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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 re-
alizadas 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) e estabe-
lecida 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 fo-
ram elaboradas 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 demais diretrizes previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional (COSIF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo 
BACEN e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A Resolução CMN nº 4.818/2020 e a Resolução 
BCB nº 2/2020 estabelecem os critérios gerais e procedimentos para elaboração e divulgação das Demonstrações 
Financeiras. A Resolução BCB nº 2/2020, revogou a Circular BACEN nº 3.959/2019, e entrou em vigor em 1º de 
janeiro de 2021 sendo aplicável na elaboração, divulgação e remessa de Demonstrações Financeiras a partir de 
sua entrada em vigor, abrangendo as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. A referida norma, 
entre outros requisitos, determinou a evidenciação em nota explicativa, de forma segregada, dos resultados recor-
rentes e não recorrentes. Em 27 de maio de 2021 foi publicada a Resolução CMN n° 4.911 que passará a vigorar 
em 1º de janeiro de 2022 e propõem alterações nos documentos e divulgações a serem realizados. O Banco 
está em processo de avaliação e adaptações para atendimento da Resolução. A preparação das demonstrações 
financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos ativos e passivos, divul-
gações sobre provisões e passivos 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 semestre findo em 30 de junho de 2021 na reunião realizada em 27 de agosto de 2021.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações 
Financeiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. 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, 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 não Circulantes: Os 
saldos realizáveis 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 clas-
sificados 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 correspon-
dem aos saldos de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito 
à um insignificante risco de mudança de valor ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações 
interfinanceiras de Liquidez e Créditos Remunerados Vinculados ao BACEN: 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 classi-
ficadas no ativo circulante e realizável a longo prazo em função de seus prazos de vencimento, independentemente 
dos prazos de vencimento dos papeis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de 
títulos e valores mobiliários está demonstrada, conforme Circular BACEN nº 3.068/2001, 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 frequentemente negociados e na categoria títulos mantidos até o 
vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade 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 des-
ses títulos são transferidos para o resultado do período. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria 
mantidos até o vencimento 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 títulos e valo-
res mobiliários classificados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são 
reconhecidas no resultado do período. Requisitos mínimos no processo de apreçamento de instrumentos finan-
ceiros: A Resolução 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 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 
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, conforme a Circular Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais 
instrumentos 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, o 
Banco passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos 
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. Os instru-
mentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo e os que não são mensurados ao valor justo no 
resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros são posteriormente mensura-
dos, no fim de cada período, mediante o uso de técnicas de avaliação. Esse cálculo é baseado em premissas, que 
levam em consideração o julgamento da Administração com base em informações e condições de mercado exis-
tentes na data do balanço. O Banco PSA classifica as mensurações ao valor justo usando a hierarquia de valor 
justo que reflete o modelo utilizado no processo de mensuração, e está de acordo com os seguintes níveis hierár-
quicos: Nível 1: Determinados com base em cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos Idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações e derivativos listados. Nível 2: São os derivados 
de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta-
mente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços). Nível 3: São derivados de técnicas de avaliação que 
incluem dados para os ativos ou passivos que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (dados não 
observáveis). Os títulos e valores mobiliários de alta liquidez com preços observáveis em um mercado ativo estão 
classificados no nível 1. g) Carteira de Crédito e Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de 
Crédito: 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 recebimento. O Banco PSA Finance, efetua a 
baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. No caso de operações de 
crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas quando completam 540 dias de atraso. A operação de 
crédito baixado para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo 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 (vencidas 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 Ativos: h.1) Ativos não financeiro 
mantido para venda: A partir de 01 de janeiro de 2021 entraram em vigor as Resoluções CMN nº 4.747 e nº 4.748 
de agosto de 2019 e a Carta-Circular BACEN nº 3.994, que estabelecem critérios para reconhecimento e mensu-
ração de ativos não financeiros mantidos para venda pelas Instituições Financeiras. A Resolução CMN nº 4.747, 
entre outros requisitos, estabelece que a depender da origem dos ativos não financeiros mantidos para venda, as 
instituições financeiras devem os classificar como: a) próprios; b) recebidos em liquidação de instrumento financei-
ro de difícil ou duvidosa como forma de pagamento de instrumentos financeiros de duvidosa solução não destina-
dos ao uso próprio. A Resolução CMN nº 4.748, estabelece que as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensu-
ração do Valor Justo (CPC46) na mensuração de elementos patrimoniais e de resultado, nas situações em que a 
mensuração pelo valor justo de tais elementos esteja prevista em regulamentação específica. Os ativos são clas-
sificados 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 estimados para sua venda, ou (ii) o valor contábil do empréstimo. Reduções posteriores no valor justo do 
ativo são registradas 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 con-
templa a realização de leilões periódicos que são divulgados previamente ao mercado além de considerar a restri-
ção para a manutenção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de um ano, expedidas pelo órgão regu-
lador 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 bene-
fícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo com 
a vigência dos respectivos contratos de operações de crédito. i. Imobilizado de Uso: É demonstrado ao custo de 
aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas e está sujeito à avaliação do valor recuperável em 
períodos anuais. A depreciação do imobilizado 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 proces-
samento de dados e veículos - 20%. j) Intangível: Os gastos com desenvolvimento do ambiente tecnológico, rela-
cionados 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 processamento de dados - 20%. k) 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, proces-
sos judiciais e administrativos relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação 
é sua legalidade ou constitucionalidade, que independentemente 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 estimativa corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas ou 
reduzidas quando deixam de ser prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo 
a decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre outros. As provisões judiciais e admi-
nistrativas 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, e 
histórico das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e externos e nas melhores informações dispo-

  Nota 30/06/2021 31/12/2020
Ativo Circulante  876.276 898.132
Disponibilidades 4 & 17.e 9.780 6.237
Instrumentos Financeiros  865.189 886.486
 Títulos e Valores Mobiliários 4 & 5 19.364 45.268
 Operações de Crédito 7.a 824.682 821.418
 Outros Ativos Financeiros 6 21.143 19.800
Provisões para Perdas Esperadas 
 Associadas ao Risco de Crédito 7.e (16.532) (17.721)
Outros Ativos  17.839 23.130
 Diversos 9 12.616 20.160
 Ativos não financeiro mantidos para venda 10 5.139 2.924
 Despesas Antecipadas 10 84 46
Ativo não Circulante  607.722 640.155
Instrumentos Financeiros  565.902 599.421
 Operações de Crédito 7.a 565.902 599.421
Provisões para Perdas Esperadas 
 Associadas ao Risco de Crédito 7.e (11.344) (12.931)
Outros Ativos  9.140 9.218
 Diversos 9 9.140 9.218
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 8.a 33.471 33.677
Imobilizado de Uso 11.a 417 2.140
Outras Imobilizações de Uso  958 3.472
(Depreciações Acumuladas)  (540) (1.332)
Intangíveis 11.b 10.136 8.630
Outros Intangíveis  12.500 10.007
(Amortizações Outros Intangíveis)  (2.364) (1.377)
Total do Ativo  1.483.998 1.538.287

                         Reservas de Lucros

  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443

 

Lucro Líquido  - - - 10.424 10.424

Destinações: 

Reserva Legal 16.c - 521 - (521) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 9.903 (9.903) -

Saldos em 30 de Junho de 2020  229.756 27.708 15.403 - 272.867

Mutações do Período  - 521 9.903 - 10.424

 

Saldos em 31 de Dezembro de 2020  229.756 28.418 15.439 - 273.613

 

Lucro Líquido  - - - 11.562 11.562

Destinações:

Reserva Legal 16.c - 578 - (578) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 10.984 (10.984) -

Dividendos destinados 16.b - - (15.000) - (15.000)

Saldos em 30 de Junho de 2021  229.756 28.996 11.423 - 270.175

Mutações do Período  - 578 (4.016) - (3.438)

  Nota 30/06/2021 31/12/2020

Passivo Circulante  756.645 798.273

Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros 12 689.132 742.049

 Depósitos Interfinanceiros  622.772 691.756

 Depósitos à Prazo  66.360 50.293

Outros Passivos  67.513 56.224

 Obrigações Sociais e Estatutárias 16.b 15.000 11.692

 Obrigações Fiscais Correntes 13 14.221 17.726

 Diversos 14 38.292 26.806

Passivo não Circulante  452.704 460.271

Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros 12 441.627 449.274

 Depósitos Interfinanceiros  349.136 348.561

 Depósitos à Prazo  92.491 100.713

Outros Passivos  11.077 10.997

 Diversos 14 11.077 10.997

Resultados de Exercícios Futuros 17.e 4.473 6.130

Resultados de Exercícios Futuros  4.473 6.130

Patrimônio Líquido 16 270.175 273.613

Capital Social  229.756 229.756

Reservas de Lucros  40.419 43.857

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.483.998 1.538.287

   01/01 a 01/01 a
  Nota 30/06/2021 30/06/2020
Receitas da Intermediação Financeira  84.214 102.378
Operações de Crédito  83.687 101.296
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  526 1.082
Despesas da Intermediação Financeira  (35.806) (54.048)
Operações de Captação no Mercado  (28.539) (43.081)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito   7.e (7.267) (10.967)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  48.407 48.330
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (27.881) (28.292)
Receitas de Prestação de Serviços  123 139
Rendas de Tarifas Bancárias  4.530 5.589
Despesas de Pessoal  (12.795) (13.402)
Outras Despesas Administrativas 18 (12.065) (13.403)
Despesas Tributárias  (2.925) (3.206)
Outras Despesas Operacionais 19 (4.748) (4.009)
Resultado Operacional  20.526 20.038
Resultado não Operacional  759 58
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações  21.285 20.096
Imposto de Renda e Contribuição Social 20 (9.657) (8.879)
Provisão para Imposto de Renda  (5.188) (6.412)
Provisão para Contribuição Social  (4.262) (5.265)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido  (206) 2.798
Participação dos Empregados no Lucro  (66) (793)
Lucro Líquido  11.562 10.424
No de Ações (Mil) 16.a 209.354 209.354
Lucro por Lote de Mil Ações (em R$)  55,23 49,79

 01/01 a 01/01 a
 30/06/2021 30/06/2020
Lucro Líquido do Semestre 11.562 10.424
Outros Resultados Abrangentes - -
Outros Ajustes - -
Resultado Abrangente Total do Semestre 11.562 10.424

  01/01 a 01/01 a
 Nota 30/06/2021 30/06/2020
Atividades Operacionais 
Lucro Líquido  11.562 10.424
Ajustes ao Lucro Líquido  9.195 9.681
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 7.e 7.267 10.967
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8.a 206 (2.798)
Provisão para Passivos Contingentes 15.c (118) 429
Atualização Monetária de Passivos Contingentes 15.c 657 280
Depreciações e Amortizações 11 1.183 803
Variações em Ativos e Passivos  (30.461) 3.613
(Aumento) Redução em Operações de Crédito  20.212 294.186
(Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros  (1.343) 20.208
(Aumento) Redução em Outros Ativos  5.369 3.076
(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos  206 (2.798)
Aumento (Redução) em Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros  (60.564) (314.039)
Aumento (Redução) em Outros Passivos  10.838 16.192
Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (1.657) (9.319)
Imposto Pago  (3.522) (3.893)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades Operacionais  (9.704) 23.718
Atividades de Investimento
    Aquisição de Imobilizado de Uso 11 - (569)
    Baixas de Imobilizado de Uso 11 1.527 637
    Aquisição de Intangíveis 11 (2.493) (2.868)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades de Investimento  (966) (2.800)
Atividades de Financiamento 
Dividendos Pagos 16.b (1.755) (14.206)
Juros Sobre Capital Próprio Pagos 16.b (9.938) (14.486)
  (11.693) (28.692)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamento  (11.693) (28.692)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (22.362) (7.774)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 4 51.505 61.958
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 4 29.144 54.184
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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 
30 de junho de 2021, acompanhadas 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 Admi-
nistração e Diretoria 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 1º semestre de 2021 
foi de R$ 11.562 (30/06/2020 - R$ 10.424).  Em 30 de junho de 2021, o Patrimônio Líquido atingiu o montante 

níveis. 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 reconhecidos 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 contingentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações 
financeiras. No caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o 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. l. Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (COFINS): O PIS (0,65%) e a COFINS (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas da atividade ou 
objeto principal da pessoa jurídica. Para as instituições financeiras é permitida a dedução das despesas de capta-
ção na determinação da base de cálculo. As despesas de PIS e da COFINS são registradas em despesas 
tributárias. m. 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 institui-
ções financeiras, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela legislação fiscal.  A alí-
quota 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 Constitucional 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, base negativa de contribuição social e ajustes ao valor de merca-
do 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 li-
quidação 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 ex-
pectativa de realização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de 
resultados futuros e fundamentada em estudo técnico. A alíquota da CSLL para os bancos de qualquer espécies, 
as instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados e as capitalização (pessoas jurídicas do setor fi-
nanceiro) foi majorada em 5% para o período-base compreendido entre 1 de julho de 2021 e 31 de dezembro de 
2021, nos termos da Lei 14.183/2021 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 1.034/2021). n. 
Resultados de Exercícios Futuros: Está representado, principalmente, pelo valor das parcelas de receitas contra-
tuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. (montadora) que serão apropria-
das ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de financiamento aos quais se referem. o) Redução ao 
Valor Recuperável: Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados ao final de cada período, com o objetivo 
de identificar evidências de desvalorização em seu valor contábil. Se houver alguma indicação, a entidade deve 
estimar o valor recuperável do ativo e tal perda deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. 
O valor recuperável de um ativo é definido como o maior montante entre o seu valor justo, líquido, de despesa de 
venda e o seu valor em uso. p) Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Ad-
ministração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, sendo 
apresentadas a seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos 
ativos e passivos no próximo exercício 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 e a 
realização dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhe-
cidos de forma prospectiva. q) Resultados Recorrentes/Não Recorrentes: A Resolução BCB nº 2, de 27 de no-
vembro de 2020, em seu artigo 34º, passou a determinar a divulgação de forma segregada dos resultados recor-
rentes e não recorrentes. Define-se então como resultado não corrente do exercício aquele que: I - não esteja 
relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e II - não esteja previsto 
para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. A natureza e o efeito financeiro dos eventos considerados não 
recorrentes estão evidenciados na Nota Explicativa 21. r) Juros sobre Capital Próprio: Publicada em 19 de de-
zembro de 2018, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2019, a Resolução CMN nº 4.706 tem aplicação prospec-
tiva e determina procedimentos para o registro contábil de remuneração do capital. A Norma delibera que os Juros 
sobre Capital Próprio devem ser reconhecidos a partir do momento que sejam declarados ou proposto e assim 
configurem obrigação presente na data do balanço e, em cumprindo esta determinação, esta remuneração de ca-
pital deve ser registrada em conta específica no Patrimônio Líquido. s) Pagamentos e Antecipações baseados 
nos Resultados: A Resolução n° 4.820, a qual vigora a partir de 29 de maio de 2020 e determina que as institui-
ções financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ficam impedidos de: (i) 
remunerar o capital próprio, inclusive sob a forma de antecipação, acima do: (a) montante equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório, inclusive sob a forma de juros sobre o capital próprio, no caso das instituições constituídas sob 
a forma de sociedade por ações; (b) montante equivalente à distribuição mínima de lucro estabelecida no contrato 
social no caso das instituições constituídas sob a forma de sociedades limitadas (ii) recomprar ações próprias (será 
permitida apenas se por meio de bolsas ou de mercado de balcão organizado, até o limite de 5% (cinco por cento) 
das ações emitidas, ali incluídas as ações contabilizadas em tesouraria na entrada em vigor desta Resolução; (iii) 
reduzir o capital social, com exceção aos casos que for obrigatória, na forma da legislação de regência ou quando 
aprovada pelo Banco Central; (iv) aumentar quaisquer remunerações, fixa ou variável, de diretores e membros do 
conselho de administração, no caso das sociedades anônimas, e dos administradores, no caso de sociedades limi-
tadas; Os valores sujeitos às vedações mencionadas não podem ser objeto de obrigação de desembolso futuro, 
sendo que essas vedações se aplicam de acordo com Resolução n° 4.820 e devem ser observadas independente-
mente da manutenção de recursos em montante superior ao Adicional de Capital Principal (ACP), de que tratam as 
Resoluções nº 4.193, de 1º de março de 2013, e 4.783, de 16 de março de 2020. Eventual antecipação dos mon-
tantes mencionados nas alíneas “a” e “b” do item I deve ser realizada de forma conservadora, consistente e compa-
tível com as incertezas da conjuntura econômica atual.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019
Disponibilidades 9.780 6.237 8.040 6.746
Aplicações em Fundos de Investimentos (nota 5) 19.364 45.268 46.144 55.212
Total 29.144 51.505 54.184 61.958
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Resumo da Carteira por Categoria:
 30/06/2021 31/12/2020
Títulos Privados para Negociação (i) Valor Contábil Valor Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 2.923 11.538
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 14.689 30.470
Itaú Soberano Referenciado 965 1.315
Itaú Dynamic Curto Prazo 786 1.450
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 1 495
Total 19.364 45.268
(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. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: O saldo de R$ 21.143 (31/12/2020 - R$ 19.800) da rubrica relações interfi-
nanceiras 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 ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDI-
TO: a) Carteira de crédito: 30/06/2021 31/12/2020
Operações de Crédito
     Financiamentos - CDC Veículos 1.390.584 1.420.839
Total 1.390.584 1.420.839
b) Carteira de Créditos por Vencimento:  30/06/2021 31/12/2020
Vencidas 8.809 9.328
 A vencer
     Até 1 ano 815.873 812.090
     De 1 a 5 anos 565.651 599.271
     Acima de 5 anos 251 150
Total 1.390.584 1.420.839
c) Carteira de Créditos por Segmento:  30/06/2021 31/12/2020
Setor Privado
Varejo – Pessoa Física 843.552 933.126
Varejo – Pessoa Jurídica 236.647 244.060
Atacado 310.385 243.653
Total 1.390.584 1.420.839
d) Carteira a Valor Presente Distribuída pelos Correspondentes Níveis de Risco e Provisões para Perdas 
Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
   Carteira de crédito  30/06/2021
 Percentual Curso Normal Curso Anormal Total Provisão Requerida
A 0,50 803.817 581 804.397 4.008
B 1,00 493.385 2.368 495.753 4.958
C 3,00 59.342 1.163 60.504 1.815
D 10,00 7.198 713 7.912 791
E 30,00 2.900 436 3.336 1.001
F 50,00 2.647 455 3.102 1.551
G 70,00 5.561 531 6.092 4.264
H 100,00 6.926 2.563 9.488 9.488
 Total  1.381.775 8.809 1.390.584 27.876
   Carteira de crédito  31/12/2020
 Percentual Curso Normal Curso Anormal Total Provisão Requerida
A 0,50 862.609 883 863.492 4.312
B 1,00 475.363 1.678 477.041 4.770
C 3,00 49.276 1.227 50.503 1.515
D 10,00 4.081 588 4.669 467
E 30,00 2.740 463 3.203 961
F 50,00 1.936 504 2.440 1.220
G 70,00 6.503 443 6.946 4.862
H 100,00 9.003 3.542 12.545 12.545
Total  1.411.511 9.328 1.420.839 30.652

de R$ 270.175 (31/12/2020 - R$ 273.613). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2021, os ativos totais atingiram 
R$ 1.483.998 (31/12/2020 - R$ 1.538.287), e estão representados principalmente pelas operações de crédito no 
montante de R$ 1.390.584 (31/12/2020 - R$ 1.420.839). Em 30 de junho de 2021, as captações de recursos do 
Banco PSA estão representadas, principalmente, por: depósitos interfinanceiros e depósitos a prazo no montan-
te de R$ 1.130.759 (31/12/2020 - R$ 1.191.323), e outras obrigações diversas em R$ 49.369 (31/12/2020 - R$ 
37.803). Ouvidoria: Trata-se de um canal de comunicação entre o Banco e seus clientes, que tem por objetivo a 
busca contínua do aperfeiçoamento e melhoria dos produtos, serviços e atendimentos oferecidos. 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 internas 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 co-
municação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento de reclamações, denúncias, sugestões 
e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco. Agradecimentos: O 
Banco PSA agradece aos acionistas, clientes, parceiros e a rede de concessionárias pela confiança e credibi-
lidade e em especial aos nossos empregados e colaboradores pela dedicação e empenho que possibilitaram 
o desenvolvimento de nossos produtos e serviços no transcorrer do exercício. Colocamo-nos a disposição dos 
senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 27 de agosto de 2021.

O Conselho de Administração
A Diretoria

Continua...

e) Movimentação das Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Saldo Inicial 30.652 30.252
Constituição líquida das reversões 7.267 10.967
Baixas (10.043) (5.019)
Saldo Final 27.876 36.200
Foram recuperados no semestre, créditos no valor de R$ 2.965 (30/06/2020 - R$ 1.853), registrados como receita 
da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito. f) Carteira Renegociada: Em 30 de junho de 
2021, o saldo da carteira renegociada foi de R$ 11.478 (31/12/2020 - R$ 6.416), e o saldo da PDD foi de R$ 2.041 
(31/12/2020 - R$ 1.475).
8. ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS: 
a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários Saldo em   Saldo em Saldo em
 31/12/2020 Constituição Realização 30/06/2021 30/06/2020
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 22.531 1.199 - 23.730 27.551
Provisão para Contingências Cíveis 2.555 95 - 2.650 3.319
Provisão para Contingências Trabalhistas 2.393 - (19) 2.374 2.393
Participações no Lucro, Bônus 
 e Gratificações de Pessoal 750 - (284) 466 579
Outras Provisões temporárias 5.448 - (1.197) 4.251 3.031
Total dos Créditos Tributários
 sobre Diferenças Temporárias 33.677 1.294 (1.500) 33.471 36.873
Total dos Créditos Tributários (1) 33.677 1.294 (1.500) 33.471 36.873
(1) Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Banco PSA não possuía créditos tributários não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: 
 30/06/2021
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2021 2.053 2.053 4.106
2022 4.880 3.904 8.783
2023 4.431 3.545 7.976
2024 4.090 3.272 7.363
2025 2.702 2.162 4.864
2026 210 168 378
Total 18.367 15.104 33.471
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$ 28.523 (31/12/2020 -  R$ 31.147), 
calculados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média 
de captação projetada para os períodos correspondentes.
9. OUTROS ATIVOS - DIVERSOS:  30/06/2021 31/12/2020
Devedores por Depósitos em Garantia 
para Interposição de Recursos Trabalhistas /  Cíveis 6.490 6.734
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 226 525
Impostos e Contribuições a Compensar 11.138 19.165
Pagamentos a Ressarcir 241 261
Direito decorrente de Acordo de Parceria com o Santander de Contingências Cíveis (1) 2.650 2.484
Outros (2) 1.011 209
Total 21.756 29.378
(1) O direito refere-se a recuperação de 50% do valor de perda de processos judiciais decorrentes da carteira de 
crédito legado. (2) Constituem saldos de antecipações salariais e adiantamentos de seguros
10. OUTROS ATIVOS:  30/06/2021 31/12/2020
Ativos não financeiros mantidos para venda (1) 5.139 2.924
Despesa antecipada 84 46
Total 5.223 2.970
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usa-
dos nas operações do Banco PSA.
11. IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEIS: a) Outras Imobilizações de uso: 
     30/06/2021 31/12/2020
 Residual    Residual
 Inicial Aquisições Baixas Depreciação Final Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 186 - (20) (22) 144 186
Sistemas de Processamento de Dados 81 - - (20) 61 81
Veículos 1.873 - (1.507) (154) 212 1.873
Total 2.140 - (1.527) (196) 417 2.140
b) Intangíveis:     30/06/2021 31/12/2020
 Residual    Residual
  Inicial Aquisições Baixas Depreciação Final Residual
Desenvolvimento de Softwares 8.630 2.493 - (987) 10.136 8.630
Total 8.630 2.493 - (987) 10.136 8.630
Total Ativo Permanente 10.770 2.493 (1.527) (1.183) 10.553 10.770
12. DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
Depósitos    30/06/2021 31/12/2020
 Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Total
Depósitos Interfinanceiros 295.847 326.925 349.136 971.908 1.040.317
Depósitos a Prazo - CDB 19.721 46.639 92.491 158.851 151.006
Total 315.568 373.564 441.627 1.130.759 1.191.323
13. OBRIGAÇÕES FISCAIS E CORRENTES:  30/06/2021 31/12/2020
Impostos e Contribuições a Pagar 4.771 5.755
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 9.450 11.971
Total 14.221 17.726
14. OUTROS PASSIVOS - DIVERSOS:  30/06/2021 31/12/2020
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
 Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 11.077 10.997
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 17.808 2.617
Provisão para despesas administrativas 15.852 20.286
Comissões a Pagar 1.435 1.367
Outras 3.197 2.536
Total 49.369 37.803
15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES: 
a) Ativos Contingentes: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não foram reconhecidos contabil-
mente ativos contingentes. (Nota 3.j)
b) Saldos Patrimoniais das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por 
Natureza:  30/06/2021 31/12/2020
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
Ações Trabalhistas e Cíveis - (Nota 15.c)
  Ações Trabalhistas 5.252 5.318
  Ações Cíveis 5.742 5.601
  Ações Tributárias 83 78
Total 11.077 10.998
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais
    01/01 a 30/06/2021
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 5.318 5.601 78 10.998
(Reversão)/Constituição Líquida (263) 145 - (118)
Atualização Monetária 234 418 5 657
Pagamentos (38) (422) - (460)
Saldo Final 5.252 5.742 83 11.077
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9) 6.490
    01/01 a 30/06/2020
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 5.442 7.778 - 13.220
(Reversão)/Constituição Líquida (215) 606 38 429
Atualização Monetária 229 48 3 280
Pagamentos (137) (1.098) - (1.235)
Saldo Final 5.319 7.334 41 12.694
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9) 7.021
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cíveis e Tributárias: As ações cíveis possuem caráter 
predominantemente indenizatórios e revisionais de crédito, e 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 de natureza tributária constituem discussões relacionadas a cobranças indevidas de IPVA. As ações são 
provisionadas de acordo com avaliação individual realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco pro-
vável 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 
possui passivos contingentes classificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$ 2.359 para 
ações cíveis e R$ 2.951 para ações trabalhistas (31/12/2020 - R$ 3.281 e R$ 2.772, respectivamente).
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital Social: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, 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: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 50% do 
lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Em 06 de maio de 2021, foi aprovada a distribui-
ção de dividendos remanescentes no montante de R$ 15.000 (R$ 71,65 por ação ordinária, em reais por ação), refe-
rente a lucros acumulados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020, foi aprovada a destinação de juros sobre o 

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

 Balanço Patrimonial (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

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

Demonstração do Resultado
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações 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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