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1. Contexto Operacional: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) opera como banco múltiplo com as 
carteiras de investimento, crédito e financiamento. Foram firmados contratos com o Conglomerado 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 aprovação pelas autoridades concorrenciais e autoridades 
regulatórias bancárias, ocorrida 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. (Aymoré EFI) empresa pertencente ao Banco Santander (Brasil) (Banco Santander), empresa estabelecida no 
Brasil, cabendo a esta última, a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Instituição foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do 
CMN e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e eviden-
ciam 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 requer a adoção de 
estimativas por parte da Administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passi-
vos contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração 
envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir 
dessas estimativas. A Administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 na reunião realizada em 30 de março de 2020. 
3. Principais Políticas Contábeis: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações Finan-
ceiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração do Resul-
tado: O regime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendimentos, 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 saldos reali-
záveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. Os títulos 
classificados como títulos para negociação independentemente da sua data de vencimento, estão classificados 
integralmente no ativo circulante, 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, sujeito à um insignifi-
cante risco de mudança de valor ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações Interfinan-
ceiras de Liquidez e Créditos Vinculados ao Bacen Remunerados: 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 pra-
zos de vencimento dos papeis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de títulos e 
valores mobiliários está demonstrada pelos seguintes critérios de registro e avaliação contábeis: I - títulos para 
negociação; II - títulos disponíveis para venda; e III - títulos mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para 
negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequen-
temente negociados e na categoria títulos mantidos até o vencimento, aqueles para os quais existe intenção e ca-
pacidade financeira do Banco de mantê-los em carteira até o vencimento. 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 
rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro-rata dia, ajustados ao valor de mercado, computando-
se a valorização ou a desvalorização 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 títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para 
venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resultado do 
período. (3) Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão demonstra-
dos 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 títulos e valores mobiliários classificados nas categorias 
títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidas no resultado do período. A 
Resolução CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015) dispõe sobre re-
quisitos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo 
valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais por instituições financeiras. Os instrumentos financei-
ros 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, conforme a Circular Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais ins-
trumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de 
negociação, estabelecida na Resolução CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolução, a 
Instituição passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instru-
mentos financeiros 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 instrumentos.  
g) Carteira de Créditos 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 re-
cebimento. As cessões de crédito sem retenção de riscos resultam na baixa dos ativos financeiros objeto da ope-
ração, 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 Resolução 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 permanecem 
registrados como operações de crédito e o valor recebido como obrigações por operações de venda ou de transfe-
rência de ativos financeiros. O Banco PSA Finance, efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresen-
tam atraso superior a 360 dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas 
quando completam 540 dias de atraso. A operação de crédito baixada para prejuízo é registrada em conta de 
compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança. As 
provisões para operações de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito em aberto (venci-
das e vincendas), na experiência passada, expectativas futuras e riscos específicos das carteiras e na política de 
avaliação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme estabelecido pela Resolução CMN 
2.682/1999. h) Outros Valores e Bens: h.1) Bens Não de Uso Próprio: Os ativos são classificados como bens 
apreendidos e reconhecidos como ativo quando da efetiva posse. Os ativos recebidos quando da execução de 
empréstimos são registrados inicialmente pelo menor valor entre: (i) o valor justo do bem menos os custos estima-
dos para sua venda, ou (ii) o valor contábil do empréstimo. Reduções posteriores no valor justo do ativo são regis-
tradas como provisão para desvalorização, com um débito correspondente no resultado. Os custos da manutenção 
desses ativos são lançados à despesa conforme incorridos. A política de venda destes bens contempla a realização 
de leilões periódicos que são divulgados previamente ao mercado além de considerar a restrição para a manuten-
ção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de um ano, expedidas pelo órgão regulador brasileiro (Banco 
Central do Brasil). Este prazo pode ser prorrogável a critério do referido regulador. h.2) Despesas Antecipadas: 
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 respec-
tivos contratos de operações de crédito. h.2.1) Comissões Pagas a Correspondentes Bancários: Considerando-
se o contido na Resolução 4.294 e Circular Bacen 3.693 de dezembro de 2013, a partir de janeiro de 2015 as co-
missões pagas aos agentes intermediários em decorrência da originação de novas operações de crédito ficaram 
limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% do valor da nova operação originada e (ii) 3% do valor da operação 
objeto de portabilidade. As referidas comissões devem ser integralmente reconhecidas como despesa quando in-
corridas. A Circular Bacen 3.738 de dezembro de 2014, facultou a possibilidade de aplicação escalonada do proce-
dimento contábil supracitado, conforme abaixo: a) 2015: Reconhecer 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 menor; 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 procedimentos contábeis anteriormente descritos devem ser apli-
cados de forma prospectiva a partir de janeiro de 2015, não trazendo impactos sobre as comissões pagas até de-
zembro de 2014. A partir de janeiro de 2020, caso ainda exista no ativo da Instituição saldo a amortizar de comissão 
de venda paga ao correspondente, 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 pe-
ríodos 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 imobili-
zado é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: instalações, móveis, equipamentos de uso e 
sistemas de segurança e comunicações - 10% e sistemas de processamento de dados e veículos - 20%. i.2) Intan-
gível: Os gastos com desenvolvimento do ambiente tecnológico, relacionados com os novos projetos e produtos 
comerciais do Banco, são diferidos pelo prazo de 5 anos tão logo o desenvolvimento do projeto ou produto esteja 
concluído. A amortização do intangível é feita pelo método linear, com base na taxa anual de sistemas de proces-
samento de dados - 20%. 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 administrativos relacionados a obriga-
ções tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que indepen-
dentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente 
nas demonstrações financeiras. As provisões são reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor esti-
mativa 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 outros. As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de 
perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, histórico das ações e na opinião dos assessores 
jurídicos internos e externos e nas melhores informações disponíveis. Para os processos cujo o risco de perda é 
possível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas nas notas explicativas (Nota 15.e) e 
para as provisões cujo risco de perda é remota não é requerida a divulgação. Os ativos contingentes não são reco-
nhecidos 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 favo-
ráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, 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 despe-
sas financeiras na determinação da referida base de cálculo. As despesas de PIS e da Cofins são registradas em 

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante  1.177.290 1.264.666
Disponibilidades 4 & 17.e 6.746 5.906
Títulos e Valores Mobiliários 4 & 5 55.212 51.328
Carteira Própria  55.212 51.328
Relações Interfinanceiras 6 38.329 43.425
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central  38.329 43.425
Operações de Crédito  1.050.245 1.128.164
Setor Privado 7.a 1.068.483 1.123.398
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a - 14.544
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (18.238) (9.778)
Outros Créditos  24.690 32.824
Créditos Tributários 8.a 8.817 22.108
Diversos 9 15.873 10.716
Outros Valores e Bens 10 2.068 3.019
Bens Não de Uso  1.990 1.946
Despesas Antecipadas  78 1.073
Ativo Realizável a Longo Prazo  731.725 659.271
Operações de Crédito  695.740 630.891
Setor Privado 7.a 707.754 637.139
Operações de Crédito Vinculadas a Cessão 7.a - 8.248
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (12.014) (14.496)
Outros Créditos  35.985 24.110
Créditos Tributários 8.a 25.258 15.866
Diversos 9 10.727 8.244
Outros Valores e Bens 10 - 4.270
Despesas Antecipadas  - 4.270
Permanente  7.794 3.252
Imobilizado de Uso 11.a 3.048 3.252
Outras Imobilizações de Uso  4.181 7.185
(Depreciações Acumuladas)  (1.133) (3.933)
Intangíveis 11.b 4.746 -
Outros Intangíveis  4.746 -
Total do Ativo  1.916.809 1.927.189

                         Reservas de Lucros
  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatuária Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  229.756 23.751 41.084 - 294.591
Lucro Líquido  - - - 35.828 35.828
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 1.792 - (1.792) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 17.018 (17.018) -
Ajustes Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602) - (2.602)
Juros sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.000) (17.000)
Dividendos Pagos 16.b - - - (18) (18)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Mutações do Exercício  - 1.792 14.416 - 16.208
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  229.756 25.543 55.500 - 310.799
Dividendos Complementares Pagos 1º semestre 16.b - - (50.000) - (50.000)
Lucro Líquido  - - - 32.892 32.892
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 1.644 - (1.644) -
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.042) (17.042)
Dividendos Destinados 16.b - - - (14.206) (14.206)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443
Mutações do Exercício  - 1.644 (50.000) - (48.356)
Saldos em 30 de Junho de 2019  229.756 26.308 20.032 - 276.096
Lucro Líquido do Semestre  - - - 17.595 17.595
Destinações:
Reserva Legal 16.c - 879 - (879) -
Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - (14.532) 14.532 -
Juros Sobre o Capital Próprio 16.b - - - (17.042) (17.042)
Dividendos Destinados 16.b - - - (14.206) (14.206)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443
Mutações do Semestre  - 879 (14.532) - (13.653)

  Nota 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante  926.041 1.143.105
Depósitos 12 857.883 1.051.468
Depósitos Interfinanceiros  824.381 990.837
Depósitos a Prazo  33.502 60.631
Outras Obrigações  68.158 91.637
Sociais e Estatutárias 16.b 28.692 14.468
Fiscais e Previdenciárias 13 8.925 6.991
Diversas 14 30.541 70.178
Passivo Exigível a Longo Prazo  707.379 422.592
Depósitos 12 694.159 403.313
Depósitos Interfinanceiros  573.821 305.742
Depósitos a Prazo  120.338 97.571
Outras Obrigações  13.220 19.279
Diversas 14 13.220 19.279
 
Resultados de Exercícios Futuros  20.946 50.693
Resultados de Exercícios Futuros 17.e 20.946 50.693
 
Patrimônio Líquido 16 262.443 310.799
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  32.687 81.043

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.916.809 1.927.189

   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/19 31/12/19 31/12/18
Receitas da Intermediação Financeira  113.675 228.048 232.310
Operações de Crédito  111.613 223.408 226.319
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  2.062 4.640 5.991
Despesas da Intermediação Financeira  (61.741) (116.204) (118.007)
Operações de Captação no Mercado  (49.461) (101.260) (110.586)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e (12.280) (14.944) (7.421)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  51.934 111.844 114.303
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (37.671) (70.455) (51.006)
Receitas de Prestação de Serviços  156 394 478
Rendas de Tarifas Bancárias  9.809 19.515 18.923
Despesas de Pessoal  (16.217) (31.124) (29.024)
Outras Despesas Administrativas 18 (19.720) (38.396) (29.599)
Despesas Tributárias  (3.913) (7.890) (7.563)
Outras Receitas Operacionais 19 151 2.258 5.154
Outras Despesas Operacionais 20 (7.937) (15.212) (9.375)
Resultado Operacional  14.263 41.389 63.297
Resultado não Operacional  (89) (122) (674)
Resultado antes da Tributação 
  sobre o Lucro e Participações  14.174 41.267 62.623
Imposto de Renda e Contribuição Social 21 4.806 (5.680) (24.079)
Provisão para Imposto de Renda  5.138 (1.338) (277)
Provisão para Contribuição Social  3.545 (443) (288)
Passivo Fiscal Diferido  (3.877) (3.899) (23.514)
Participação dos Empregados no Lucro  (1.385) (2.695) (2.716)
Lucro Líquido  17.595 32.892 35.828
No de Ações (Mil) 16.a 209.354 209.354 209.354
Lucro Líquido por Lote
  de Mil Ações (em R$)  84,04 157,11 171,14

   01/07 a 01/01 a 01/01 a
  Nota 31/12/19 31/12/19 31/12/18
Atividades Operacionais
Lucro Líquido  17.595 32.892 35.828
Ajustes ao Lucro Líquido  21.956 28.365 39.487
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e 12.280 14.944 7.421
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos  3.877 3.899 23.515
Provisão para Passivos Contingentes 15.c 4.718 7.355 7.367
Atualização Monetárias de Passivos Contingentes 15.c 124 497 617
Depreciações e Amortizações  957 1.670 567
Variações em Ativos e Passivos  (26.995) 14.147 (70.299)
(Aumento) em Operações de Crédito  (68.920) (1.874) (71.508)
Redução em Depósitos no Banco Central  4.259 5.096 14.541
(Aumento)/Redução em Outros Créditos  (6.504) (3.741) 87.498
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens  4.789 5.221 (6.523)
Aumento em Depósitos  82.757 97.260 59.376
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações  (26.732) (50.168) (96.585)
(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (12.475) (29.747) (25.251)
Imposto Pago  (4.169) (7.900) (29.245)
Ajustes de Exercícios Anteriores 16.e - - (2.602)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
   em Atividades Operacionais  12.556 75.404 5.016
Atividades de Investimento 
Aquisição de Imobilizado de Uso  (1.079) (470) (1.374)
Aquisição Intangível  (5.237) (5.742) -
Caixa Líquido Originado (Aplicado) 
 em Atividades de Investimento  (6.316) (6.212) (1.374)
Atividades de Financiamento 
Juros sobre Capital Próprio Pagos 16.b - (14.450) (13.600)
Dividendos Pagos 16.b - (50.018) (5.290)
  -  (64.468) (18.890)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamento  - (64.468) (18.890)
Aumento (Redução) Líquido de 
  Caixa e Equivalentes de Caixa  6.240 4.724 (15.248)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre/Exercícios 4 55.718 57.234 72.482
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre/Exercícios 4 61.958 61.958 57.234
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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. (Banco PSA), relativas ao semestre 
findo em 31 de dezembro de 2019 e aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompa-
nhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. Contexto Operacional: Após a 
assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA Finance e Santander Consumer Finance, 
as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo a cada um dos 
acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Administração e Dire-
toria Executiva. Estas sociedades oferecem financiamento para as concessionárias de automóveis das marcas 
Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e venda de produtos de seguro. A parceria 
contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA, em benefício dos clientes das três marcas, Peugeot, 
Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: O Lucro Líquido apresentado no exercício de 2019, foi de R$ 

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%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, 
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada pela alíquota de 15% para as 
instituições financeiras, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A 
aliquota da CSLL para os Bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de 
março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constituicional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. Os 
créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o resul-
tado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais e ajustes ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários 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 tributá-
rios, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de resultados futuros e fundamentada em 
estudo técnico. m) Resultado de Exercícios Futuros: Está representado, principalmente, pelo valor das parcelas 
de receitas contratuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. (montadora) que 
serão apropriadas ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de financiamento aos quais se referem. n) 
Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Administração para a preparação das 
demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, sendo apresentadas a seguir as principais 
estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercí-
cio quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a mercado dos títulos e valores mobiliários, 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências, realização dos créditos tributários e a 
avaliação do valor recuperável do ativo permanente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas con-
tábeis são reconhecidos de forma prospectiva.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:  31/12/2019 31/12/2018
Disponibilidades 6.746 5.906
Aplicações em Fundos de Investimentos 55.212 51.328
Total 61.958 57.234
5. Títulos e Valores Mobiliários: Resumo da Carteira por Categorias
 31/12/2019 31/12/2018
 Valor Valor
Títulos Privados para Negociação (i) Contábil Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 45.484 46.585
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 1.219 846
Itaú Soberano Referenciado 4.168 339
Itaú Dynamic Curto Prazo 4.201 3.396
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 140 162
Total 55.212 51.328
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem vencimento, com liquidez imediata e 
são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas variações das cotas. No período não ocorreram 
operações com derivativos.
6. Relações Interfinanceiras: O saldo de R$ 38.329 (31/12/2018 - R$ 43.425) da rubrica relações interfinanceiras 
é composto por créditos vinculados, representados 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:
Operações de Crédito: 31/12/2019 31/12/2018
 Financiamentos - CDC Veículos 1.776.237 1.760.537
 Operações de Crédito Vinculadas a Cessão - 22.792
 Outros Créditos (Nota 9) 6.006 -
Total 1.782.243 1.783.329
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros: De acordo com a Resolução 3.533/2008 do 
CMN atualizada com normatizações posteriores, as operações de cessão de crédito com retenção substancial dos 
riscos e benefícios, passaram a partir de 1 de janeiro de 2012 a permanecer registradas na carteira de crédito. Para 
as operações de cessão de crédito realizadas até 31 de dezembro de 2011, independente da retenção ou trans-
ferência substancial 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. Até 2016, o Banco PSA realizou cessões de 
créditos com coobrigação. O valor presentes das operações cedidas é R$ 0 (31/12/2018 - R$ 22.792). No decorrer 
do 1º semestre de 2019, o Banco PSA, realizou a recompra das operações vinculadas às cessões de crédito.
b) Carteira de Créditos por Vencimento:
 31/12/2019 31/12/2018
Vencidas 18.140 16.708
A Vencer:
 Até 1 Ano 1.056.349 1.121.235
 De 1 a 5 Anos 707.532 645.351
 Acima de 5 Anos 222 35
Total 1.782.243 1.783.329
c) Carteira de Créditos por Segmento:  31/12/2019 31/12/2018
Setor Privado:
Varejo - Pessoa Física 1.167.525 1.193.021
Varejo - Pessoa Jurídica 208.102 127.221
Atacado 406.616 463.087
Total 1.782.243 1.783.329
d) Carteira e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre Carteira a Valor Presente Distribuída 
pelos Correspondentes Níveis de Risco
 Carteira de Créditos 31/12/2019
Nível % Provisão Mínima Curso Curso  Provisão
de Risco Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - - - - -
A 0,5% 957.589 9.557 967.146 4.837
B 1% 705.054 2.993 708.047 7.080
C 3% 78.429 1.719 80.148 2.404
D 10% 4.733 626 5.359 536
E 30% 1.960 353 2.313 694
F 50% 1.929 410 2.339 1.170
G 70% 10.655 544 11.199 7.839
H 100% 3.754 1.938 5.692 5.692
Total  1.764.103 18.140 1.782.243 30.252
 Carteira de Créditos 31/12/2018
Nível % Provisão Mínima Curso Curso  Provisão
de Risco Requerida Normal Anormal Total Requerida
AA - - - - -
A 0,5% 1.145.299 3.961 1.149.260 5.746
B 1% 425.982 4.935 430.917 4.309
C 3% 168.929 4.177 173.106 5.193
D 10% 19.539 797 20.336 2.034
E 30% 1.769 399 2.168 651
F 50% 1.283 405 1.688 844
G 70% 922 269 1.191 834
H 100% 2.898 1.765 4.663 4.663
Total  1.766.621 16.708 1.783.329 24.274
e) Movimentação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 01/01 a 31/12/2019 01/01 a 31/12/2018
Saldo Inicial 24.274 24.335
Constituição líquida das reversões 14.944 7.421
Baixas (8.966) (7.482)
Saldo Final 30.252 24.274
Foram recuperados no exercício, créditos no valor de R$ 6.935 (31/12/2018 - R$ 8.225), registrados como receita 
da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito.
8. Créditos Tributários: a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários
 Saldo em   Saldo em Saldo em
 31/12/2018 Constituição Realização 31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 28.735 4.387 (10.311) 22.811 28.735
Outras Provisões Temporarias 8.509 2.409 (468) 10.450 8.509
Gratificações  de Pessoal 730 84 - 814 730
Total dos Créditos 
 Tributários sobre Diferenças Temporárias 37.974 6.880 (10.779) 34.075 37.974
Total dos  Créditos Tributários (1) 37.974 6.880 (10.779) 34.075 37.974
(1) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Banco PSA não possui créditos tributários não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários:    31/12/2019
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2020 4.899 3.918 8.817
2021 4.446 3.556 8.002
2022 3.196 2.556 5.752
2023 3.196 2.556 5.752
2024 3.196 2.556 5.752
Total 18.933 15.142 34.075
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização 
dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente 
dos Créditos Tributários: O valor presente dos créditos tributários é de R$ 30.433 (31/12/2018 - R$ 36.885), cal-
culados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média de 
captação projetada para os períodos correspondentes.

32.892 (31/12/2018 - R$ 35.828). Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido atingiu o montante de R$ 
262.443 (31/12/2018 - R$ 310.799). Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2019, os ativos totais atingiram 
R$1.916.809 (31/12/2018 - R$ 1.927.189), e estão representados principalmente pelas operações de crédito no 
montante de R$1.776.237 (31/12/2018 - R$ 1.783.329). Em 31 de dezembro de 2019, as captações de recursos 
do Banco PSA estão representadas, principalmente, por: depósitos interfinanceiros no montante de R$1.398.202 
(31/12/2018 - R$ 1.296.579), e outras obrigações em R$81.378 (31/12/2018 - R$ 110.916). Gerenciamento 
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 preventiva e corretiva nas tratativas sobre 
lavagem de dinheiro, conforme determina a Circular nº. 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas in-
ternas e dos acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN nº. 3.849/2010 e a Resolução atual nº. 

4.433/2015, 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, denún-
cias, sugestões e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco. Política 
de Distribuição de Dividendos: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obri-
gatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício ajustado de acordo com a legislação. Em reunião do Conselho 
de Administração, ocorrida em 26/11/2019, foi aprovado a distribuição de 100% do lucro líquido apurado, após 
a constituição da Reserva Legal. A destinação em 31/12/2019, está  composta de juros sobre o capital próprio 
no montante de R$ 17.042 e dividendos no montante de R$ 14.206, totalizando R$ 31.248. SP, 30/03/2020.

O Conselho de Administração
A Diretoria

Continua...

9. Outros Créditos - Diversos:  31/12/2019 31/12/2018
Devedores por Depósitos em Garantia
 Para Interposição de Recursos Trabalhistas / Cíveis 7.672 8.244
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 1.404 5.867
Impostos e Contribuições a Compensar 7.909 4.503
Pagamentos a Ressarcir 314 227
Direitos Creditórios (Nota 7a) 6.006 -
Direito decorrente de Acordo de Parceria com o Santander de Contingências Cíveis (1) 3.056 -
Outros 239 119
Total 26.600 18.960
(1) O direito refere-se a recuperação de 50% de processos judiciais decorrentes da carteira de crédito legado.
10. Outros Valores e Bens:  31/12/2019 31/12/2018
Bens não de Uso (1) 1.990 1.946
Despesas Antecipadas (2) - 5.237
Outros 78 106
Total 2.068 7.289
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usa-
dos nas operações do Banco PSA. (2) Referem-se majoritariamente às despesas pagas antecipadamente para o 
desenvolvimento do ambiente tecnológio relacionados à novos produtos comerciais (nota 3.i.2), que no decorrer do 
decorrer do 2º semestre de 2019, foram reclassificados para o ativo permanente como intangíveis.
11. Permanente: a) Outras Imobilizações de Uso
     31/12/2019 31/12/2018
 Residual Aqui- Bai- Depre- Residual Resi-
  Inicial sições xas ciação Final dual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 1.944 7 (1.527) (193) 231 1.944
Sistemas de Segurança e Comunicações 2 - - (2) - 2
Sistemas de Processamento de Dados 52 119 (5) (41) 125 52
Veiculos 1.018 2.403 (456) (438) 2.527 1.018
Outras 236 - (71) - 165 236
Total 3.252 2.529 (2.059) (674) 3.048 3.252
b) Intangíveis:     31/12/2019 31/12/2018
 Residual Aqui- Bai- Amorti- Residual Resi-
  Inicial sições xas zação Final dual
Desenvolvimento de Softwares 5.236 1.603 (1.097) (996) 4.746 -
Total 5.236 1.603 (1.097) (996) 4.746 -
Total Ativo 
 Permanente 8.488 4.132 (3.156) (1.670) 7.794 3.252
12. Captação de Recursos: 
Depósitos:    31/12/2019 31/12/2018
Depósitos Até 3 Meses De 3 a 12 Meses Acima de 12 Meses Total Total
 Interfinanceiros 416.066 408.315 573.821 1.398.202 1.296.579
Depósitos a Prazo 11.491 22.011 120.338 153.840 158.202
Total 427.557 430.326 694.159 1.552.042 1.454.781
13. Fiscais e Previdenciárias: As obrigações fiscais e previdenciárias compreendem os impostos e contribuições 
a recolher e valores questionados em processos judiciais e administrativos.
 31/12/2019 31/12/2018
Impostos e Contribuições a Pagar 7.644 6.433
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 1.281 558
Total 8.925 6.991
14. Outras Obrigações - Diversas:  31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos-Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 13.220 11.473
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 10.239 35.428
Provisão para despesas administrativas 16.741 17.119
Comissões a Pagar 2.268 1.881
Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão de Créditos Resolução 3533 - 22.726
Outras 1.293 830
Total 43.761 89.457
15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: a) Ativos Contingentes: Em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, não foram reconhecidos contabilmente ativos contingentes. (Nota 3.j) b) Saldos Patrimoniais das 
Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por Natureza:
  31/12/2019 31/12/2018
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos-Ações Trabalhistas e Civeis - (Nota 15.c)
Ações Trabalhistas 5.442 7.293
Ações Cíveis 7.778 4.180
Total 13.220 11.473
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais
   01/01 a 31/12/2019
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 7.293 4.180 11.473
Constituição Líquida de Reversão 729 6.626 7.355
Atualização Monetária 471 26 497
Pagamentos (3.051) (3.054) (6.105)
Saldo Final 5.442 7.778 13.220
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   7.672
   01/01 a 31/12/2018
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo Inicial 4.595 3.391 7.986
Constituição Líquida de Reversão 2.583 4.784 7.367
Atualização Monetária 452 165 617
Pagamentos (337) (4.160) (4.497)
Saldo Final 7.293 4.180 11.473
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9)   8.244
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cível: São ações judiciais 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 questões relacionadas a operações 
de crédito. As ações que não se enquadram no critério anterior são provisionadas de acordo com avaliação indi-
vidual realizada, 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 assessores jurídicos. e) Passivos Contingentes Trabalhistas 
e Cíveis Classificados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA Brasil possui passivos contingentes clas-
sificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$ 5.913 para ações cíveis e R$ 7.302 para 
ações trabalhistas (31/12/2018 - R$ 3.962 e R$ 8.088, respectivamente). 
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social no valor de R$ 
229.756 é composto por 209.354 mil ações ordinárias, 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 assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Desta forma, 
em 31 de dezembro de 2019, foi destinado o montante de R$ 14.206 (31/12/2018 - R$ 18) e serão pagos em até 
60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 30 de abril de 2020. Em 31 de 
dezembro de 2019, foi aprovado a destinação de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 17.042, R$ 81,40 
por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2018 - R$ 17.000, R$ 81,20 por ação ordinária), correspondendo ao 
valor líquido do imposto de renda de R$ 14.486, R$ 69,19 por ação ordinária, em reais por ação (31/12/2018 - R$ 
14.450, R$ 69,02 por ação ordinária), atribuídos ao dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro líquido do exercício 
de 2019, e serão pagos em até 60 dias, após aprovação em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em até 
30 de abril de 2020. Em 30 de abril de 2019, a Assembléia Geral Ordinária, aprovou a distribuição dos juros sobre 
capital próprio e dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos montantes respectivos de 
R$14.450 (líquido do IRRF) R$ 69,02 por ação ordinária, em reais por ação e R$ 18, R$ 0,08 por ação ordinária, 
em reais por ação. Também aprovou a distruibuição de dividendos complementares no montante de R$ 50.000 
(R$ 238,83 por ação ordinária, em reais por ação) referente aos lucros acumulados da Instituição. Os dívidendos 
minimos obrigatórios, os juros sobre o capital próprio e os dividendos complementares foram pagos em 25 de junho 
de 2019. c) 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. d) Reserva Estatutária: O 
saldo remanescente do lucro líquido do exercício, quando não destinado todo a distribuição aos sócios, será des-
tinado para esta reserva, para reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros para a 
operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital social, podendo ser utilizada para futuros aumentos de capital. 
e) Ajuste de exercícios anteriores: Em 2018, foram identificados ajustes de exercícios anteriores, relacionados à 
retificação de despesa com deságios em recompras de operações de crédito cedidas com coobrigação no montan-
te de R$ 2.602. A referida correção afetou o passivo circulante nesse mesmo valor. Todos os impactos deste ajuste 
foram realizados em 01 de janeiro de 2018.
17. Partes Relacionadas: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A Ata de Assembléia Geral 
Ordinária, de 30 de abril de 2019, fixou para o exercício social de 2019, a remuneração anual e global dos adminis-
tradores de até R$ 4.730. A remuneração total do pessoal chave da Administração paga no exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, foi de R$ 3.875 (2018 - R$ 4.213). b) Benefícios de Curto Prazo:
 01/01 a 01/01 a
Salários e Honorários da Administração 31/12/2019 31/12/2018
Remuneração Fixa 3.075 3.329
Remuneração Variável 800 884
Total 3.875 4.213
Adicionalmente, no exercício de 2019, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no mon-
tante de R$ 1.236 (31/12/2018 - R$1.364). 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; 

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Balanços Patrimoniais (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

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)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
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