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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras do PSA Finance Arrendamento Mercantil S.A., relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos
auditores independentes. Patrimônio Líquido e Resultado: Em 31 de dezembro de 2016 o patrimônio líquido atingiu o montante de R$372 milhões (31/12/2015 - R$336). O lucro líquido apresentado no exercício de 2016 foi de R$19 milhões (31/12/2015 - R$30 milhões ). Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro
de 2016, os ativos totais atingiram R$390 milhões (31/12/2015 - R$366 milhões). Desse montante, destacamos, R$322 milhões (31/12/2015 - R$292 milhões) são representados por aplicações interfinanceiras de liquidez. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de obrigações fiscais e previdênciarias foram de
R$14 milhões (31/12/2015 - R$8 milhões). Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 30 de março de 2017 A Diretoria

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

Ativo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante      329.004      300.213
Disponibilidades 4 1 36
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5      321.700      291.780
Aplicações em depósitos interfinanceiros 321.700 291.780

Títulos e valores mobiliários 6             127             221
Carteira própria 127 221

Operações de arrendamento mercantil 7           (276)           (348)
Setor privado 117 1.905
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (368) (2.073)
Provisão para créditos de arrendamento
  mercantil de liquidação duvidosa (25) (180)

Outros créditos          7.452          8.524
Crédito Tributário 8 4.914 5.453
Diversos 9 2.538 3.071

Realizável a longo prazo        59.804        61.947
Operações de arrendamento mercantil 7             (11)             (25)
Setor privado 5 133
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (15) (145)
Provisão para créditos de arrendamento
  mercantil de liquidação duvidosa (1) (13)

Outros créditos        59.815        61.972
Crédito Tributário 8 40.852 43.024
Diversos 9 18.963 18.768

Permanente             786          4.141
Imobilizado de uso 10                 -                 -
Outras imobilizações de uso 3 3
Depreciações acumuladas (3) (3)

Imobilizado de arrendamento 11             511          3.876
Bens arrendados 22.156 31.106
Depreciações acumuladas (21.645) (27.230)

Diferido             275             265
Gastos de organização e expansão 3.389 3.372
Amortizações acumuladas        (3.114)        (3.107)

Total do ativo 389.594 366.301

Passivo Nota 31/12/2016 31/12/2015
Circulante        14.663        26.962
Outras obrigações        14.663        26.962
Sociais e estatutárias - 16.629
Fiscais e previdenciárias 12 13.800 7.852
Diversas 13 863 2.481

Exigível a longo prazo          2.756          3.062
Outras obrigações          2.756          3.062
Fiscais e previdenciárias 12 228 248
Diversas 13 2.528 2.814

Patrimônio líquido      372.175      336.277
Capital 15
De domiciliados no país 210.810 2
De domiciliados no exterior - 194.179

Reservas de lucros 161.365 142.096

Total do passivo e patrimônio líquido 389.594 366.301

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS
E SEMESTRE FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

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

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

1. Contexto operacional: A PSA Finance Arrendamento Mercantil
S.A, (“Companhia”) controlada pela Santander Leasing S.A. Arren-
damento Mercantil (“Santander Leasing”), atua no mercado de ar-
rendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) e Banco Central do Brasil (Bacen), sendo suas ope-
rações voltadas, principalmente, para o arrendamento de veículos
das marcas Peugeot e Citröen. O Grupo Santander é responsável
pela prestação de serviços relacionados à gestão/controle
operacional das operações de arrendamento mercantil realizadas
através da Companhia. Em 01 de agosto de 2016, foi concluída a
negociação, onde o Banco Santander (Brasil) (“Banco Santander”),
através da sua coligada Santander Leasing, adquiriu ações da Com-
panhia correspondentes a 100% de seu capital. A operação foi apro-
vada pelas autoridades concorrenciais e autoridades regulatórias
bancárias, conforme Ofício BACEN nº 23.224, de 12/12/2016. Ainda
nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado a
alteração da denominação social da Companhia, passando a ser de-
signada Santander Finance Arrendamento Mercantil S.A., também
aprovado pelo Ofício BACEN mencionado no paragrafo anterior, e
ainda, em tramite na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP, para a ratificação desta alteração. As operações da Com-
panhia são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições
que atuam integradamente no mercado financeiro, l ideradas pelo
Banco Santander. Os benefícios e custos correspondentes dos ser-
viços prestados são absorvidos entre as mesmas, são realizados
no curso normal dos negócios e em condições de comutatividade.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações fi-
nanceiras: As informações financeiras da Companhia, foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às
normas do CMN, do Bacen e modelo do documento previsto no Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF) e da Comissão de Valores Mobiliár ios (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 util izadas pela Administração
na sua gestão. A preparação das informações financeiras requer a
adoção de estimativas por parte da Administração, impactando cer-
tos ativos e passivos, divulgações sobre contingências passivas e
receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o
julgamento da Administração envolve estimativas referentes à pro-
babilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais po-
dem diferir dessas estimativas.
3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis
adotadas para a elaboração das Demonstrações Financeiras foram:
a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As informações fi-
nanceiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apre-
sentação da Companhia. b) Apuração do Resultado: O regime
contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os
rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, calcula-
dos 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: São demonstrados pelos valores de
realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos 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
realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são
classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títu-
los classificados como títulos para negociação independentemente da
sua data de vencimento, estão classificados integralmente no curto
prazo, conforme estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001. d) Cai-
xa e Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de
caixa, caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de dis-
ponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversi-
bilidade imediata e com prazo original igual ou inferior a noventa dias.
e) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: São demonstradas pe-
los valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos,
encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorri-
dos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia.f) Títulos e Valo-
res Mobiliários: A carteira de títulos e valores mobiliários está de-
monstrada pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis:
I - títulos para negociação; II - títulos disponíveis para venda; e III - tí-
tulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para negociação
estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o
propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria
títulos mantidos até o vencimento, aqueles para os quais existe inten-
ção e capacidade da Companhia de mantê-los em carteira até o venci-
mento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão registrados
os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I
e III. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias I e II
estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajusta-
dos ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalori-
zação decorrente de tal ajuste em contrapartida: 1) da adequada conta
de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do
período, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados
na categoria títulos para negociação; e 2) da conta destacada do
patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a tí-
tulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponí-
veis para venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda
desses títulos são transferidos para o resultado do período. Os títulos
e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o venci-
mento estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata”
dia. As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títu-
los e valores mobiliários classificados nas categorias títulos dispo-
níveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconheci-
das no resultado do período. g) Requisitos Mínimos no Processo
de Apreçamento de Instrumentos Financeiros: A Resolução do
CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de
junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem observa-
dos no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avalia-
dos pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais
por instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que trata
a Resolução incluem: (a) Títulos e valores mobiliários classificados
nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para
venda”, conforme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001;
b) Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular
Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais instrumentos fi-
nanceiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da
sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolu-
ção CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolu-
ção, a Companhia passou a estabelecer procedimentos para a avali-
ação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financei-
ros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância
e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread
de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumen-
tos. h) Carteira de Arrendamento e Provisão para Perdas: A car-
teira de crédito inclui as operações de arrendamentos a receber e
outros créditos com características de concessão de crédito. É de-
monstrada 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 reco-
nhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebi-
mento. Os contratos de arrendamento de bens são registrados pelos
correspondentes valores das contraprestações a receber, que indi-
cam os valores das parcelas a vencer dos contratos, em conta de ar-
rendamentos a receber, em contrapartida à conta retificadora de ren-
das a apropriar. As rendas decorrentes dos contratos de arrenda-

mento são apropriadas pelo valor das contraprestações na data dos
vencimentos, conforme determina a Portaria do Ministério da Fazen-
da (MF) 140/1984. A Companhia efetua a baixa de créditos para pre-
juízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. A opera-
ção de crédito baixado para prejuízo é registrado em conta de com-
pensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados to-
dos os procedimentos para cobrança. As provisões para operações
de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito
em aberto (vencidas e vincendas); na experiência passada, expecta-
tivas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de avali-
ação de risco da Administração na constituição das provisões, con-
forme estabelecido pela Resolução CMN 2.682/1999. i) Permanen-
te: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à ava-
liação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior
frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibili-
dade de perda dos seus valores e sua avaliação considera os seguin-
tes aspectos: i.1) Imobilizado de Uso: A depreciação do imobiliza-
do é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais:
edificações - 4% e instalações, móveis e equipamentos de uso -
10%. i.2) Imobilizado de Arrendamento: Os bens objeto dos con-
tratos de arrendamento celebrados na vigência das Portarias MF
140/1984 e MF 113/1988 são depreciados segundo os prazos de vida
útil-econômica estabelecidos pela legislação tributária, reduzidos em
30% desde que atendidos os requisitos estabelecidos. i.3) Insufici-
ência/Superveniência de Depreciação: Constituída de acordo com
os parâmetros estabelecidos pela Circular Bacen 1.429/1989, resulta
da diferença entre o valor contábil dos contratos de arrendamento e o
valor presente das respectivas contraprestações, calculada com
base na taxa interna de retorno. De acordo com essa Circular, o va-
lor contábil dos contratos é determinado pela soma das seguintes
contas: arrendamentos a receber, valores residuais a realizar e a ba-
lancear, rendas de arrendamentos a apropriar, imobilizado de arren-
damento, perdas em arrendamentos a amortizar, depreciações e
amortizações acumuladas, bens não de uso próprio e credores por
antecipação de valor residual. A referida Circular não requer a
reclassificação dos saldos do ativo permanente para o ativo
circulante e realizável a longo prazo e receitas e despesas de arren-
damento mercantil. Tais ajustes são apresentados pelo saldo da con-
ta de insuficiência/superveniência de depreciação no permanente. O
imposto de renda correspondente à superveniência ou à insuficiência
é representado pelo saldo da conta de provisão para imposto de ren-
da diferido ou créditos tributários, respectivamente. i.4) Perdas em
Arrendamentos a Amortizar: Correspondem a perdas apuradas na
venda de bens pelo valor residual dos contratos que são amortizadas
pelo respectivo prazo remanescente de vida útil dos bens arrenda-
dos. O saldo correspondente às perdas a amortizar, para efeito das
informações financeiras, está reclassificado para a rubrica “bens ar-
rendados”. j) Provisões, Passivos Contingentes, Ativos Contin-
gentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias: A Com-
panhia é parte em processos judiciais e administrativos de natureza
tributária e cível, decorrentes do curso normal de suas atividades.
As provisões para os processos judiciais e administrativos são reco-
nhecidos contabilmente com base na natureza, complexidade e histó-
rico das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e ex-
ternos. As provisões são constituídas quando o risco de perda da
ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com
base nas melhores informações disponíveis. As provisões incluem
as obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacio-
nados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de con-
testação é sua legalidade ou constitucionalidade, que independente-
mente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus
montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financei-
ras. São total ou parcialmente revertidas quando as obrigações dei-
xam de existir ou são reduzidas. Passivos contingentes são obriga-
ções possíveis que se originem de eventos passados e cuja existên-
cia somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não ocorrên-
cia de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o
controle da Companhia. De acordo com as normas contábeis, passi-
vos contingentes classificados como perdas possíveis não são reco-
nhecidos, mas sim divulgados nas notas explicativas das demonstra-
ções financeiras (Nota 14.c). Os ativos contingentes não são reco-
nhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos,
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contin-
gentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados
nas demonstrações financeiras (Nota 14.a). 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 sob determinadas receitas e despesas brutas. As institui-
ções financeiras podem deduzir despesas financeiras na determina-
ção 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 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL): O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acres-
cido 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 (15% até
agosto de 2015), incidente sobre o lucro, após considerados os
ajustes determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL
para as instituições financeiras 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 crédi-
tos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente,
sobre as diferenças temporárias entre o resultado contábil e o fis-
cal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de tí-
tulos e valores mobiliários. O reconhecimento dos créditos tributá-
rios e passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao
período em que se estima a realização do ativo e a liquidação do
passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os
créditos tributários são registrados na medida em que se considera
provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis
futuros. A expectativa de realização dos créditos tributários, confor-
me demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resul-
tados futuros e fundamentada em estudo técnico. m) Redução ao
Valor Recuperável de Ativos: Os ativos financeiros e não finan-
ceiros são avaliados ao fim de cada período de reporte, com o obje-
tivo de identificar evidências de desvalorização em seu valor
contábil. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o va-
lor recuperável do ativo e tal perda deve ser reconhecida imediata-
mente na demonstração do resultado. O valor recuperável de um
ativo é definido como o maior montante entre o seu valor justo lí-
quido de despesa de venda e o seu valor em uso. n) Estimativas
Contábeis: As estimativas contábeis e premissas util izadas pela
Administração para a preparação das demonstrações financeiras
são revisadas pelo menos trimestralmente, sendo apresentadas a
seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes signifi-
cativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo
exercício quando comparados com os montantes reais, tais como:
provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para con-
tingências, valorização a mercado de títulos e valores mobiliários e
a realização dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das re-
visões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos de forma
prospectiva.
4. Caixa e equivalente de caixa 30/06/2016 31/12/2016 31/12/2015
Disponibilidades 289 1 36
Aplicações interfinanceiras de liquidez 294.098 321.700 280.939
Títulos e valores mobiliários             263             127             221

Total de caixa e equivalentes de caixa 294.650 321.828 281.196

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

                                                                                      Reservas de lucros
Nota          Reserva de capital             Reserva  legal          Reserva  estatutária      Lucros acumulados                         Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 181.437 9.730 121.848 - 313.015
Aumento de capital 15a 12.744 - - - 12.744
Lucro líquido do exercício - - - 30.081 30.081
Reserva legal 15b - 1.504 - (1.504) -
Reserva especial 15c - - 9.014 (9.014) -
Juros sobre o capital próprio 15d                                         -                                    -                                             -                              (19.563)                     (19.563)

Saldos em 31 de dezembro de 2015                              194.181                           11.234                                 130.862                                         -                    336.277
Mutações do exercício 12.744 1.504 9.014 - 23.262
Saldos em 31 de dezembro de 2015 194.181 11.234 130.862 - 336.277
Aumento de capital 15a 16.629 - - - 16.629
Lucro líquido do exercício - - - 19.269 19.269
Reserva legal 15b - 963 - (963) -
Reserva especial 15c                                          -                                    -                                   18.306                              (18.306)                                -

Saldos em 31 de dezembro de 2016                              210.810                           12.197                                 149.168                                         -                    372.175
Mutações do exercício 16.629 963 18.306 - 35.898
Saldos em 30 de junho de 2016 210.810 11.889 135.094 - 357.793
Lucro líquido do semestre - - - 14.382 14.382
Reserva legal 15b - 308 - (308) -
Reserva especial 15c                                          -                                     -                                   14.074                              (14.074)                                -

Saldos em 31 de dezembro de 2016                              210.810                           12.197                                 149.168                                         -                    372.175
Mutações do semestre - 308 14.074 - 14.382

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Em 31 de dezembro 2016 e de
2015, o saldo esta composto por Aplicações em operações compromissadas
vinculadas a títulos públicos federais em Letras do Tesouro Nacional.
6. Títulos e valores mobiliários 31/12/2016 31/12/2015

Valor Valor
Títulos para Negociação   Contábil   Contábil
Santander FIC FI empresas R.Fixa CP 127 221
Total 127 221
b) Abertura por Vencimento                           31/12/2016

Sem
Títulos para Negociação Vencimento Total
Santander FIC FI empresas R.Fixa CP 127 127
Total 127 127
As cotas de fundo de investimento são atualizadas com base na cotação
divulgada pelos administradores dos fundos diariamente.
7. Carteira de Arrendamento e Provisão para Perdas
a) Composição da Carteira ao Valor Presente
Descrição           2016           2015
Operações de Arrendamento Mercantil (1)             142          1.902

142 1.902
Circulante 137 1.778
Longo prazo 5 124
(1) Os contratos de arrendamento têm cláusulas de não cancelamento e de op-
ção de compra e são pactuados a taxas pré ou pós-fixadas.
b) Carteira de Arrendamento
Descrição         2016         2015
Arrendamentos a receber 122 2.037
Rendas a apropriar de arrendamento mercantil (383) (2.218)
Bens arrendados 22.156 31.106
Superveniência de depreciação 461 3.200
Depreciação acumulada (22.106) (30.430)
Credores por antecipação
  de valores residuais (Nota 13a) (383) (2.058)
Diferido             275             265

142 1.902
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, não existiam
acordos ou compromissos de arrendamento mercantil que individual-
mente sejam considerados relevantes. c) Carteira por Vencimento ao
Valor Presente
Descrição           2016           2015
A vencer               98          1.698
Até 3 meses 28 183
De 3 meses a 1 ano 65 1.391
Acima de 1 ano 5 124

Vencidas               44             204
De 1 a 14 dias 1 29
Acima de 14 dias               43             175

Total 142 1.902
d) Concentração do risco de crédito: No exercício findo em 31/12/2016, a
concentração do risco da carteira de crédito, está composta de R$ 15 (R$ 30
para 2015) para o principal devedor e R$ 97 (R$ 295 par 2015), para os 20
maiores devedores. e) Composição da carteira de arrendamentos a re-
ceber e correspondente provisão para devedores duvidosos nos pra-
zos e níveis de risco estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Ban-
co Central do Brasil em 31 de dezembro de 2016 e 2015
                                                        2016                                         2015

Total das Provisão Total das Provisão
Nível de risco operações constituída operações constituída
A 85 - 1.438 7
B 15 - 139 1
C 5 - 81 2
D 4 1 38 4
E 3 1 13 5
F 12 6 34 17
G - - 8 6
H                18                  18              151                151
Total 142 26 1.902 193
f) Movimentação da provisão para        2016        2015
  créditos de liquidação duvidosa Carteira Carteira

 própria  própria
Saldo No início do exercício 193 488
Constituições 217 445
Reversões (172) (313)
Créditos baixados para prejuízo         (212)         (427)

Saldo no final do exercício 26 193
Circulante 25 180
Longo prazo 1 13
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram recuperados créditos bai-
xados para prejuízos, no montante de R$ 93 (R$ 347 no exercício findo em 31
de dezembro de 2015). g) Resultado com operações de arrendamento
mercantil: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o resultado com
operações de arrendamento mercantil totalizou R$  166 (R$ 899 no exercício
findo em 31 de dezembro de 2015).
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários

Reversão/
Crédito tributário ativo      2015 Constituição (realização)      2016
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 1.353 1.328 (1.520) 1.161
Provisão riscos contingentes 643 585 (572) 656
Outros 871 869 (775) 965
Prejuízos fiscais   45.790                        -           (2.806)   42.984
Total 48.657 2.782 (5.673) 45.766
Total - 2015   50.701                2.867           (4.911)   48.657
Circulante 10.318 - - 4.914
Longo prazo 38.339 - - 40.852
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: Projeção de reali-
zação e valor presente dos créditos sobre diferenças temporárias e prejuízos
fiscais na Companhia:

2016    2015
Imposto Contribuição Valor

de Renda              Social    Total presente(*)    Total
12 meses 3.931 983 4.914 4.424 5.453
24 meses 2.905 119 3.024 2.451 3.282
36 meses 3.248 135 3.383 2.470 3.363
De 4 a 10 anos (**)        34.445                        - 34.445          16.095 36.559
Total 44.529 1.237 45.766 25.440 48.657
(*) Em 31 de dezembro de 2016, o valor presente dos créditos tributários foi
calculado considerando a taxa média de captação (0,878% a.m.)
(**) O montante classificado em 4 a 10 anos refere-se a créditos tributários,
originados de prejuízos fiscais, ocasionados pela exclusão das receitas de
superveniências de depreciação de bens objeto de operações de arrendamento
mercantil.
9. Outros Créditos - Diversos           2016           2015
Antecipações de IR e CS 2.538 2.985
Valores a ressarcir 18.059 18.768
Outros créditos             904               86
Total 21.501 21.839
Curto prazo 2.538 3.071
Longo prazo 18.963 18.768
10. Imobilizado de Uso: Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2015, está composto, principalmente, por móveis e utensílios.
11. Imobilizado de arrendamento           2016           2015
Veículos e afins (taxa de depreciação - 20% a.a.) 22.156 31.106
Superveniência de depreciação 461 3.200
Depreciação acumulada       (22.106)       (30.430)
Total 511 3.876
Os bens estão compromissados para venda aos arrendatários, confor-
me opção destes, quando da liquidação dos respectivos contratos de
arrendamento. O seguro dos bens arrendados é efetuado pelo arrenda-
tário, com cláusula de benefício em favor da Santander Leasing. No

exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi registrada uma insufi-
ciência de depreciação no valor de R$2.739 (2015 - R$6.437), equiva-
lente ao ajuste do efetivo valor presente dos fluxos futuros das opera-
ções de arrendamento, determinado de acordo com as taxas de retor-
no de cada operação, em conformidade com a Instrução CVM 58/1986
e Circular Bacen 1.429/1989.
12. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciári-
as compreendem os impostos e contribuições a recolher e valores
questionados em processos judiciais e administrativos.

        2016         2015
Imposto de Renda 6.524 3.706
Imposto de renda diferido 146 800
Contribuição social 6.961 2.597
Impostos sobre serviços 1 6
Impostos sobre serviços -
  passivos contingentes (nota 14b) 228 248
Outros           168           743
Total 14.028 8.100
Curto prazo 13.800 7.852
Longo prazo 228 248
13. Outras Obrigações - Diversas: a) Diversas         2016         2015
Credores por antecipação de VRG (nota 7b) 382 2.058
Passivos contingentes (nota 14b) 2.513 2.679
Outras obrigações            496            558
Total 3.391 5.295
Curto prazo 863 2.481
Longo prazo 2.528 2.814
14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias: a) Ativos contingentes: Em 31 de dezembro de 2016,
não existem processos classificados pela Administração como realiza-
ção praticamente certa. b) Passivos contingentes classificados como
perdas prováveis e obrigações legais: b.1. Provisões fiscais e previden-
ciárias: As provisões para processos fiscais e previdenciários são re-
presentados por processos judiciais e administrativos. As movimenta-
ções das provisões para contingências e obrigações legais, ocorridas
no exercício, estão assim apresentadas.

Dezembro Dezembro
           2015 Constituição Reversão            2016

ISS (nota 12) 248 - (20) 228
Cíveis (nota 13) 1.181 - (108) 1.073
IPVA (nota 13)           1.498                     77           (135)           1.440
Total 2.927 77 (263) 2.741
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis: Em 31
de dezembro de 2016, as contingências passivas classificadas como
perdas possíveis de natureza cível e fiscal que somam, com base nos
valores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclamantes
(que não representam, necessariamente, o valor de uma possível per-
da), R$ 212 (R$ 284 em 31 de dezembro de 2015) e estão representa-
dos, substancialmente, pelos seguintes processos: • Ações revisionais
de cláusulas de contratos de leasing; • Ações indenizatórias, decorren-
tes da realização de operações financeiras; • Ações fiscais. d) Órgãos
reguladores: Não existem processos administrativos em curso, por par-
te do Sistema Financeiro Nacional, que possam impactar representati-
vamente o resultado e as operações da Companhia.
15. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2016,
o capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 210.810,
representado por 181.651 ações, divididas ordinárias nominativas
(R$ 194.181 representado por 173.092 ações, ordinárias nominativas
em 31 de dezembro de 2015). Em 30 de abril de 2016, em Assembléia
Geral Extraordinária foi deliberado o aumento de capital no montante de
R$ 16.629 (R$ 12.744 - 2015), mediante a emissão de 8.559 (6.772 -
2015) novas ações ordinárias e nominativas, por meio da capitalização
de juros sobre capital próprio destinados e provisionados ao término do
exercício findo em 31 de dezembro de 2015. b) Reserva legal: O Banco
deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reser-
va legal, que não poderá exceder a 20% do capital integralizado. c) Lu-
cros acumulados: Conforme Resolução nº 3.605/08, o lucro apurado e
não distribuído no exercício deverá ser destinado. Em 31 de dezembro
de 2016, o lucro remanescente de R$ 18.306 (R$ 9.014 em 31 de de-
zembro de 2015) foi destinado para a rubrica de reserva de lucros. d)
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: O estatuto so-
cial estabelece dividendo obrigatório de 5% sobre o lucro líquido do
exercício ajustado consoante à legislação em vigor. Em conformidade
com a Lei nº 9.249/1995, a Administração do Banco em 31/12/2016, de-
cidiu pelo não provisionamento de juros sobre capital próprio, limitado
na forma da legislação vigente. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2015, o valor deliberado foi de R$ 19.563.
16. Despesas administrativas         2016         2015
Serviços prestados - Santander (Nota 1) 1.477 1.597
Despesas de serviços do sistema financeiro 188 93
Despesas de serviços técnicos especializados 936 882
Despesas com liquidações judiciais 893 1.106
Outras           487           583
Total 3.981 4.261
17. Outras receitas operacionais         2016         2015
Recuperação de encargos e despesas         1.270         1.158
Total 1.270 1.158
18. Outras despesas operacionais         2016         2015
Outras           346         1.762
Total 346 1.762
19. Imposto de renda e contribuição social: a) Os encargos com imposto
de renda e contribuição social incidentes sobre as operações do exercício es-
tão demonstrados a seguir:
                                                                                 2016                         2015

      IRPJ    CSLL      IRPJ     CSLL
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações     34.991    34.991   36.820    36.820
(-) Juros sobre capital próprio              -             -  (19.563)  (19.563)
Resultado antes da
  tributação sobre o lucro 34.991 34.991 17.257 17.257
Adições temporárias      2.624            7      6.570         133
Insuficiência de depreciação 2.617 - 6.437 -
Outras provisões 7 7 133 133
Adições permanentes              -             -        128         128
Outras adições permanentes - - 128 128
Exclusões temporárias        (196)       (196)    (1.907)    (1.907)
Provisão para contingências (128) (128) (173) (173)
Provisões para crédito
  de liquidação duvidosa (55) (55) (232) (232)
Outras provisões (13) (13) (1.502) (1.502)
Base de cálculo antes da
  compensação de prejuízo fiscal
   e base negativa da CSLL     37.419    34.802    22.048    15.611
(-) Compensação 30% - prejuízo
  fiscal e base negativa da CSLL (11.226) - (6.614) -
Base de cálculo do imposto de
  renda e contribuição social     26.193    34.802    15.434    15.611
(-) Incentivos fiscais - Lei Rouanet              -             -       (128)             -
Despesa com imposto de
  renda e contribuição social 6.524 6.961 3.707 2.597
20. Gerenciamento de riscos: As instituições integrantes do Con-
glomerado Financeiro Santander optaram pela constituição de es-
trutura única de gerenciamento de risco de crédito, que opera de
acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas interna-
cionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos ne-
gócios. O resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da
descrição da estrutura de Gerenciamento do risco de crédito foram
divulgados e publicados em conjunto com as demonstrações finan-
ceiras do Banco Santander, disponível no endereço eletrônico
www.santander.com.br/ri.

continua...

2º semestre                      Exercícios
01/07 a 01/01 a 01/01 a

Nota    31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
Receitas da
  intermediação financeira           21.771        43.823        54.949
Operações de
  arrendamento mercantil 1.526 3.987 11.834
Resultado com títulos e valores
  mobiliários e aplicações
   interfinanceiras de liquidez 20.245 39.836 43.115

Despesas da
  intermediação financeira           (1.539)        (3.866)      (11.078)
Operações de captação no mercado - - (11)
Operações de
  arrendamento mercantil 7.f (1.528) (3.821) (10.935)
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 7.g                 (11)             (45)           (132)

Resultado bruto da
  intermediação financeira           20.232        39.957        43.871
Outras receitas
  (despesas) operacionais             4.414         (4.966)        (7.051)
Despesas administrativas 17 (1.912) (3.981) (4.261)
Despesas tributárias (960) (1.909) (2.186)
Outras receitas operacionais 18 761 1.270 1.158
Outras despesas operacionais 19 6.525 (346) (1.762)

Resultado operacional           24.646        34.991        36.820
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro e participações           24.646        34.991        36.820
Imposto de renda
  e contribuição social         (10.264)      (15.722)        (6.739)
Provisão para imposto de
  renda e contribuição social 20 (5.448) (13.485) (6.304)
Passivo fiscal diferido 20           (4.816)        (2.237)           (435)

Lucro líquido do semestre/exercícios           14.382        19.269        30.081
Lucro líquido por lote
  de mil ações - em R$ 79,17 106,08 173,78

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º semestre                      Exercícios
01/07 a 01/01 a 01/01 a

Nota    31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
Fluxo de caixa das
  atividades operacionais
Lucro líquido ajustado
  do semestre/exercícios           15.685        22.436        39.854
Lucro líquido do
  semestre/exercício 14.382 19.269 30.081

Ajustes ao lucro líquido             1.303          3.167          9.773
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 11 45 132
Depreciações e amortizações 110 505 3.204
Superveniência de depreciação 1.182 2.617 6.437

Variação de ativos e obrigações           11.299          1.334      247.669
Redução/(Aumento) em
  aplicações Interfinanceiras
   de liquidez e Títulos e
     Valores Mobiliários 10.197 10.841 247.300
(Aumento) em operações de
  arrendamento mercantil (32) (131) (294)
Redução em outros créditos 3.577 3.229 5.574
(Redução) em depósitos
  interfinanceiros - - (50)
Redução em outras obrigações            (2.443)      (12.605)        (4.861)

Caixa líquido gerado em
  atividades operacionais 26.984 23.770 287.523
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento

Alienação de imobilizado
  de arrendamento 198 243 373
(Aumento) no diferido                  (4)             (10)               22

Caixa líquido gerado em
  atividades de investimento 194 233 395
Fluxo de caixa das
  atividades de financiamento

Juros sobre o capital próprio - - (19.563)
Aumento de capital                    -        16.629        12.744

Caixa líquido gerado de /
  (aplicado em) atividades
   de financiamento                    -        16.629        (6.819)
Aumento de caixa
  e equivalentes de caixa 27.178 40.632 281.099
Caixa e equivalentes de caixa 4

Caixa e equivalentes no início
   do semestre/exercícios 294.650 281.196 97
Caixa e equivalentes no fim
  do semestre/exercícios         321.828      321.828      281.196

Aumento/(Redução) de caixa
  e equivalentes de caixa 27.178 40.632 281.099

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


