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Relatório da Administração

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 
de Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021

(Em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 
(Em milhares de reais - R$)

Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento Mercantil 
S.A., relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhadas 
das notas explicativas e relatório dos auditores independentes.
Mercado de Atuação: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., atua no mercado 
de arrendamento mercantil, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
Banco Central do Brasil (BACEN), sendo suas operações voltadas, principalmente, para o 
arrendamento de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e internacional 

PASSIVO Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Obrigações por Empréstimos 13 377.127 297.788
Empréstimos no País  308.512 209.978
Empréstimos no Exterior  68.615 87.810
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 60.372 70.598
Instrumentos Financeiros Derivativos  60.372 70.598
Outras Obrigações  58.861 43.973
Estatutárias 16 243 192
Fiscais e Previdenciárias 16 3.729 3.459
Diversas 14 39.340 23.620
Provisões para Riscos 15 29 29
Obrigações Fiscais Diferidas 16 15.520 16.673
Resultado de Exercicios Futuros  24.452 29.007
Resultado de Exercicios Futuros 19 24.452 29.007
Patrimônio Líquido 20 74.519 74.085
Capital Social - De Domiciliados no Exterior 20.a 31.539 27.014
Reservas de Lucros 20.b 42.980 47.071

Total do Passivo e Patrimônio Liquido  595.331 515.451

Ativo Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades 5 9.640 34.669
Instrumentos Financeiros Derivativos 6 69.611 82.663
 Instrumentos Financeiros Derivativos  69.611 82.663
Operações de Arrendamento Mercantil 7 193.297 160.465
 Arrendamentos e Subarrendamentos
 a Receber - Operacional  191.129 174.474
(-) Rendas a Apropriar de
 Arrendamento Mercantil - Operacional  (190.182) (173.907)
Operações de Arrendamento
 Mercantil - Financeiro  192.350 159.898
Provisões para Perdas Esperadas
 Associadas ao Risco de Crédito  (2.116) (1.533)
(-) Perdas Esperadas Associadas
 ao Risco de Crédito - Financeiro 8 (1.010) (736)
(-) Perdas Esperadas Associadas
 ao Risco de Crédito - Operacional  (1.106) (797)
Outros Créditos  97.003 22.665
 Rendas a Receber 9 3.491 1.474
 Diversos 9 89.696 14.743
 Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 9 3.816 6.448
Outros Valores e Bens 10 3.091 993
 Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios  536 54
 Despesas Antecipadas  2.555 939
Imobilizado de Uso 12 489 514
 Outras Imobilizações de Uso  2.719 2.501
 (-) Depreciação Acumulada  (2.230) (1.987)
Imobilizado de Arrendamento 11 224.072 214.767
 Bens Arrendados  467.971 393.839
 (-) Depreciação Acumulada  (243.899) (179.072)
Intangível 12 244 248
 Ativos Intangíveis  856 779
 (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis  (612) (531)
Total do Ativo  595.331 515.451

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)

1. Contexto Operacional: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”) 
foi constituída em 10 de junho de 2003, com sede à Alameda Rio Negro, 585 – 7º andar – 
Bloco A – Alphaville - Barueri, controlada diretamente pela CSI Latina Financial Inc., sedia-
da no Estados Unidos da América, e tem como controlador fi nal a Tokio Century Corpora-
tion, sediada no Japão, tem por objeto social principal a prática das operações de arrenda-
mento mercantil de bens de tecnologia, nas modalidades fi nanceira, operacional e inter-
nacional defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. É uma sociedade por 
ações de capital fechado de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, sendo 
equiparada às instituições fi nanceiras e estando, portanto, sujeita às normas e aos contro-
les do Banco Central do Brasil – BACEN enquadradas no segmento S4.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, que incluem as di-
retrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações com observância às normas 
e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), 
incluindo a Resolução CMN nº 4.720/19 e a Resolução BCB nº 2/20 e apresentado em con-
formidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 
A fi m de adequar-se às normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) emitiu pronunciamentos contábeis, e suas respectivas interpreta-
ções. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN estão relacionados abaixo e 
foram considerados na preparação das informações contábeis inseridas nessas demons-
trações fi nanceiras: • Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) – Pronunciamento con-
ceitual básico; • Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperá-
vel de ativos; • Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas ta-
xas de câmbio e conversão de demonstrações fi nanceiras; • Resolução CMN nº 4.818/20 
– CPC 03 (R2) - Demonstração do fl uxo de caixa; • Resolução CMN nº 4.534/16 - CPC 04 
(R1) - Ativo Intangível; • Resolução CMN nº 4.818/20 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre 
partes relacionadas; • Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) – Pagamento baseado 
em ações; • Resolução CMN nº 4.924/21 – CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de esti-
mativa e retifi cação de erro; • Resolução CMN nº 4.818/20 – CPC 24 – Eventos subsequen-
tes; • Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes; • Resolução CMN nº 4.535/16 - CPC 27 - Ativo Imobilizado; • Resolução CMN 
nº 4.877/20 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados; • Resolução BCB nº 2/2020 – CPC 
41 – Resultado por ação; • Resolução CMN nº 4.924/21 – CPC 46 – Mensuração do Valor 
Justo. Na presente data, não é possível estimar quando os demais pronunciamentos con-
tábeis do CPC serão aprovados pelo CMN. Estas demonstrações fi nanceiras foram aprova-
das pela diretoria e autorizadas a serem divulgadas em 30 de Março de 2022.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis são as seguintes: 
a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de com-
petência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza fi nanceira. As 
receitas e despesas de natureza fi nanceira são calculadas com base no método exponen-
cial, exceto aquelas relacionadas às operações com o exterior, as quais são calculadas com 
base no método linear. As operações com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de 
resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em 
conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fi xadas ou 
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. b) Disponi-
bilidades: Disponibilidades são representadas por depósitos em moedas nacional e es-
trangeira de acordo com a Resolução CMN nº 4.720/19, que incluem: saldos em bancos, 
caixa e aplicações fi nanceiras com possibilidade de resgate imediato e que não estão su-
jeitos a risco de mercado signifi cante. c) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Os 
instrumentos fi nanceiros derivativos destinados a “hedge” são avaliados ao valor justo e 
estão classifi cados como “hedge” de risco de mercado tendo a valorização ou desvalori-
zação reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resulta-
do. d) Operações de arrendamento mercantil e provisões para perdas espe-
radas associadas ao risco de crédito: i. Operações de arrendamento mercan-
til fi nanceiro - estão registradas pelo valor presente dos montantes totais a receber, atua-
lizadas pela taxa equivalente aos encargos fi nanceiros previstos em contrato ou, se não 
houver previsão contratual, a taxa que equaliza o valor do bem arrendado, na data da con-
tratação, ao valor presente de todos os recebimentos e pagamentos previstos ao longo do 
prazo contratual. ii. Operações de arrendamento mercantil operacional - estão 
registradas pelo valor de aquisição dos bens, líquido das depreciações acrescido do valor 
das contraprestações em atraso na data do balanço. iii. Operações de arrendamen-
to mercantil fi nanceiro e operacional - são compostas por operações de arrenda-
mento de equipamentos de informática, comunicação e outros para pessoas jurídicas. iv. 
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito - foi constituída 
nos termos das Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, em montante julgado sufi cien-
te para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a receber, levando-se em consi-
deração a análise das operações em atraso e dos riscos específi cos apresentados por clien-
te. O critério de arrasto da classifi cação de risco de um mesmo cliente ou grupo econômi-
co é efetuado para a carteira de arrendamento, exceto para as operações que apresentem 
vinculação de crédito com outra instituição fi nanceira, nos termos da Resolução CMN nº 
2.921/02, conforme previsto no artigo 3º da Resolução CMN nº 2.682/99. Para essas ope-
rações é considerada a posição de atraso na data base. Essa avaliação, realizada periodi-
camente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específi cos 
em relação à operação, aos devedores e garantidores, períodos de atraso e grupo econô-
mico observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, que requer a análise da cartei-
ra e sua classifi cação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo). O re-
sultado das operações de arrendamento mercantil vencidas há mais de 60 (sessenta) dias, 
independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quan-
do efetivamente recebidas. v. Operações classifi cadas como nível H permanecem nessa 
classifi cação por 180 (cento e oitenta) dias, quando então são baixadas contra a provisão 
existente e controladas em contas de compensação. As operações renegociadas são man-
tidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classifi cadas, conforme as regras da 
Resolução CMN nº 2.682/99, exceto quando houver amortização signifi cativa das opera-
ções ou quando fatos novos relevantes justifi carem a mudança do nível de risco. As rene-
gociações de operações de arrendamento que já haviam sido baixadas contra a provisão 
e que estavam registradas em contas de compensação são classifi cadas como nível H, os 
eventuais ganhos provenientes da renegociação são reconhecidos como receita quando 
efetivamente recebidos. vi. Carteira de arrendamento mercantil - é constituída por 
contratos celebrados ao amparo da Portaria nº 140/84, do Ministério da Fazenda, conta-
bilizados de acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN, conforme descrito a seguir: 
1) Arrendamentos a receber: Refl etem o saldo das contraprestações a receber, atua-
lizadas de acordo com índices e critérios estabelecidos contratualmente. 2) Rendas a 
apropriar de arrendamento mercantil: Representam a contrapartida do valor das 
contraprestações a receber e são atualizadas na forma dos arrendamentos a receber, sen-
do apropriadas ao resultado quando dos vencimentos das parcelas contratuais. 3) Imo-

defi nidas pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Patrimônio Líquido e Resultado: 
O patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 74,5 milhões em 31 de dezembro de 2021 
(R$ 74,1 milhões em 31 de dezembro de 2020). O lucro líquido apresentado no acumulado 
do exercício foi de R$ 25,6 milhões (R$ 20,2 milhões em 2020).
Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais atingiram R$ 595,3 
milhões (R$ 515,5 milhões em 31 de dezembro de 2020). Desse montante, R$ 9,7 milhões 
(R$ 34,7 milhões em 31 de dezembro de 2020) são representados por disponibilidades, 
R$ 69,6 milhões (R$ 82,7 milhões em 31 de dezembro de 2020) por derivativos e R$ 417,4 

milhões (R$ 375,2 milhões em 31 de dezembro de 2020) pela carteira de arrendamento, 
incluindo o imobilizado de arrendamento. Os passivos somavam R$ 496,4 milhões 
(R$ 412,4 milhões em 31 de dezembro de 2020) e são representados por empréstimos 
no montante de R$ 377,1 milhões (R$ 297,8 milhões em 31 de dezembro de 2020), 
instrumentos fi nanceiros derivativos no montante de R$ 60,4 milhões (R$ 70,6 milhões 
em 31 de dezembro de 2020) e outras obrigações no montante de R$ 58,9 milhões 
(R$ 44 milhões em 31 de dezembro de 2020).
Outras Informações: A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., não contratou e nem 

teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. não 
relacionados à auditoria externa, que pudessem caracterizar a perda de independência 
do auditor. A Companhia informa que, até o presente momento, não identifi cou impactos 
relevantes em suas operações ou no desempenho econômico fi nanceiro para o exercício de 
2022, em virtude dos confl itos no leste europeu e da Pandemia de Coronavirus (COVID 19) 
que atinge o mundo nesse momento. Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confi ança 
e aos nossos funcionários e colaboradores a dedicação ao trabalho.
 Barueri - SP, 30 de março de 2022. A Diretoria

bilizado de arrendamento: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das depre-
ciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, com os benefícios de 
redução de 30% na vida útil normal do bem para as operações de arrendamento realiza-
das com pessoas jurídicas, previstos na legislação vigente. 4) Perdas em arrendamen-
tos: Os prejuízos apurados na venda de bens arrendados quando efetuadas aos próprios 
arrendatários são diferidos e amortizados pelo prazo de vida útil remanescente dos bens 
e demonstrados juntamente com o imobilizado de arrendamento. Os prejuízos apurados 
na venda de bens a terceiros (não arrendatários) são reconhecidos no resultado não ope-
racional na rubrica Outros Receitas e Despesas. e) Ativos Não Financeiros Mantidos 
para Venda - Próprios: São registrados quando há o retorno do equipamento por oca-
sião do fi m do contrato de arrendamento sem que o arrendatário tenha exercido a opção 
de compra prevista no contrato. São registrados pelo valor de aquisição deduzido das de-
preciações acumuladas. Anualmente é realizado inventário físico e apurado o seu valor de 
mercado. f) Redução do valor recuperável de ativos não fi nanceiros (“impair-
ment”): É reconhecida uma perda por “impairment” se o valor de contabilização de um 
ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade 
geradora de caixa é o menor grupo identifi cável de ativos que gera fl uxos de caixa subs-
tancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por “impairment” são re-
conhecidas no resultado. Os valores dos ativos não fi nanceiros são revistos, no mínimo, 
anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por “impairment”. g) Obri-
gações por empréstimos: São demonstradas pelos valores das exigibilidades e consi-
deram os encargos exigíveis até a data do balanço reconhecidos em base “pro rata” dia. 
h) Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos e as obrigações, le-
gal ou contratualmente sujeitos a índices de atualização, são atualizados até as datas dos 
balanços. As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas no resultado. i) Provisões, 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fi scais e previdenciárias: 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obri-
gações legais são efetuados de acordo com as determinações estabelecidas no pronuncia-
mento técnico CPC 25. • Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações 
fi nanceiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • Provisões - são reconhecidas nas 
demonstrações fi nanceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Ad-
ministração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, seja com a 
indenização da ação ou com comissão aos assessores jurídicos, e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança. • Passivos contingentes classifi -
cados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos - são apenas divulgados em notas 
explicativas, enquanto aqueles classifi cados como perda remota não requerem provisão e 
divulgação. • Obrigações legais, fi scais e previdenciárias - referem-se a demandas judi-
ciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns 
tributos e contribuições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas de-
monstrações fi nanceiras e atualizados de acordo com a legislação fi scal. j) Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída com base 
no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável 
anual excedente a R$ 120 no semestre. A provisão para contribuição social é foi constituí-
da à alíquota 15% até junho de 2021 e de 20% para o período de julho à dezembro de 
2021, para 2021 e 15% para 2020, retornando para 15% a partir de janeiro de 2022, con-
forme Lei 14.183. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o 
resultado tributável do período às taxas dos impostos em vigor na data de apresentação 
das demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
períodos anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos sobre prejuízos fi scais, bases 
negativas de contribuição social e sobre as diferenças temporárias entre os saldos contá-
beis de ativos, passivos e resultados e os correspondentes valores reconhecidos para fi ns 
de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pela alíquota de 45% para 2021 e 
40% para 2020, com base na alíquota para o imposto de renda de 25% e para a contri-
buição social de 20% para 2021 e 15% para 2020. k) Partes relacionadas: A divulga-
ção de informações sobre as partes relacionadas é efetuada em consonância à Resolução 
CMN nº 4.636/18, que determinou a adoção do pronunciamento técnico CPC 05 (R1). l) 
Mensuração a valor justo; A metodologia aplicada para mensuração do valor justo 
dos títulos e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos é baseada no ce-
nário econômico e nos modelos de precifi cação desenvolvidos pela Administração, que in-
cluem a captura de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a data-base das 
demonstrações fi nanceiras. Assim, quando da efetiva liquidação fi nanceira destes itens, os 
resultados poderão eventualmente vir a ser diferentes dos estimados. m) Uso de esti-
mativas contábeis: A preparação das demonstrações fi nanceiras exige que a Adminis-
tração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afe-
tam os montantes de certos ativos e passivos, fi nanceiros ou não, receitas e despesas e 
outras transações, tais como: (i) o valor justo de determinados ativos e passivos fi nancei-
ros; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de ativos 
intangíveis; (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes de ope-
rações de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa e dos passivos contingentes; e 
(v) ajuste de superveniência de depreciação e valor justo de revenda dos bens objeto de 
arrendamento mercantil estimado na contratação do Arrendamento Mercantil. Os valores 
de eventual liquidação destes ativos e passivos, fi nanceiros ou não, podem vir a ser dife-
rentes dos valores apresentados com base nessas estimativas. n) Resultados recorren-
tes e não recorrentes; A Companhia apura e divulga os resultados recorrentes e não 
recorrentes, se houver. o) Outros resultados abrangentes: A Companhia divulga a 
ocorrência de outros resultados abrangentes, quando houver.
4. Gerenciamento de Riscos: A gestão de riscos da Companhia está confi gurada em 
conformidade com a complexidade de suas operações e de forma a atender às disposi-
ções da regulamentação em vigor. A Diretoria Executiva é responsável por determinar os 
parâmetros de risco que julga compatível com o modelo de negócio da Companhia. A ex-
posição a tais riscos é sistematicamente monitorada por equipes especializadas e inde-
pendentes das unidades de negócio. Os resultados de tais aferições são submetidos à 
apreciação da Diretoria Executiva, que desempenha suas atribuições relacionadas à for-
mulação e adoção de diretrizes, estratégias, políticas e medidas voltadas à identifi cação, 
avaliação, monitoramento e mitigação de riscos em conformidade com as leis, normas e 
regulamentos aplicáveis à Companhia. A tomada de decisão na Companhia sempre leva 
em conta os possíveis impactos de tais decisões no tocante aos riscos controlados. • Ris-
co de Crédito: decorre do risco da contraparte de não honrar compromisso contratado, da 
degradação de garantias e da concentração de cliente ou setor. A decisão de crédito ba-
seia-se nas evidências sobre a capacidade de pagamento dos arrendatários e demais con-
trapartes avaliadas com base em metodologia própria. O comitê de crédito da casa ma-
triz participa de todas as escolhas feitas pela Companhia, garantindo independência e 
isenção. • Risco de Mercado: é a exposição criada por potenciais fl utuações nas taxas de 
juros, taxas de câmbio, preços cotados em mercado e outros valores, e em função do tipo 

de produto, do volume de operações, prazo e condições do contrato e da volatilidade sub-
jacente. Colaboradores especialistas, capacitados à identifi cação e controle dos riscos de 
mercado a que se expõe a Companhia incluindo risco cambial, são os responsáveis por 
manter a Diretoria Executiva informada para que medidas de proteção adicional possam 
ser tomadas quando necessário. São observados tanto os aspectos recomendados pelo 
órgão regulador como as próprias políticas internas da Companhia que limitam a expo-
sição ao mínimo necessário para a condução dos seus negócios. • Risco de Liquidez: este 
tipo de risco assume duas formas: (i) o risco de liquidez de mercado e (ii) risco de liqui-
dez de fl uxo de caixa (funding). O primeiro é a possibilidade de perda decorrente da in-
capacidade de realizar uma transação em tempo razoável e sem perda signifi cativa de va-
lor. O segundo está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compro-
missos assumidos em função do descasamento entre ativos e passivos. O gerenciamento 
dos descasamentos de prazo entre a liquidação de direitos e obrigações é parte das ati-
vidades diárias de grupo de colaboradores com dedicação exclusiva ao assunto. Relató-
rios frequentes mantém a Diretoria Executiva informada sobre tais descasamentos, bem 
como sugere medidas de contingência para os cenários de estresse. • Risco Operacional: 
é defi nido como o risco de perda resultante de falha, defi ciência ou inadequação de pro-
cessos internos, pessoas e sistemas. Os princípios básicos observados pela Companhia na 
gestão e controle do risco operacional estão em conformidade com a Resolução CMN nº 
4.557/17. A Companhia possui ferramenta e metodologia de monitoramento dos riscos 
operacionais e com base em um modelo de Matriz de Riscos é possível à Diretoria Execu-
tiva identifi car e corrigir falhas priorizando os aspectos de maior relevância econômica e 
regulatória. O quadro abaixo apresenta os saldos de Risco de Crédito, Risco Operacional, 
Risco de Mercado, Exposição a Risco Cambial e Exposição a Taxas de Juros nos fi ns dos 
exercícios já ponderados para cálculo do Índice de Basileia:
 31/12/2021 31/12/2020
Risco de Crédito (RWAcpad) 15.310 10.093
Risco Operacional (RWAopad) 7.347 6.248
Risco de Mercado (RWAjur1+ RWAjur2) 3.409 5.935
Risco Cambial (RWAcam) 26 272
Total 26.092 22.548
O Gerenciamento de Capital visa estabelecer as diretrizes que permitam a gestão efi caz 
do capital da Companhia, e a sua manutenção em nível compatível com a natureza das 
suas operações, com a complexidade dos seus produtos e com a dimensão de sua exposi-
ção a riscos. O processo de Gerenciamento de Capital é realizado de forma a viabilizar os 
objetivos estratégicos da Companhia, garantindo uma postura prospectiva que antecipe 
eventual necessidade de capital decorrente de mudanças no cenário de negócios.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: De acordo com a política da Companhia os equiva-
lentes de caixa são mantidos com a única fi nalidade de atender a compromissos de curto 
prazo, e não para outros fi ns. Dessa forma, a Companhia mantém suas disponibilidades de 
caixa e investimentos exclusivamente depositadas em conta corrente com bancos de pri-
meira linha. A posição de caixa e equivalentes de caixa é:
 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades 6.639 6.453
CDB 3.001 28.216
 9.640 34.669
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: Os ins-
trumentos fi nanceiros derivativos utilizados são destinados a “hedge” de exposição à taxa 
de juros e/ou variação cambial e são avaliados ao valor justo. A seguir, demonstramos a re-
lação dos derivativos, por indexador, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. Composição 
dos instrumentos fi nanceiros derivativos:
Quadro A - Nocional Fator de risco Moeda 31/12/2021 31/12/2020
NDF US$ x CDI (a) Dólar e Juros R$ 65.817 80.234
SWAP US$ x CDI (a) Dólar e Juros R$ 6.225 10.481
Total   72.042 90.715
Quadro B – Saldos
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
 Posição Ativa Posição Ativa Posição Passiva Posição Passiva
 Curto Longo Curto Longo Curto Longo Curto Longo
 Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo
NDF (a) 34.129 33.461 40.429 39.125 30.484 29.888 35.878 34.720
SWAP (a) 1.305 716 1.385 1.724 - - - -
Total 35.434 34.177 41.814 40.849 30.484 29.888 35.878 34.720
(a) As operações de NDF e SWAP são contratadas com a fi nalidade de “hedge” das ope-
rações de empréstimos e são avaliadas ao valor justo, sendo a valorização ou desvaloriza-
ção reconhecida em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado. 
A Companhia não aplica a contabilidade de hedge. As posições de curto prazo são aque-
las com vencimento em até 1 ano e as de longo prazo apresentam data de vencimento su-
periores a 1 ano e com vencimentos até 5 anos.
Quadro C - Resultado 2º Semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
TVM 395 464 144
NDF (a) (23.651) 5.197 24.206
SWAP (3.497) 446 3.427
Total (26.753) 6.107 27.777
(a) Refere-se principalmente aos resultados auferidos com 30 (45 em 2020) contratos com 
o objetivo de minimizar perdas cambiais decorrentes dos contratos de captação e emprés-
timos fi xados em dólar (US$).
7. Operações de Arrendamento Mercantil: Os contratos de arrendamento mercan-
til fi nanceiros são representados pelos seus respectivos valores presentes, apurados com 
base na taxa interna de retorno de cada contrato. Os contratos de arrendamento mercan-
til operacionais são representados pelo valor de aquisição dos bens líquidos das deprecia-
ções e valor das contraprestações em atraso. A composição desses valores é apresentada 
a seguir:

 Arrendamento Arrendamento
 mercantil fi nanceiro mercantil operacional
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - curto prazo 71.969 59.389 107.642 94.362
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - curto prazo (71.722) (58.900) (106.696) (93.795)
Operações de arrendamento
 mercantil no ativo - longo prazo 126.138 106.035 83.487 80.112
Rendas a apropriar de arrendamento
 mercantil - longo prazo (126.138) (106.035) (83.487) (80.112)
Valor residual garantido a realizar 31.132 13.321 - -
Valor residual garantido a balancear (31.132) (13.321) - -
Bens arrendados -
 ativo permanente (i) 326.160 275.451 438.878 365.281
Depreciações acumuladas (i) (161.651) (140.961) (229.757) (171.910)
Superveniência de depreciação (ii) 29.485 12.286 - -
Perdas de arrendamento
 a diferir no ativo (iii) 638 1.321 - -
Amortização acumulada
 de perdas a diferir (iii) (421) (950) - -
Valor total da carteira 194.458 147.636 210.067 193.938
Credores por antecipação
 de valores residuais (14.231) (7.399) - -
Valor presente do arrendamento
 fi nanceiro/Contratos arrendamento
 operacional registrado
  no balanço 180.227 140.237 210.067 193.938
(i) Não inclui o montante de R$ 44.661 (R$ 41.821 em 31 de dezembro de 2020), referen-
te ao custo e R$ 20.542 (R$ 10.749 em 31 de dezembro de 2020) de depreciação acumu-
lada de imobilizado de arrendamento de operações cedidas, cuja propriedade dos bens 
continua com a CSILATINA. (ii) Não inclui o valor de R$ 2.956 (R$ 10.027 em 31 de dezem-
bro de 2020), contabilizado como ajuste de superveniência de depreciação que correspon-
de ao valor de revenda dos bens objeto de arrendamento mercantil estimado na contrata-
ção do “leasing”. (iii) Não inclui o valor de R$ 0 (R$ 145 em 31 de dezembro de 2020), re-
ferente a perdas e R$ 0 (R$ 102 em 31 de dezembro de 2020) de amortização de perdas 
em operações de arrendamento cedidas. a) Segregação do valor presente da carteira por 
tipo de atividade econômica
Atividade econômica Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Setor Privado – Indústria 52.105 35.863 82.975 80.932
Setor Privado – Comércio 31.718 36.168 5.029 7.567
Setor Privado -
 Intermediários Financeiros 4.340 7.429 1.185 2.611
Setor Privado – Habitação - 3 - -
Setor Privado – Rural 33 41 9.044 52
Setor Privado – Serviços 92.031 60.733 111.834 102.776
Total 180.227 140.237 210.067 193.938
b) Distribuição da carteira por faixa de vencimento
Faixa de Vencimento Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Vencidos 159 121 336 77
A vencer até 90 dias 21.251 18.016 31.422 25.838
A vencer de 91 a 360 dias 53.855 40.099 67.143 61.118
A vencer acima de 360 dias 104.962 82.001 111.166 106.905
Total 180.227 140.237 210.067 193.938
c) Resultado de operações de arrendamento mercantil
Receitas de operações de
 arrendamento mercantil 2° Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020
Rendas de arrendamento fi nanceiro 43.144 94.008 85.979
Rendas de arrendamento operacional 75.072 143.016 121.811
Lucro na alienação de bens arrendados 3.081 5.218 9.061
Total 121.297 242.242 216.851
Despesas de operações de
 arrendamento mercantil 2° Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020
(-) Despesa de arrendamento fi nanceiro (29.453) (59.674) (58.366)
(-) Despesa de arrendamento operacional (50.917) (100.397) (88.246)
(-) Prejuízo da alienação de bens arrendados (1.167) (1.504) (2.036)
Total (81.537) (161.575) (148.648)

  2º Se
 Nota mestre 31/12/ 31/12/
 Explicativa  de 2021 2021 2020
Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício/Semestre  13.168 25.581 20.249
Ajustes ao lucro líquido  37.272 75.485 72.572
Depreciações e Amortizações  51.083 100.723 88.446
Insufi ciência (Superveniência) de Depreciação  (2.165) (10.128) (823)
Imposto de Renda e CSLL Diferidos  5.312 12.076 4.514
Variação Cambial/MTM de Derivativos  (7.262) (5.257) (24.164)
Variação Cambial de Empréstimos  8.043 6.091 29.151
Imposto de Renda e CSLL Corrente  1.448 1.943 916
Provisão para Riscos 15 - - (128)
Provisão para Obrigações Diversas  (1.962) 1.994 389
Apropriação de Resultado de Exercícios Futuros  (7.170) (14.218) (7.656)
Provisão não operacional  (136) (15) 20
Resultado na Venda de Bens de Arrendamento Mercantil  (6.693) (12.326) (15.255)
Provisão de Juros - Conta Garantida  512 649 495
Receitas com VPC Stub a Receber  (1.109) (3.491) (1.474)
Baixa de Débitos Tributários  (3.139) (3.139) -
(Reversão)/Provisão para Perdas
 Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 8 510 583 (1.859)
Lucro Líquido do Exercício/Semestre Ajustado  50.440 101.066 92.821

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos  (12.177) (15.112) (10.250)
Variação de Ativos e Passivos  19.488 11.786 40.870
(Aumento)/Redução em Instrumentos Financeiros Derivativos 3.024 8.083 12.243
(Aumento)/Redução em Operação 
 de Arrendamento Mercantil  (18.069) (22.704) (18.102)
(Aumento)/Redução de Outros Créditos  (64.755) (82.923) 10.379
(Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens  (1.343) (2.083) (76)
Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos  72.483 72.599 (2.494)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações -
 Remuneração de Capital a Pagar  243 51 3.290
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações -
 Fiscais e Previdenciárias  9.083 13.388 6.170
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações -
 Obrigações Fiscais Diferidas  (5.189) 1.986 1.492
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações - Diversas  15.142 13.726 2.301
Aumento/(Redução) em
 Resultado de Exercícios Futuros  8.869 9.663 25.667

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais  57.751 97.740 123.441
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Alienação (Aquisição) de Imobilizado de Arrendamento  (58.344) (97.376) (92.758)
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Operacional  (67.258) (113.165) (111.307)
Alienação de Móveis e Equipamentos - Operacional  8.914 15.789 18.549

Alienação (Aquisição) de Imobilizado de Uso  (87) (220) (128)
Móveis e Equipamentos de Uso  (87) (220) (128)
Aplicação do Intangível  (15) (77) -

Sistema de Processamento de Dados  (15) (77) -
Caixa Líquido Consumido pelas
 Atividades de Investimento  (58.446) (97.673) (92.886)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos  (13.896) (25.096) -

Caixa Líquido Consumido pelas
 Atividades de Financiamento  (13.896) (25.096) -
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.591) (25.029) 30.555
Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Início do Exercício/Semestre  24.231 34.669 4.114
Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Fim do Exercício/Semestre  9.640 9.640 34.669

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  2º Se-
 Nota mestre
 Explicativa de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Receitas da
 Intermediação Financeira  129.370 248.349 244.628
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 121.297 242.242 216.851
 Resultado com Instrumentos
  Financeiros Derivativos 6 7.745 5.643 27.633
 Resultado com Títulos de Renda Fixa 6 328 464 144
Despesas da Intermediação Financeira  (102.552) (193.113) (199.917)
 Operações de Empréstimos 13 (20.506) (30.955) (53.128)
 Operações de Arrendamento Mercantil 7 (81.537) (161.575) (148.648)
 Provisão para Perdas Esperadas
  Associadas ao Risco de Crédito 8 (509) (583) 1.859
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira  26.818 55.236 44.711
Outras Receitas/Despesas Operacionais  (10.531) (21.553) (18.037)
 Despesas de Pessoal  (7.552) (17.404) (15.564)
 Outras Despesas Administrativas 24 (5.100) (7.401) (5.535)
 Despesas Tributárias  (4.024) (7.867) (6.679)
 Outras Receitas Operacionais 25 6.966 12.843 10.200
 Outras Despesas Operacionais 26 (821) (1.724) (459)
Resultado Operacional  16.287 33.683 26.674
Outras Receitas e Despesas 27 8.496 12.462 8.828
Resultado antes dos Tributos
 e Participações sobre o Lucro  24.783 46.145 35.502
 Imposto de Renda e
  Contribuição Social - Correntes 17 (5.560) (7.745) (10.028)
 Imposto de Renda e
  Contribuição Social - Diferidos 17 (5.312) (12.076) (4.514)
 Participações sobre o Lucro  (743) (743) (711)
Lucro Líquido do Exercício/Semestre  13.168 25.581 20.249
 Lucro básico e diluído por Ação (Em R$ 1,00)  0,90 1,75 1,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

                                                                   Reservas de Lucros
 Nota Capital Social Reserva Reservas Lucros 
 Explicativa Realizado Legal Estatutárias Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  19.691 2.877 27.978 - 50.546
Aumento de Capital 20.a 7.323 - (7.323) - -
Lucro Líquido do Exercício   - - - 20.249 20.249
Destinação de lucros: 20.b
Constituição de reservas de lucros  - 1.013 19.044 (20.057) -
Distribuição de Dividendos 20.c - - - (192) (192)
Reversão de Distribuição de Dividendos 20.c - - 3.482 - 3.482

Saldos em 31 de Dezembro de 2020  27.014 3.890 43.181 - 74.085
Aumento de Capital 20.a 4.525 - (4.525) - -
Lucro Líquido do Exercício  - - - 25.581 25.581
Destinação de lucros:
Constituição de reservas de lucros 20.b - 1.279 24.059 (25.338) -
Distribuição de Dividendos - Exercícios Anteriores 20.c - - (11.008) (243) (11.251)
Distribuição de Dividendos 20.c - - (13.896) - (13.896)

Saldos em 31 De Dezembro de 2021  31.539 5.169 37.811 - 74.519
Saldos em 30 de Junho de 2021  31.539 4.510 39.441 - 75.490
Aumento de Capital 20.a - - - - -
Lucro Líquido do Semestre  - - - 13.168 13.168
Destinação de lucros:
Constituição de reserva de lucros 20.b - 659 12.266 (12.925) -
Distribuição de Dividendos 20.c - - (13.896) (243) (14.139)
Reversão de Distribuição de Dividendos 20.c - - - - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2021  31.539 5.169 37.811 - 74.519
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2º Semestre
 de 2021 31/12/2021 31/12/2020 
Lucro Líquido do Exercício/Semestre 13.168 25.581 20.249
Outros Resultados Abrangentes - - -
Resultado Abrangente
 do Exercício/Semestre 13.168 25.581 20.249

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

8. Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito: Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédi-
to é de R$ 2.116 (R$ 1.533 em 2020), sendo R$ 1.010 (R$ 736 em 2020) para Arrendamento Financeiro e R$ 1.106 (R$ 797 em 2020) para Arrendamento Operacional. O risco de cré-
dito com a carteira de arrendamento mercantil a valor presente e a provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa são calculados conforme estabelecido na 
Resolução CMN nº 2.682/99, estão apresentados a seguir:
Arrendamento  nanceiro      31/12/2021   31/12/2020
Níveis de risco Provisão mínima requerida Vencido A vencer  Saldo Provisão Vencido A vencer Saldo Provisão
AA 0%  -    16.223   16.223   -   - 6.444 6.444 -
A 0,50%  -    129.685   129.685   648  - 126.507 126.507 633
B 1%  141   33.281   33.422   335  68 5.989 6.057 61
C 3%  17   880   897   27  - 1.156 1.156 35
D 10%  -    -   -   -   52 21 73 7
   158   180.069   180.227   1.010  120 140.117 140.237 736
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