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Segundo o Banco Central, 
a busca por créditos bancá-
rios disparou no primeiro 
semestre de 2020 e chegou 
ao patamar de 7,6%. Isso 
se deu porque pequenas 
e médias empresas estão 
buscando ajuda financeira 
para continuar funcionando. 
Para Caio Mastrodomenico, 
empresário e fundador da 
Vallus Capital, empresa de 
fomento mercantil, isso 
está ocorrendo por conta da 
pandemia causada pelo novo 
Coronavírus. 

“O isolamento social ge-
rou um impacto direto nos 
comércios, estabelecimen-
tos e empresas menores e, 
consequentemente, afetou 
o rendimento mensal desses 
micro e pequenos empresá-
rios que precisaram ir até os 
bancos pedir créditos para 
continuar no mercado”, 
explica. 

Mesmo com a lei que es-
tabeleceu a criação de uma 
linha de crédito voltada para 
micro e pequenas empresas, 
muitos não conseguiram 
acesso ou tiveram os créditos 
negados. 

Por conta disso, empre-
sas que trabalham com 
antecipação de recebíveis 
se tornaram uma opção 
atrativa no meio a tantas 
dificuldades e fez com que 
muitos empresários deci-
dissem ir em busca desse 
setor para conseguir manter 
seu capital de giro, dando 
continuidade nos seus ser-
viços e produções. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Fintechs, as startups espe-
cializadas em antecipação 
de recebíveis tiveram um 

aumento em torno de 70% 
na procura. 

A Vallus Capital, fintech 
desse segmento comprova 
o aumento, pois o volu-
me de operações foi de 
1.300%. “Recebemos casos 
de empresários que tiveram 
o pedido de crédito negado 
por mais de três instituições 
financeiras e decidiram 
nos procurar. Conseguimos 
condições de pagamento tão 
boas quanto as que os bancos 
ofereciam e ajudamos um 
bom número de estabeleci-
mentos a se manterem vivos 
durante este período difícil”, 
afirma CEO da Vallus Capital. 

Mas, o momento não é 
complicado apenas para os 
pequenos e médios, porque o 
tipo de crédito também tem 
atendido grandes empresas 
que precisam sustentar suas 
cadeias de fornecedores. 
Para o empresário, o merca-
do de fomento é antigo, mas 
não é conhecido por todos. 
Atualmente, com o aumento 
das buscas e nas pesquisas 
sobre o tipo de negócio, fica 
claro que as pessoas estão 
buscando mais alternativas 
e não ficam mais presas só 
aos bancos. 

“O grande benefício da 
antecipação de recebíveis, 
frente a financiamentos 
e empréstimo, é o custo. 
Conseguimos rápidas apro-
vações, um nível alto de 
assertividade e um aten-
dimento tecnológico que 
acelera muitos processos, 
facilitando ainda mais para 
aqueles que tanto precisam 
do crédito”, finaliza Mastro-
domenico. Fonte: (www.
vallus.com.br).

Mesmo com a criação de uma linha de crédito para micro e 
pequenas empresas, muitos não conseguiram acesso.

cashme.com/reprodução

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Aviso aos Acionistas
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2020, às 11h00 
(“AGE”), foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$1.800.000,00, me-
diante a emissão de 119.999.992 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 0,015 por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. Em 
respeito ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76, os acionistas terão o prazo de 30 dias, contados da data de 
publicação deste Aviso, para exercer o direito de preferência na subscrição do referido aumento de 
capital, na proporção da quantidade de ações de que eram titulares no dia da AGE, mediante comuni-
cação por escrito à Companhia. O eventual exercício de direito de preferência somente será aceito pela 
Companhia mediante integralização das ações subscritas à vista, em dinheiro ou com créditos líquidos 
e exigíveis detidos pelo acionista subscritor contra a Companhia. Transcorrido o prazo estabelecido 
para manifestação por parte dos acionistas, sem que estes tenham se manifestado, considerar-se-á 
como renúncia aos seus respectivos direitos de preferência e eventuais sobras poderão subscritas pe-
los acionistas interessados na proporção de sua participação no capital social. A ata da AGE encontra-
se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 25 de agosto de 2020. A Diretoria

Rowal S.A.
CNPJ nº 62.008.339/0001-91

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2019. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2019
Ativo       31.12.2019      31.12.2018
Circulante 43.276.072,80 52.061.642,59
Disponibilidades 2.450,48 76.909,62
Estoque de Imóveis 42.553.012,29 51.465.870,43
Contas a Receber 479.583,05 284.593,63
Créditos Diversos 209.166,28 217.654,05
Despesas de Exercício Seguinte 31.860,70 16.614,86
Não Circulante 19.411.227,34 11.137.800,73
Investimentos 18.946.889,38 10.526.615,52
Imobilizado 464.337,96 611.185,21
Total do Ativo 62.687.300,14 63.199.443,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
      31.12.2019     31.12.2018 
Atividades Operacionais 10.381.887,85 5.095.847,51
Lucro Líquido do Exercício 1.325.159,44 4.024.457,10
Depreciação e Amortização 236.997,25 224.071,80
Equivalência Patrimonial (3.555,20) (873.587,73)   
Férias a Pagar  -    (66.560,85)
Encargos Sociais a Recolher  -    (24.024,92)
Lucro Líquido Ajustado 1.558.601,49 3.284.355,40
Acréscimo/Decréscimo nos Ativos/
Passivos Operacionais 8.823.286,36 1.811.492,11
Estoques 8.912.858,14 (308.055,72)
Adiantamentos a Terceiros 8.487,77 531.107,94
Contas a Receber (194.989,42) 7.814.087,04
Impostos a Recuperar  -    1.413,25
Despesas Pagas Antecipadamente (15.245,84) 15.629,95
Contas a Pagar (15.737,24) (5.802.830,81)
Salários e Encargos Sociais 4.870,18 (1.290,40)
Imposto de Renda e Contribuição Social 122.277,33 (124.709,65)
Impostos e Contribuições 765,44 (313.859,49)
Atividades de Investimento (8.488.823,86) 854.764,93
Adição de Investimentos (8.420.273,86)  -   
Adição do Imobilizado (68.550,00)  -   
Baixa de Investimentos  -    854.764,93
Atividades de Financiamento (1.967.523,13) (6.876.545,82)
Empréstimos de Sócios 3.621.368,81 (6.026.346,40)
Dividendos Pagos (5.099.568,81)  -   
Empréstimos e Financiamentos (489.323,13) (850.199,42)
Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalente de Caixa (74.459,14) (925.933,38)

Passivo       31.12.2019      31.12.2018
Circulante 1.507.596,45 1.885.049,70
Obrigações Diversas 711.065,40 599.195,52
Empréstimos 796.531,05 1.285.854,18
Não Circulante 49.211.305,33 45.589.936,52
Exigível a Longo Prazo
 - Conta Correntes Acionistas 47.683.805,33 44.062.436,52
Empréstimos 1.527.500,00 1.527.500,00
Patrimônio Líquido 11.968.398,36 11.700.000,00
Capital Social Integralizado 9.000.000,00 9.000.000,00
Reservas de Lucros 2.968.398,36 2.700.000,00
Total do Passivo 62.687.300,14 63.199.443,32

Demonstração de Resultado       31.12.2019     31.12.2018
Receitas Operacionais 6.198.509,63 9.897.641,21
Despesas Operacionais (4.293.952,22) (3.452.848,11)  
Outras Receitas 603.584,17 686.068,74
Outras Despesas (532.584,28) (887.081,11)
Lucro antes CSL e IR 1.975.557,30 6.243.780,73
Imposto de Renda (471.880,78) (449.674,91)
Contribuição Social (178.517,08) (180.422,97)
Lucro do Exercício 1.325.159,44 5.613.682,85
Nº de Ações do Capital Social 9.000.000 9.000.000
Lucro por Ação 0,1472  0,6237 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
       31.12.2019      31.12.2018
Saldo no Início do Exercício 4.024.457,10  -   
Lucro do Exercício 1.325.159,44 4.024.457,10
Ajuste Exercício Anteriores 18.350,63  -   
Reserva Legal (268.398,36)  -   
Dividendos (5.099.568,81)  -   
Saldo no Fim do Exercício 0,00 4.024.457,10

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa 
       31.12.2019      31.12.2018
Caixa e Equivalente de Caixa 
no Início do Exercício 76.909,62 1.002.843,00
Caixa e Equivalente de Caixa 
no Fim do Exercício 2.450,48 76.909,62
Aumento (Redução) no Caixa 
e Equivalente de Caixa (74.459,14) (925.933,38)

Notas Explicativas: 1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem 
a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2) O Resultado do Exercício foi apurado segundo o regime de competência. 
3) Os estoques de imóveis são demonstrados pelo menor valor entre o custo 
e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método 

Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Presidente
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Vice Presidente
Daniela Cristina Codignotto - Contadora - CRC/1SP 293345/O-4

de média ponderada móvel. 4) O investimento em Empresa Coligada 
esta avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial. 5) O imobilizado 
está representado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente ate 
31/12/95. As depreciações foram calculadas pelo Método Linear. 6) O 
Capital Social na data do Balanço é de R$ 9.000.000,00 representado por 

9.000.000 de ações nominativas sem valor nominal, sendo 3.000.000 de 
ações ordinárias e 6.000.000 de ações preferenciais.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13/07/2020.
Hora e Local: Às 10hs na sede Social, Avenida Alcântara Machado, n° 906 e 910, CEP: 03.102-001, SP/SP. Qu-
orum: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. Aviso aos Acionistas: Artigo 133 da Lei 6.404/76. 
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann; Secretário - José de Souza 
Junior. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas: i). O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, dispensada a publicação do 
referido, de acordo com os itens I e II, §1º e §2º do artigo 294 da Lei 6.404/1976. Encerramento: Nada mais. 
Acionistas: Village Participações e Eventos S.A. representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann; Engenho 
Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações S.A. - representada por Andréa Nora Felicitas Gar-
demann. SP, 13/07/2020. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente; José de Souza Junior - Secretário. 
JUCESP n° 323.886/20-6 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 30/04/2020
Data, Horário e Local: Aos 30/04/2020, às 18:30 hs, na sede da Companhia, na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Alcântara Machado, nº 906 e 910, Mooca, CEP 03.102-001. Mesa: Alfons Gardemann - Presidente e 
Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Convocação e Presença: Totalidade dos membros do Con-
selho de Administração. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Foram reeleitos os 
seguintes membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, RG n° 25.760.832-1 SSP/SP e 
CPF/MF n° 259.426.688-41, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, e o Sr. José de Souza Jú-
nior, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF n° 142.425.688-78, eleito para o cargo de Diretor sem designação 
específica,ambos com mandato vigente até a AGO de 30/04/2023. (ii) Autorizaram a Administração da Companhia 
a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia.Declaração: 
Os Diretores Eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, §1º, da Lei Federal nº 
6.404/76, que não está incursa em nenhum crime que a impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata, assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. Alfons Gardemann - Presidente 
e Andrea Nora Felicitas Gardemann - Secretária. Conselheiros Presentes: Alfons Gardemann; Andrea Nora 
Felicitas Gardemann; Juliana Galvão Coser, Diretoria: Andrea Nora Felicitas Gardemann; José de Souza Júnior. 
JUCESP n° 323.887/20-0 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Gahe Holding S/A
CNPJ/MF nº 19.623.363/0001-01- NIRE 35300462068

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 27/08/2020.
Data, Horário e Local: 27/08/2020, 9h, na sede social. Convocação: Dispensada. Presentes: Totalidade dos 
Acionistas. Mesa: Gabriela Hall, presidente, e Henrique Schiefferdecker, secretário. Deliberações tomadas por 
unanimidade: 1. A redução do capital social da Companhia no montante total de R$ 25.513.577,14, passando 
de R$ 28.425.167,54 para R$ 2.911.580,40, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, por julgá-lo excessivo, 
entregando-se para cada acionista metade das ações, então de titularidade da Companhia, da Companhia Agríco-
la São Bento da Esmeralda, CNPJ nº 56.972.953/0001-76, pelo o valor de R$ 12.756.788,00. A restituição dos re-
feridos ativos aos acionistas da Companhia dá-se proporcionalmente às suas respectivas participações acionárias, 
mantendo-se inalterado o percentual de suas participações e as respectivas classes. 2. A Consolidação do Esta-
tuto Social para reflexo da redução do capital social em seu Artigo 5º, passando a constar que o capital social da 
Companhia é de R$ 2.911.590,40, dividido em 2.911.590 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Encer-
ramento: Nada mais. SP, 27/08/2020. Acionistas e Membros da Mesa: Gabriela Hall e Henrique Schiefferdecker.

Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28, 29/08 e 01/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28, 29/08 e 01/09)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores em R$ 1.000)
Ativo       2019       2018
Circulante   428.241   414.481
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 32.347 7.437
Contas a Receber de Clientes 5 87.728 98.058
Estoques 6 295.295 287.282
Adiantamentos 7 3.963 7.281
Impostos a Recuperar 8 2.938 8.398
Outros Créditos 5.129 5.245
Despesas Antecipadas 841 780
Não Circulante   184.299   205.196
Realizável a Longo Prazo 5 5.874 8.401
Investimentos 3.239 3.239
Imobilizado 10 174.080 192.591
Intangível 11 1.106 965
Total do Ativo 612.540 619.677

Passivo e Patrimônio Líquido       2019       2018
Circulante    59.151    61.392
Fornecedores 12 22.596 21.330
Impostos a Recolher 3.990 3.338
Salários e Encargos Sociais 6.111 5.961
Honorários Diretoria 145 138
Adiantamentos de Clientes 2.383 1.709
Serviços a Pagar 561 525
Provisões Trabalhistas / Contingências 13 19.136 18.614
Partes Relacionadas 14 - 5.200
Outras Contas a Pagar 163 159
Empréstimos e Financiamentos 15 4.066 4.418
Não Circulante    23.195    54.971
Partes Relacionadas 14 12.000 40.730
Empréstimos e Financiamentos 15 11.195 14.241
Patrimônio Líquido   530.194   503.314
Capital Social 16 293.460 293.460
Reservas 236.734 209.854
Total do Passivo e Patrimonio Líquido 612.540 619.677

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em R$ 1.000)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais       2019       2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercicio 21.679 22.100
Depreciação e Amortização 28.186 20.951
Baixas Residuais do Imobilizado / Intangível            7        585
Caixa Operacional Antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 49.872 43.636
(Aumento) / Redução Nos Ativos
Estoques (8.013) (36.191)
Clientes 10.330 -
Adiantamentos 3.318 688
Outros Saldos 8.594 (10.618)
Ativos Não Circulantes (668) 4.282
Aumento / (Redução) Nos Passivos
Fornecedores (1.266) (1.229)
Impostos a Recolher (652) (1.128)
Outros Saldos 4.159 1.215
Passivos Não Circulantes   (31.776)    16.383
Caixa Gerado (Absorvido Pelas
  Atividades Operacionais) 33.898 17.038
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições do Imobilizado / Intangível     (9.823)   (10.918)
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento (9.823) (10.918)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Variação de Financiamentos         835     (5.123)
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento 835 (5.123)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 24.910 997
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercício 7.437 6.440
No Final do Exercício    32.347      7.437

24.910 997

CINPCINPCINPCINPCINPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEIS
C.N.P.J. 49.656.192/0001-88

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as  demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Aproveitamos para
agradecer a colaboração  recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de junho de 2020. A DIRETORIA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores em R$ 1.000)

Reserva Reserva Lucros /
Capital Legal / de Prejuízos

Realizado Estatutaria    Lucros Acumulados      Total
Saldo 31/12/2017   293.460       24.884  162.870                 - 481.214
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 22.100 22.100
Transferência de Lucros/Prejuízos
  Acumulados para Reserva
   de Lucros              -         1.105    20.995        (22.100)           -
Saldo 31/12/2018   293.460       25.989  183.865                 - 503.314
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 21.679 21.679
Transferência de Lucros/Prejuízos
  Acumulados para Reserva
   de Lucros              -                -    26.880        (21.679)    5.201
Saldo 31/12/2019   293.460       25.989  210.745                 - 530.194

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores em R$ 1.000)

      2019       2018
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício    21.679    22.100
Resultado Abrangente do Exercício 21.679 22.100

Nota Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício 2019/2018
O Relatório dos Auditores Independentes menciona que: As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo de 31 de dezembro de 2019
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê do Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores em R$ 1.000)

      2019       2018
Receita Líquida de Vendas 18 455.693 403.768
Custo dos Produtos Vendidos (393.415) (349.209)
Lucro Bruto 62.278 54.559
Despesas com Vendas (12.778) (11.497)
Despesas Administrativas e Gerais (29.008) (25.792)
Outras Receitas (Despesas) 7.740 7.614
Resultado Financeiro 220 4.166
Receitas Financeiras 8.756 10.887
Despesas Financeiras (8.536) (6.721)
Resultado Antes da Tributação 28.452 29.050
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.773) (6.950)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 21.679 22.100
Por Lote de Mil Ações (Em R$) 5,73 5,84

A Diretoria
Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/0-5

Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 13 de junho de 2020.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e parecer dos auditores estão disponíveis na sede da
sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Angel Santodomingo Martell 
Presidente

Patrice Jean Claude Volovik 
Vice-Presidente

Francisco Javier Munoz Bermejo  
Conselheiro

Vincent Herve Py
Conselheiro

(1) Referem-se a despesas administrativas - convênio operacional.
(2) Controlador indireto da Instituição. (3) Valores a receber da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas 
de juros. 
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros, para reconhecimento de 
Receita Diferida.
(5) Captação de Recursos junto a PCBA (montadora), para Garantias das operações de atacado. (6) Valores a pagar 
das operações de atacado faturadas no último dia útil à PCBA e rateio de despesas.
18. Outras Despesas Administrativas: 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 3.120 2.167
Serviços de Processamento de Dados 3.649 5.481
Propaganda e Publicidade 1.941 3.483
Convênio Operacional Aymoré CFI (Nota 17.e) - 19
Sucumbências 1.254 3.942
Serviços do Sistema Financeiro 1.308 1.165
Transportes e Viagens 357 514
Outras 1.774 1.905
Total 13.403 18.676
19. Outras Receitas Operacionais 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Recuperação de Encargos e Despesas - 1.799
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) - 309
Total - 2.108

20. Outras Despesas Operacionais:  01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 3.935 6.186
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) (12) 929
Divisão de Resultados - Grupo Santander (Nota 17.e) - 59
Outras 86 103
Total 4.009 7.277
21. Imposto de Renda e Contribuição Social 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 20.096 27.092
Participações no Lucro (793) (1.310)
Resultado antes dos Impostos 19.303 25.782
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social
 às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (8.686) (10.313)
Demais Ajustes (193) (172)
Imposto de Renda e Contribuição Social (8.879) (10.485)
(1) Inclui ajuste relacionado à majoração da alíquota da CSLL para o crédito tributário diferido (nota 3.I).
22. Outras Informações: a) Em consonância à Resolução do CMN 3.198/2004, o Banco PSA Finance Brasil S.A. 
aderiu ao comitê de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander. As instituições integrantes 
do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de 
crédito, que opera de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o 
capital e garantir a rentabilidade dos negócios. 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 

financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri. 
b) Efeitos da pandemia - COVID-19: O Banco monitora os efeitos desta pandemia que afetam suas operações 
e que possam afetar adversamentre seus resultados. Desde o início da pandemia no Brasil, foram estruturados 
Comitês de acompanhamento dos efeitos da propagação e de seus impactos, além das ações governamentais 
para mitigar os efeitos da COVID-19. O Banco mantém suas atividades operacionais, observando os protocolos do 
Ministério da Saúde e das demais autoridades. Dentre as ações tomadas, destacam-se (a) dispensa de funcionários 
do grupo de risco e intensificação do trabalho home office, (b) a definição de protocolo de acompanhamento, junto 
aos profissionais da saúde, para os funcionários e familiares que tiverem os sintomas do Covid-19 e (c) ao aumento 
da comunicação sobre as medidas de prevenção e os meios remotos de atendimento. O Governo Federal por meio 
do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil tem adotado medidas para mitigar os impactos cau-
sados pela COVID-19, especificamente sobre operações de crédito, captação de recursos, redução de compulsório 
e aspectos relacionados a capital, tais como (a) medidas de facilitação das renegociações das operações de crédito 
sem que haja aumento dos provisionamentos, (b) redução dos requerimentos de capital, de forma a ampliar a ca-
pacidade de concessão de crédito do Sistema Financeiro e (c) redução das alíquotas do recolhimento compulsório, 
para melhorar as condições de liquidez. Até a data desta divulgação, o Banco identificou (a) redução da carteira de 
crédito de financiamento; (b) incremento nos pedidos de renegociação e prorrogação de prazos para as operações 
de financiamento; (c) impactos sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa; e (d) redução em captações 
realizadas. Os impactos futuros relacionados à pandemina, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua 
duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste momento, continuarão a ser 
acompanhados pela Administração.

 Rafael Victal Saliba Jean Pierre Avril Nereu Amann Kratz Paulo Teixeira Claudia Caixator Pinori
 Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente e Diretor Comercial Diretor Financeiro Diretor de Risco Contadora CRC-1SP232486-/O-6

Conselho de Administração

Diretoria

Continuação...

Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
do Banco PSA Finance Brasil S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Insti-
tuição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de agosto de 2020
 PricewaterhouseCoopers Paulo Rodrigo Pecht
 Auditores Independentes Contador
 CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP213429/O-7

Com dificuldade para 
conseguir crédito, empresários 

buscam alternativas

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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