativi-
dades em 1º de agosto de 2016; cabendo a cada um dos acionistas 50% de
participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Ad-
ministração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem o financia-
mento para as concessionárias de automóveis das marcas Peugeot,
Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e a venda de pro-
dutos 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. Gerenciamento de Riscos Corporativos:
Gerenciamento de Riscos: O escopo do gerenciamento de riscos da Insti-
tuição busca uma visão ampla, permitindo que os riscos sejam identificados,
mensurados, mitigados, acompanhados e reportados de forma ampla e inde-
pendente. A estrutura é compatível com a natureza das operações, da com-
plexidade dos produtos e da dimensão da exposição aos riscos. O processo

de gerenciamento de riscos possui políticas, normas e procedimentos, glo-
bais e locais, que estabelecem as diretrizes a serem observadas estando
disponíveis a todos os colaboradores por meio de rede interna, revisadas
anualmente ou quando houver mudanças significativas nos objetivos, estra-
tégias ou metodologias envolvidas, também sob orientação dos seus acio-
nistas e reguladores. A Área de Gerenciamento de Riscos está contida na
Diretoria de Riscos que, por sua vez, responde diretamente à Diretoria Ge-
ral. A principal missão da área é “Mitigar os riscos de crédito, operacional,
mercado, liquidez e capital” assim como “cumprir as obrigações exigidas
pelo Banco Central do Brasil”. Dentre outras atividades ressaltamos os co-
mitês específicos que subsidiam a direção da Instituição na tomada de deci-
sões estratégicas. A estrutura de gerenciamento dos riscos encontra-se dis-
ponível em nosso portal http://www.bancopsa.com.br/gerenciamento-de-ris-
cos. 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 preventiva 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 trata-
mento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios que não sejam solu-
cionados pelos canais habituais de atendimento do Banco.

São Paulo, 22 de março de 2017.
A Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Ativo           2016           2015
Circulante 1.392.082 1.784.075
Disponibilidades (nota 4) 4.169 7.348
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5) 3.999 321.002
Aplicações em depósitos interfinanceiros 3.999 321.002

Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos (nota 6) 54.386 133.109
Carteira própria 54.386 133.109

Relações Interfinanceiras (nota 7) 59.546 -
Reservas compulsórias junto ao BACEN 59.546 -

Operações de crédito (nota 8) 1.202.716 1.263.037
Setor privado 1.225.920 1.290.153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.e) (23.204) (27.116)

Outros créditos 64.541 54.608
Diversos (nota 9) 64.587 54.608
Provisão para outros créditos
  de liquidação duvidosa (nota 8.e) (46) -

Outros valores e bens (nota 10) 2.725 4.971
Despesas antecipadas 2.725 4.971

Realizável a longo prazo 615.977 708.749
Títulos e valores mobiliários e
  instrumentos financeiros derivativos (nota 6) - 7.831
Instrumentos financeiros derivativos - 7.831

Operações de crédito (nota 8) 583.518 659.569
Setor privado 592.103 669.565
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.e) (8.585) (9.996)

Outros créditos (nota 9) 32.459 41.349
Diversos 32.459 41.349

Permanente 2.987 4.904
Imobilizado de uso 2.986 4.900
Outras imobilizações de uso 6.067 7.882
Depreciações acumuladas (3.081) (2.982)

Diferido 1 4
Gastos de organização e expansão 250 250
Amortizações acumuladas (249) (246)

Total do ativo 2.011.046 2.497.728

Passivo            2016          2015
Circulante 1.121.743 1.285.728
Depósitos (nota 11) 808.402 612.179
Depósitos interfinanceiros 741.903 592.388
Depósitos a prazo 66.499 19.791

Recursos de aceites e emissões de títulos (nota 12) - 117.650
Letras financeiras - 117.650

Obrigações por empréstimos e repasses (nota 13) - 4.371
Empréstimos no exterior - 4.371

Outras obrigações (nota 14) 313.341 551.528
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 2.355 1.656
Sociais e estatutárias 12.325 24.124
Fiscais e previdenciárias 13.858 20.651
Diversas 284.803 505.097

Exigível a longo prazo 519.277 689.690
Depósitos (nota 11) 330.497 296.962
Depósitos interfinanceiros 213.949 208.455
Depósito a prazo 116.548 88.507

Obrigações por empréstimos e repasses (nota 13) - 17.330
Empréstimos no exterior - 17.330

Outras obrigações (nota 14) 188.780 375.398
Diversas 188.780 375.398

Resultados exercícios futuros (nota 15) 93.913 81.105
Receitas de exercícios futuros 93.913 81.105

Patrimônio líquido (nota 16) 276.113 441.205
Capital
De domiciliados no país 2 2
De domiciliados no exterior 229.754 229.754

Reservas de lucros 46.357 211.449

Total do passivo e patrimônio líquido 2.011.046 2.497.728

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E  SEMESTRE

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

  2º                Exercícios
Semestre        2016       2015

Receitas da intermediação financeira 122.099 246.470 300.328
Operações de crédito (nota 8g) 115.266 221.333 234.738
Resultado com títulos e valores
  mobiliários e aplicações interfinanceiras
   de liquidez (notas 5 e 6a) 6.258 28.834 61.707
Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (nota 6b) 575 (3.697) 3.883

Despesas da intermediação financeira (76.940) (147.357) (182.645)
Operações de captação
  no mercado (notas 11 e 12) (64.995) (125.907) (144.889)
Operações de empréstimos,
  cessões e repasses (nota 13) (691) (1.960) (7.556)
Provisão para créditos de
  liquidação duvidosa (nota 8e) (11.254) (19.490) (30.200)

Resultado bruto da
  intermediação financeira 45.159 99.113 117.683
Outras receitas (despesas) operacionais (30.823) (50.408) (58.592)
Receitas de prestação de serviços (nota 20) 9.606 20.452 21.943
Despesas de pessoal (15.074) (28.308) (29.057)
Despesas administrativas (nota 21) (20.576) (39.749) (36.272)
Despesas tributárias (3.509) (7.722) (8.317)
Outras receitas operacionais (nota 22) 4.329 15.676 8.999
Outras despesas operacionais (nota 23) (5.599) (10.757) (15.888)

Resultado operacional 14.336 48.705 59.091
Resultado não operacional (549) (1.062) (1.523)
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações 13.787 47.643 57.568
Imposto de renda e contribuição social (5.523) (15.979) (2.850)
Provisão para imposto de renda
  e contribuição social (nota 17a) (306) (10.040) (14.426)
Ativo fiscal diferido (nota 17b) (5.217) (5.939) 11.576

Participações estatutárias nos lucros (1.121) (2.256) (3.138)
Lucro líquido do semestre/exercícios 7.143 29.408 51.580
Lucro líquido por lote de mil ações - em R$ 34,12 140,47 246,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E SEMESTRE

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

  2º                Exercícios
Semestre        2016       2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido ajustado do

  semestre/exercícios 18.707 48.907 82.574

Lucro líquido do semestre/exercícios 7.143 29.408 51.580

Ajustes para reconciliar o

  lucro líquido ao caixa líquido 11.564 19.499 30.994

Provisão para créditos

  de liquidação duvidosa 11.255 18.879 30.200

Depreciações e amortizações 309 620 794

Variação de ativos e passivos 60.309 (229.568) 163.800

Redução em títulos e valores mobiliários

  e instrumentos financeiros derivativos 5.283 32.872 43.480

Redução (Aumento) em

  operações vinculadas (59.546) (59.546) -

Redução (Aumento) em operações de crédito (28.906) 117.493 531.353

Redução (Aumento) em outros créditos (4.230) (1.043) (11.827)

Redução (Aumento) em outros valores e bens 6.236 2.246 (510)

Aumento (Redução) em depósitos 393.254 229.758 (58.472)

Aumento (Redução) em recursos de

  aceites e emissão de títulos (126.604) (117.650) (47.560)

Aumento (Redução) em obrigações

  por empréstimos e repasses (17.830) (21.701) 5.174

Aumento (Redução) em outras obrigações (106.100) (424.805) (320.252)

Aumento (Redução) em

  resultados de exercícios futuros (1.248) 12.808 22.414

Caixa líquido gerado (aplicado)

  em atividades operacionais 79.016 (180.661) 246.374

Fluxo de caixa das

  atividades de investimento

(Aquisição) de imobilizado de uso - 1.296 (397)

Alienação no diferido - 1 -

Caixa líquido gerado (aplicado)

  em atividades de investimento - 1.297 (397)

Fluxo de caixa das

  atividades de financiamento

Juros sobre o capital próprio pago (3.715) (14.500) (28.381)

Dividendos Pagos (180.000) (180.000) (36.105)

Caixa líquido (aplicado)

  em atividades de financiamento (183.715) (194.500) (64.486)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (104.699) (373.864) 181.491

Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)

Caixa e equivalentes de caixa

  no início do semestre/exercícios 167.253 436.418 254.927

Caixa e equivalentes de caixa

  no fim do semestre/exercícios 62.554 62.554 436.418

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (104.699) (373.864) 181.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E  SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais)

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

Saldos em 31 de dezembro de 2014 229.334 422 17.713 206.642 - 454.111
Aumento de capital 422 (422) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 51.580 51.580
Reserva legal - - 2.579 - (2.579) -
Reserva estatutária - - - 20.620 (20.620) -
Juros sobre o capital próprio - - - - (28.381) (28.381)
Dividendos - - - (36.105) - (36.105)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 229.756 - 20.292 191.157 - 441.205
Mutações do exercício 422 (422) 2.579 (15.485) - (12.906)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 229.756 - 20.292 191.157 - 441.205
Aumento de capital (nota 16a) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 29.408 29.408
Reserva legal (nota 16b) - - 1.470 - (1.470) -
Reserva estatutária (nota 16c) - - - 13.438 (13.438) -
Dividendos (nota 16d) - - - (180.000) - (180.000)
Juros sobre o capital próprio (nota 16d) - - - - (14.500) (14.500)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 229.756 - 21.762 24.595 - 276.113
Mutações do exercício - - 1.470 (166.562) - (165.092)
Saldo em 30 de junho de 2016 229.756 - 21.405 201.524 - 452.685
Lucro líquido do semestre - - - - 7.143 7.143
Reserva legal (nota 16b) - - 357 - (357) -
Reserva estatutária (nota 16c) - - - 3.071 (3.071) -
Dividendos - - - (180.000) - (180.000)
Juros sobre o capital próprio (nota 16d) - - - - (3.715) (3.715)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 229.756 - 21.762 24.595 - 276.113
Mutações do semestre - - 357 (176.929) - (176.572)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

9. Outros créditos diversos         2016         2015
Créditos tributários (Nota 17b) 55.815 61.754
Antecipações de imposto de renda e contribuição social 13.076 14.441
Pagamentos a ressarcir 35 796
Previsão de subsídios (a) 13.034 15.843
Bloqueio Judicial a ressarcir 3.582 2.072
Direitos creditórios (b) (nota 8a) 9.161 -
Outros créditos 2.343 1.051
Total 97.046 95.957
Curto prazo 64.587 54.608
Longo prazo 32.459 41.349
(a) Refere-se aos subsídios gerados em dezembro de 2016 que serão pagos
pela à montadora PSA Peugeot Citröen do Brasil S.A. no início de janeiro de
2017 e são posteriormente diferidos de acordo com a curva das operações de
crédito. (b) Consiste em operações com características de cessão de crédito,
substancialmente composta por operações de “confirming” com pessoas jurídi-
cas sujeitas ao risco de crédito e análise de perda de crédito de liquidação duvi-
dosa por segmento de acordo com as politicas de risco do Banco.
10. Outros valores e bens         2016         2015
Despesa antecipada de comissões 1.336 2.255
Despesa financeira antecipada
  de cessão de direitos creditórios 1.389 2.716
Total 2.725 4.971
11. Depósitos: a) Diversificação de produtos e prazo
                                                                         2016

Até 90 De 91 a Acima de
      dias 360 dias    360 dias         Total        2015

Depósito a prazo 3.304 63.195 116.548 183.047 108.298
Depósito
  Interfinanceiros 561.085 180.818 213.949 955.852 800.843
Total 564.389 244.013 330.497 1.138.899 909.141
Total - 2015 5.835 606.344 296.962 909.141
b) Concentração                                            2016                                 2015

% Sobre % Sobre
       Valor a carteira        Valor a carteira

10 maiores credores 1.079.531 94,78% 864.156 95,05%
Demais credores seguintes 59.368 5,22% 44.985 4,95%
Total 1.138.899 100,00% 909.141 100,00%
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, as despesas de captação por
depósitos no mercado totalizaram R$ 110.071 (R$ 123.998 em 2015).
12. Recursos de aceites e emissão de títulos: Em 01 de dezembro de 2016
ocorreu a liquidação da operação de Letras Financeiras . Em 31 de dezembro
de 2015 o saldo contábil era 117.650. No exercício findo em 31 de dezembro de
2016, as despesas de captação por recursos de aceites e emissão de títulos no
mercado totalizaram R$ 15.836 (R$ 20.891 em 2015).
13. Obrigações por empréstimos e repasses: Em 06 de julho de 2016 ocor-
reu a liquidação integral do empréstimo junto ao Banque PSA Finance-Holanda.
Em 31 de dezembro de 2015 o saldo contábil era 21.701.
                                                                       2016                              2015

Ativo Receita Ativo Receita
(passivo) (Despesa) (passivo) (Despesa)

Operações ativas
  vinculadas (i)
Financiamentos floor plan - 5.926 21.701 12.831

Banque PSA Finance
  - Holanda (ii)
Empréstimos no exterior - (1.960) (21.701) (7.556)

(i) Operações classificadas conforme circular nº 3.233/04 e atualizada pela
Circular nº. 3.360/07. (ii) Juros: R$ (925) - (2015 - R$ (1.705)) e Variação
Cambial: (R$ 1.035) - (2015 - R$ (5.851)).
14. Outras obrigações
a) Sociais e estatutárias         2016         2015
Social e estatutárias 12.325 24.124
Total 12.325 24.124
b) Fiscais e previdenciárias         2016         2015
Imposto de Renda 5.448 9.111
Contribuição Social 4.551 5.315
Outros 3.859 7.881
Total 13.858 22.307
c) Outras obrigações - Diversas         2016         2015
Floor-Plan – Montadora PCBA (i) (Nota 19b) 4.996 12.017
Despesas administrativas 12.038 8.922
Comissões a pagar 2.122 1.735
Carteira Cedida-Resolução nº.3.533 444.610 849.513
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  sobre carteira cedida-resolução no. 3.533
   (passivos contingentes (nota 17b) - 75
Passivos contingentes (nota 17b) 8.720 8.159
Outras 1.097 74
Total 473.583 880.495
Curto Prazo 284.803 505.097
Longo Prazo 188.780 375.398
(i) Referem-se a recebimentos de operações de Floor Plan do último dia de
dezembro de 2016, pendentes de repasse à montadora.
15. Resultado de exercícios futuros: O saldo registrado é referente aos
subsídios de taxas de operações de crédito, recebidos da PSA Peugeot
Citröen do Brasil S.A e suas concessionárias autorizadas, no montante de
R$ 93.913 nota 19b (R$ 81.105 em 2015). Foi apropriado no exercício o
montante de R$ 92.241 – (R$ 72.460 no mesmo período de 2015). O Banco
mantêm inalterado os diferimentos das subvenções de juros que as mar-
cas Peugeot e Citroën promovem nas vendas de veículos em campanhas
comerciais, independentemente da existência ou não de cessões de
recebíveis. Esse procedimento conservador visa manter as curvas de ju-
ros constantes dos contratos ao longo de suas vidas úteis, pois as cessões
efetuadas são de recebíveis com coobrigação e consolidação de risco no
Banco PSA.
16. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016, o
capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 229.756 repre-
sentado por 209.355 ações, ordinárias nominativas (R$ 229.756 represen-
tado por 209.355 ações, ordinárias nominativas em 31 de dezembro de
2015). b) Reserva legal: O Banco PSA deve destinar 5% do lucro líquido de
cada exercício social para a reserva legal, que não poderá exceder a 20%
do capital integralizado. Em 2016 foi contabilizado R$ 1.470 (R$ 2.579 em
2015). c) Lucros acumulados: Conforme Resolução nº 3.605/08 do Banco
Central do Brasil, o lucro apurado e não distribuído no exercício deverá ser
destinado. Em 31 de dezembro de 2016, o lucro remanescente de
R$ 13.438 (R$ 20.620 em 31 de dezembro de 2015) foi destinado para a ru-
brica de reserva de lucros. d) Distribuição de dividendos e juros sobre ca-
pital próprio: O estatuto social estabelece dividendo mínimo obrigatório de
5% sobre o lucro líquido do exercício ajustado consoante a legislação em
vigor. Em conformidade com a Lei. nº 9.249/1995, a Administração do Ban-
co PSA decidiu pelo provisionamento de juros sobre capital próprio, limita-
do na forma da legislação vigente. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2016, o valor deliberado foi de R$ 14.500 (2015 - R$ 28.381). Em 15 de
julho de 2016, em Assembléia Geral Extraordinária, foi deliberado a distri-
buição de dividendos intermediários no montante de R$ 180.000, através da
conta de Reserva de Lucros refletida no balanço patrimonial do exercício
findo em 31 de dezembro de 2015.

dos créditos recebíveis pelo Banco. f) Operações de cessão de crédito: De
acordo com a Resolução nº 3.533/08 do Banco Central do Brasil, que entrou em
vigor em 1º de janeiro de 2012, as cessões de crédito a partir desta data devem
classificar a venda ou a transferência de ativos financeiros, para fins de registro
contábil, nas seguintes categorias: I - operações com transferência substancial
dos riscos e benefícios; II - operações com retenção substancial dos riscos e
benefícios; e III - operações sem transferência nem retenção substancial dos
riscos e benefícios. Na categoria operações com transferência substancial dos
riscos e benefícios devem ser classificadas as operações em que o vendedor
ou cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de proprie-
dade do ativo financeiro objeto da operação. Na categoria operações com reten-
ção substancial dos riscos e benefícios devem ser classificadas as operações
em que o vendedor ou cedente retém substancialmente todos os riscos e bene-
fícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. Na categoria ope-
rações sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios de-
vem ser classificadas as operações em que o vendedor ou cedente não transfe-
re nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do
ativo financeiro objeto da operação. A avaliação quanto à transferência ou reten-
ção dos riscos e benefícios de propriedade dos ativos financeiros é de respon-
sabilidade do Banco PSA e é efetuada com base em critérios consistentes e
passíveis de verificação, utilizando-se como metodologia a comparação da ex-
posição da instituição, antes e depois da venda ou da transferência, relativa-
mente à variação no valor presente do fluxo de caixa esperado associado ao
ativo financeiro descontado pela taxa de juros de mercado. h) Operações de
Crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As operações de cré-
dito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao
nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência
passada e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e ga-
rantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/
99 do Banco Central do Brasil, que requer a análise periódica da carteira e sua
classificação em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo
– perda). As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 59 dias, in-
dependentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como recei-
ta, quando efetivamente recebidas. As operações classificadas como nível “H”
permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas
contra a provisão existente e controladas em contas de compensação, não
mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são
mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As
renegociações de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a
provisão e que estavam em contas de compensação são classificadas como
nível “H”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerada sufici-
ente pela Administração, atende aos critérios estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil. i) Imobilizado de uso: O imobilizado é demonstrado ao custo de aqui-
sição reduzido da depreciação acumulada. A depreciação do imobilizado é cal-
culada pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida
útil-econômica dos bens, sendo: móveis, utensílios e instalações - 10%; e sis-
tema de processamento de dados e veículos - 20%. j) Depósitos e captações
no mercado aberto: São demonstrados pelos valores das exigibilidades e con-
sideram os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base
“pro-rata” dia. As captações no mercado aberto são classificadas entre passivo
circulante e exigível a longo prazo em função de seus prazos de vencimento,
independente dos prazos de vencimento dos papéis que lastreiam as opera-
ções. k) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros -
(Impairment): O registro contábil de um ativo deve evidenciar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que pos-
sam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável,
é constituída uma provisão, ajustando o valor contábil líquido. Essas provisões
são reconhecidas no resultado do período/exercício, conforme previsto na Re-
solução n° 3.566/08 do Banco Central do Brasil. Os valores dos ativos não fi-
nanceiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma
indicação de perda por impairment. Exceto créditos tributários que são revistos
semestralmente. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não foram identificados
ativos não financeiros registrados com indicação de perda por impairment. l)
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
sob determinadas receitas e despesas brutas. As instituições financeiras po-
dem deduzir despesas financeiras na determinação da referida base de cálculo.
As despesas de PIS e da Cofins são registradas em despesas tributárias. m)
Imposto de renda e contribuição social: As provisões para o imposto de renda
(IRPJ) e contribuição social (CSLL), quando devidas, são calculadas com base
no lucro ou prejuízo contábil, ajustado pelas adições e exclusões de caráter
permanente e temporária, sendo o imposto de renda determinado pela alíquota
de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 no exer-
cício (R$ 120 no semestre) e a contribuição social pela alíquota de 20% de
acordo com a lei 13.169/15, retornando à alíquota de 15% a partir de 1º de janei-
ro de 2019. Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social fo-
ram calculados sobre as adições e exclusões temporárias, prejuízo e base ne-
gativa. Os créditos tributários são baseados nas expectativas atuais de realiza-
ção e considerando os estudos técnicos e análises da administração, o total dos
créditos tributários está registrado na rubrica “Outros créditos – diversos” no
grupo do ativo circulante, conforme descrito na nota 9. n) Ativos e passivos
contingentes e obrigações fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações le-
gais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/
09 e Carta Circular nº 3.429/10 ambas do Banco Central do Brasil e Pronuncia-
mento Técnico CPC nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), obedecendo aos seguintes critérios: Contingências ativas - Não são re-
conhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização sobre as quais não ca-
bem mais recursos. Contingências passivas - São reconhecidas nas demons-
trações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufici-
ente segurança. As contingências passivas classificadas como perda possível
são apenas divulgadas em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas
como perda remota não requerem provisão, nem divulgação. Obrigações le-
gais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão
sendo contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns tributos (ou
impostos e contribuições). O montante discutido é quantificado e registrado
mensalmente. o) Resultado de exercícios futuros: Está representado, principal-
mente, pelo valor das parcelas de receitas contratuais recebidas antecipada-
mente que serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos con-
tratos de financiamento aos quais se referem. p) Despesa antecipada: São
contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos
benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são
apropriadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos.
Comissões pagas a correspondentes bancários – Considerando-se o contido
na Resolução CMN nº 4.294 e Circular Bacen nº 3.693 de dezembro de 2013, a
partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediadores da
originação de novas operações de crédito ficam limitadas aos percentuais má-
ximos de (i) 6% do valor da nova operação originada e (ii) 3% do valor da ope-
ração objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser integralmente
reconhecidas como despesa quando incorridas. A Circular Bacen nº 3.738 de
dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação escalonada do proce-
dimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Reconhecer integral-
mente como despesa 1/3 do valor da comissão paga, sendo a diferença ativada

1. Contexto operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”)
opera como banco múltiplo com as carteiras de investimento, crédito e financi-
amento. Foram firmados contratos com o Grupo Santander, para a prestação
de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédi-
to a serem realizadas através do Banco PSA. A partir do segundo semestre de
2013, o Banco PSA implementou o projeto denominado “iDeal”, objetivando
usufruir sua própria gestão/controle operacional das operações de crédito reali-
zadas a partir daquela data, que entrou em operação em 22 de novembro de
2013. Em 24 de julho de 2015 o Banque PSA Finance, S.A. e o Banco Santander
(Brasil) S.A assinaram um acordo de cooperação pelo qual a sua Controlada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. adquiriu ações do Banco
PSA Finance Brasil S.A. correspondentes a 50% de seu capital, cabendo a esta
última, a atribuição da Gestão dos Negócios compartilhada com o “Banco PSA
Finance S.A. A operação foi aprovada pelas autoridades concorrenciais e auto-
ridades regulatórias bancárias, em 18/05/2016, e encontra-se na fase de emis-
são de Ofício, por parte do BACEN (Banco Central do Brasil).
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que incluem as diretrizes contábeis emanadas
pela Lei 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e
com as normas do Banco Central do Brasil, e estão sendo apresentadas de
acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF. As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, consi-
derando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens sig-
nificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as provisões para
ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões
para perdas, as provisões para contingências, marcação a mercado de instru-
mentos financeiros, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Admi-
nistração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
3. Sumário das principais práticas contábeis: As principais práticas
contábeis adotadas para a elaboração das Demonstrações Financeiras foram:
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime
de competência, observando-se o critério pro-rata dia para as de natureza fi-
nanceira. As receitas e despesas de natureza financeira são calculadas com
base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou
relacionados com operações no exterior, as quais são calculadas com base no
método linear. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor
de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são
registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações
com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até
a data do balanço. b) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo: São de-
monstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorri-
dos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e, quando aplicável, o efeito
dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de reali-
zação. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no
ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos classificados como títu-
los para negociação independentemente da sua data de vencimento, estão clas-
sificados integralmente no curto prazo, conforme estabelecido pela Circular
Bacen nº 3.068/2001. c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demons-
tração dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos
saldos de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com con-
versibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. d)
Aplicações interfinanceiras de liquidez e créditos vinculados ao Bacen remune-
rados: As aplicações prefixadas 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 classificadas 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. e) Títulos e valores mobili-
ários e instrumentos financeiros derivativos: De acordo com o estabelecido
pela Circular nº 3.068/01, do Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobi-
liários integrantes da carteira são classificados em três categorias distintas,
conforme a intenção da Administração, quais sejam: • Títulos para negociação;
• Títulos disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento. Os títu-
los classificados como para negociação (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 clas-
sificados como títulos mantidos até o vencimento (segregados em ativo
circulante e realizável a longo prazo), com a intenção e capacidade financeira
para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados 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 re-
ceita ou despesa, no resultado do período. Os ajustes a valor de mercado dos
títulos classificados como disponíveis para venda são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tribu-
tários, 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”. As operações
com instrumentos financeiros derivativos são avaliadas, na data do balanço, a
valor de mercado, contabilizando a valorização ou a desvalorização em conta
de receita ou despesa, no resultado do período. De acordo com a Circular nº
3.082/02, e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivati-
vos são classificados na data de sua aquisição de acordo com a intenção da ad-
ministração para fins ou não de proteção (hedge). Em 31 de dezembro de 2016
o Banco PSA, não possui instrumentos financeiros derivativos, face a
consequente liquidação operação de empréstimo. Fundos de investimento em
direitos creditórios: Destacam-se, a seguir, as principais informações referen-
tes ao FIDC Aberto PSA Finance Brasil, doravante denominado “FIDC”, con-
forme requerido para divulgação na instrução CVM n° 489/11: I. Característica
do FIDC: Administrado pelo Banco Santander S.A. e constituído sob a forma de
condomínio aberto nos termos da regulamentação em vigor. O FIDC iniciou
suas operações em 13 de abril de 2010, com prazo indeterminado. II. Denomi-
nação, natureza, propósito e atividade pelo FIDC: O objetivo do FIDC é propor-
cionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação prepon-
derante dos recursos na aquisição de direitos creditórios do segmento financei-
ro. Estes direitos creditórios serão oriundos de operações de crédito e opera-
ções de arrendamento mercantil. III. Participação no patrimônio líquido e nos
resultados do FIDC: Em conformidade com o artigo 24, inciso XV, da instrução
CVM n° 356 e com a instrução CVM n° 393, o FIDC deve manter relação míni-
ma entre o valor das cotas subordinadas e o de seu patrimônio líquido. IV. Natu-
reza do envolvimento do Banco PSA com o FIDC – dar-se-á da seguinte forma:
a) Subordinação de 10%; b) Rentabilidade mínima; e c) Reserva de caixa de
4%. V. Montante e natureza dos créditos, obrigações, entre o Banco e o FIDC.
VI. Em conformidade com o estabelecido na Resolução nº 3.533/08 do Banco
Central do Brasil, as cessões de direitos creditórios efetuadas a partir de 1º de
janeiro de 2012, nas quais não há transferência substancial dos riscos e benefí-
cios inerentes aos direitos creditórios cedidos, o Banco PSA mantém os mon-
tantes correspondentes aos ativos objeto da cessão registrados na sua totalida-
de em sua carteira de crédito. Os valores recebidos na operação são
registrados no ativo tendo como contrapartida passivo referente à obrigação as-
sumida, e as despesas e receitas oriundas dos direitos creditórios objeto da
cessão são registradas de forma segregada no resultado do período de acordo
com o prazo remanescente da operação, no mínimo mensalmente. VII. Em 20
de junho e 2016 o FIDC encerrou suas atividades com a consequente recompra

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 va-
lor 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; e c) 2017:
Reconhecer o valor total da comissão paga integralmente como despesa. Se-
gundo o contido na Circular Bacen nº 3.722 de outubro de 2014, os procedimen-
tos 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 exis-
ta no ativo da entidade saldo a amortizar de comissão de venda paga ao corres-
pondente, esse montante deverá ser integralmente baixado contra resultado
(despesa).
4. Caixa e equivalente de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi ela-
borada em conformidade com a Resolução nº 3.604/08 do Banco Central do
Brasil, sendo considerados como equivalentes de caixa as aplicações
interfinanceiras de liquidez e aplicações em fundos de investimento cujos pra-
zos de liquidação na data de contratação eram inferiores a 90 dias. O caixa e
equivalentes de caixa estão assim representados:

        2016         2015
Disponibilidades 4.169 7.348
Aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez 3.999 321.002
Títulos e valores mobiliários 54.386 108.068
Total de caixa e equivalentes de caixa 62.554 436.418
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez         2016         2015
Aplicações em depósitos interfinanceiros de liquidez
Até 90 dias 3.999 321.002

3.999 321.002
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com aplicações
interfinanceiras foi de R$ 14.494 (R$ 36.379 em 2015).
6. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
a) Títulos e valores mobiliários
Carteira própria         2016         2015
Títulos para negociação
FIDC Aberto PSA Finance Brasil (i) - 25.041
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 2.612 4.037
Santander FIC FI Soberano Referenciado DI 45.789 91.949
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI Federal 3.568 8.308
DYNAMICCPFICFI 1.639 1.788
Itaú Soberano DI LP 778 1.985
Outros - 1

54.386 133.109
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com aplicações em
títulos e valores mobiliários foi de R$ 14.340 (R$ 25.328 no exercício findo em
31 de dezembro de 2015). (i) Em 20 de junho e 2016 o FIDC encerrou suas ati-
vidades com a consequente recompra dos créditos recebíveis pelo Banco. b)
Instrumentos financeiros derivativos: Em 06 de julho de 2016 ocorreu a liquida-
ção integral do empréstimo junto ao Banque PSA Finance-Holanda. Em 31 de
dezembro de 2015 o valor de mercado era 7.831. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2016, o resultado com instrumentos financeiros derivativos foi de
R$ (3.697) - (R$ 3.883 no exercício findo em 31 de dezembro de 2015).
7. Relações Interfinanceiras: O saldo da rubrica relações interfinanceiras, no
montante de R$ 59.546, é composto por crédito vinculado representado, basica-
mente, por depósitos efetuados no Bacen, para cumprimento das exigibilidades
dos compulsórios sobre depósitos à prazo.
8. Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
a) Carteira de créditos
Descrição         2016         2015
Financiamentos 1.818.023 1.959.718
Outros créditos (nota 9) 9.161 -

Total 1.827.184 1.959.718
b) Composição da carteira de crédito por tipo de cliente
Descrição         2016         2015
Pessoa física 1.256.388 1.492.110
Pessoa jurídica 570.796 467.608

Total 1.827.184 1.959.718
c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento das parcelas
Descrição         2016         2015
A vencer 1.803.008 1.923.054
Até 3 meses 167.104 175.721
De 3 meses a 1 ano 1.043.801 1.077.768
Acima de 1 ano 592.103 669.565

Vencidas 24.176 36.664
De 1 A 14 dias 10.493 16.542
Acima de 14 dias 13.683 20.122

Total 1.827.184 1.959.718
d) Concentração do risco de crédito
Descrição         2016         2015
Principal devedor 49.462 53.587
Percentual do total da carteira de operações de crédito - % 2,71 2,73
20 maiores devedores 306.414 226.948
Percentual do total da carteira de operações de crédito - % 16,77 11,58
e) Composição da carteira de operações de crédito e correspondente pro-
visão para devedores duvidosos nos prazos e níveis de risco estabelecidos
pela Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil em 31 de dezembro
de 2016 e 2015.

                      2016                    2015
Carteira

Nível Cedida
de Carteira depois Total  das Provisão Total das Provisão
risco    própria  da 3.533 operações constituída operações constituída
A 871.994 387.853 1.259.847 6.299 1.408.144 7.039
B 386.351 66.299 452.650 4.527 457.044 4.567
C 73.078 5.790 78.868 2.366 46.918 1.407
D 11.220 35 11.255 1.126 16.829 1.683
E 6.462 - 6.462 1.938 6.186 1.856
F 3.461 - 3.461 1.731 5.418 2.709
G 2.558 86 2.644 1.851 4.424 3.096
H 11.970 27 11.997 11.997 14.755 14.755
Total 1.367.094 460.090 1.827.184 31.835 1.959.718 37.112
f) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
                                                       2016                        2015

Carteira Carteira Carteira Carteira
cedida cedida cedida cedida

Carteira depois antes Carteira depois antes
 própria da 3.533 da 3.533  própria da 3.533 da 3.533

Saldo no início
  do exercício 22.357 14.755 75 28.782 13.365 506
Constituições 36.939 1.614 - 47.015 2.993 -
Reversões (5.481) (13.507) (75) (17.774) (1.603) (431)
Créditos baixados
  para prejuízo (24.842) - - (35.666) - -
Saldo no final
  do exercício 28.973 2.862 - 22.357 14.755 75
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram recuperados créditos
baixados para prejuízos, no montante de R$ 6.586 (R$ 8.103 em 2015). g) Ren-
das com operações de crédito: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016,
as rendas com operações de crédito totalizaram R$ 221.333 (R$ 234.738 no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015).

continua...


