
Apresentamos as demonstrações financeiras consolidadas do Banco Genial S.A. (“Banco”) de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Banco Central do Brasil - “Bacen”, relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021. O  Banco Genial é um Banco Múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, 
assessoria financeira e asset management, além de contar com forte atuação no mercado de distress asset e real state, pos-
suindo capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. Em 17 de fevereiro 
de 2021 , foi aprovada pelo Banco Central do Brasil a alteração da razão social do Banco, passando a operar sob a marca 
Genial. Com isso, o Plural S.A - Banco Múltiplo passou a ser Banco Genial S.A. Essa mudança une o histórico de uma marca 
vencedora (Plural) com o despojamento de outra voltada para o mundo moderno, tecnológico, disponibilizando ferramentas e 
produtos de ponta para nossos clientes. As Sociedades do Conglomerado atuam integradamente no mercado financeiro, bus-
cando sinergias e complementariedade dos negócios. O Conglomerado conta, operacionalmente, com as Corretoras Genial 
Investimentos e Genial Institucional, as Gestoras Plural Investimentos, Plural Gestão de Recursos e Occam Brasil Gestão de 
Recursos, além da Genial Seguros. Em 1º de março de 2021, conforme detalhado na nota explicativa 16, o Conglomerado 
Genial protocolou os atos societários relativos a mais um passo importante em direção ao seu processo de reorganização so-
cietária. Nesse processo, a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda passou a integrar o conglomerado financeiro. A operação 
foi aprovada pelo Bacen em 1º de agosto de 2021. Em 25 de junho de 2021, se utilizando da prerrogativa de complementarie-
dade de seus negócios e com o objetivo de aumentar seu potencial para participação operações de intermediação envolvendo 
mercado de capitais, foram deliberados os aportes de capital na Genial Investimentos Corretora no valor de R$205 milhões e 
Genial Institucional Corretora em R$35 milhões. As deliberações acima foram aprovadas pelo Bacen em 01 e 03 de agosto de 
2021, respectivamente. Os ativos consolidados do “Banco” totalizavam R$2,3 bilhões, o patrimônio líquido montava R$198,8 

milhões, o índice de basileia 19,07% e o 1esult20o auferido foi de lucro de R$63,4 milhões (prejuízo de R$6,7 milhões em 
2020). Apesar de um exercício influenciado pelo cenário prolongado de pandemia pelo corona vírus (COVID-19) no Brasil, o 
mercado de capitais vive um momento de oportunidades. Diante disso, realizamos excelentes operações que contribuiram de 
forma expressiva para os nossos resultados. Individualmente, o Banco alcançou o lucro de R$22,5 milhões (lucro de R$5,7 
milhões em 2020). No Conglomerado Prudencial as receitas de prestação de serviços alcançaram patamares na ordem de 
R$375,6 milhões (R$299,6 milhões em 2020). As Corretoras do Grupo, Genial Investimentos e Genial Institucional, aparecem 
entre as maiores corretoras em volume de negócios do Brasil, apresentando performance sustentável no mercado de bolsa 
de valores. As Corretoras juntas alcançaram, no exercício, o faturamento de R$288,2 milhões (R$238,7 milhões em 2020). Em 
corretagem, o crescimento foi de, aproximadamente, 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Genial Investimen-
tos encerrou o exercício com lucro de R$40,8 milhões (prejuízo de R$11,2 milhões em 2020) e a Genial Institucional obteve 
lucro de R$8,5 milhões (R$3,2 milhões em 2020), mantendo seu histórico de lucratividade. A transformação digital e a utiliza-
ção de ferramentas e produtos inovadores vem contribuindo bastante no enorme crescimento da nossa base de clientes e na 
nossa captação líquida. Esse é o reflexo da satisfação dos nossos clientes que é o principal foco da nossa operação.   Garantir 
a saúde e a segurança de nossos colaboradores, seguindo todos os protocolos diante da crise sanitária imposta pelo Corona 
Vírus, sem sacrificar o atendimento aos nossos clientes foi o grande desafio do exercício, mas o uso da tecnologia possibilitou 
a manutenção de todos os serviços, canais de comunicação e a segurança de nossos ambientes funcionando. Agradecemos 
aos nossos colaboradores que nesse período de enfrentamento do Covid,  estiveram engajados e mantiveram nossas opera-
ções em pleno funcionamento, sempre pensando no coletivo e sem deixar de lado nossos princípios que são nossos pilares. 
Aos nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuiram para as nossas realizações. A Administração.

Relatório da Administração - Banco Genial S.A.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 998.679 1.558.599 1.544.731 1.974.060
  Disponibilidades 5 67.728 12.785 69.004 20.780
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5 e 6 172.859 871.932 172.859 871.940
  Aplicações no mercado aberto 163.996 865.002 163.996 865.010
  Aplicações em moeda estrangeira 8.863 6.930 8.863 6.930
Instrumentos financeiros 621.378 608.847 934.562 665.373
  Carteira própria 7 353.431 59.372 634.804 72.982
  Vinculados a compromisso de recompra 7 148.662 157.873 148.662 157.873
  Vinculados à prestação de garantias 7 78.846 360.599 109.289 396.765
  Instrumentos financeiros derivativos 8 12.903 12.247 12.924 12.250
  Operações de crédito 9 27.553 24.024 28.900 30.771
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 9 (17) (5.268) (17) (5.268)
  Relações interfinanceiras 88.712 14.341 88.712 14.341
Outros créditos 43.523 46.111 267.524 393.849
  Carteira de câmbio 10 5.803 23.678 5.803 23.678
  Rendas e serviços a receber 11 13.838 9.320 21.853 21.581
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de outros
    créditos 11 (4.544) (3.144) (5.142) (3.772)
  Negociação e intermediação de valores 12 1.014 6.521 206.463 331.342
  Títulos e créditos a receber 13 2.058 42 2.058 42
  Diversos 14 25.354 9.694 36.489 20.978
  Outros ativos 4.479 4.583 12.070 7.777
  Bens de não uso próprio 5.600 5.600 5.600 5.600
  Provisão para redução ao valor recuperável de outros ativos (1.439) (1.200) (1.439) (1.200)
  Despesas antecipadas 15 318 183 7.909 3.377
Realizável a longo prazo 697.982 644.611 713.885 650.794
  Instrumentos financeiros 697.952 644.497 700.539 644.497
  Vinculados a compromisso de recompra 7 594.467 – 534.168 –
  Vinculados à prestação de garantias 7 78.029 – 140.915 –
  Instrumentos financeiros derivativos 8 14.411 14.411
  Operações de crédito 9 25.898 630.248 25.898 630.248
  Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 9 (442) (162) (442) (162)
  Outros créditos 30 114 4.150 6.297
  Créditos tributários 23 – – 2.743 4.911
  Diversos 14 30 114 1.407 1.386
  Outros ativos – – 9.196 –
  Despesas antecipadas 15 – – 9.196 –
Permanente 322.978 64.261 66.844 28.305
  Investimentos 16 305.198 59.306 41.170 12.496
    Participações societárias em controladas 305.198 59.306 41.170 12.496
    Imobilizado de uso 17 13.623 322 19.540 7.903
    Imobilizado de uso 2.684 444 16.114 12.005
    Outras imobilizações de uso 11.578 – 11.578 5.594
    Depreciações acumuladas (639) (122) (8.152) (9.696)
  Intangível 18 4.157 4.633 6.134 7.906
    Outros ativos intangíveis 3.841 3.841 7.601 7.497
    Amortizações acumuladas - intangíveis – – (3.199) (3.013)
    Ágio 63.014 63.014 75.143 75.143
    Amortizações acumuladas - ágio (62.698) (62.222) (73.411) (71.721)
Total do ativo 2.019.639 2.267.471 2.325.460 2.653.159

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 1.636.378 1.326.680 1.940.397 1.711.905
Depósitos e demais instrumentos financeiros 1.503.467 1.268.584 1.589.565 1.310.733
  Captações no mercado aberto 19 741.510 749.565 681.247 487.304
  Recursos de aceites e emissão de títulos 19 9.601 5.870 9.601 5.870
  Depósitos 19 739.610 499.637 885.953 804.043
  Instrumentos financeiros derivativos 8 12.746 13.512 12.764 13.516
Relações interfinanceiras 49.159 6.984 49.159 6.984
  Pagamentos e compensações a liquidar 49.159 6.984 49.159 6.984
Outras obrigações 83.506 50.974 300.833 389.798
  Carteira de câmbio 10 5.807 23.700 5.807 23.700
  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 498 430 505 432
  Negociações e intermediação de valores 12 – 18 186.788 314.140
  Sociais e estatutárias 20 7.923 5.935 19.508 14.786
  Fiscais e previdenciárias 21 9.064 6.075 16.161 11.760
  Fiscais diferidas 45.736 – 45.810 –
  Diversas 22 14.478 14.816 26.254 24.980
Provisões 246 138 840 4.390
  Provisão para passivos contingentes 23 246 138 840 4.390
Exigível a longo prazo 184.443 850.963 186.245 851.426
Depósitos e demais instrumentos financeiros 183.477 850.509 183.477 850.509
  Recursos de aceites e emissão de títulos 19 – 600.093 – 600.093
  Depósitos 19 183.477 236.108 183.477 236.108
  Instrumentos financeiros derivativos 8 – 14.308 – 14.308
Outras obrigações 966 454 2.768 917
  Fiscais e previdenciárias 21 79 – 153 –
  Diversas 22 887 454 2.615 917
Patrimônio líquido 25 198.818 89.828 198.818 89.828
  Capital social 144.795 144.786 144.795 144.786
  Reserva de lucros 8.279 – 8.279 –
  Outros resultados abrangentes 45.744 229 45.744 229
  Prejuízos acumulados – (55.187) – (55.187)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.019.639 2.267.471 2.325.460 2.653.159

Semestre
 findo em Controladora Consolidado

Nota 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Receitas da intermediação financeira 84.621 154.257 45.466 200.304 60.675
Rendas de aplicações financeiras de liquidez 7 17.466 36.541 7.232 36.541 7.232
Resultado de títulos e valores mobiliários 7 23.579 33.145 7.735 74.129 20.897
Resultado de instrumentos financeiros derivativos 8 8.263 4.787 (1.878) 7.641 (1.141)
Operações de crédito 9 16.288 34.475 5.155 36.684 6.465
Operações de câmbio 10 19.025 45.309 27.222 45.309 27.222
Despesas da intermediação financeira (46.727) (86.409) (20.142) (79.957) (12.420)
Operações de captação no mercado 19 (54.024) (91.363) (15.955) (84.886) (8.148)
Operações de empréstimos e repasses – (17) (2) (42) (59)
Provisão/(reversão) para perdas esperadas
  associadas ao risco de crédito 7.297 4.971 (4.185) 4.971 (4.213)
Resultado bruto da intermediação financeira 37.894 67.848 25.324 120.347 48.255
Outras receitas (despesas) operacionais (21.695) (24.506) (7.219) (58.962) (25.848)
Receitas de prestação de serviços 11 e 26 47.633 87.395 60.810 375.668 299.603
Despesas de pessoal 27.a (24.232) (44.292) (35.460) (132.652) (103.302)
Despesas administrativas 27.b (23.115) (37.939) (22.801) (189.349) (130.884)
Despesas tributárias (7.134) (12.188) (7.829) (39.567) (31.193)
Depreciação e amortização 17 e 18 (712) (994) (2.171) (4.906) (6.084)
Outras receitas operacionais 28 922 2.437 11.592 15.526 20.011
Outras despesas operacionais 28 (14.094) (17.286) (11.202) (82.073) (73.730)
Provisão/(reversão) para perdas esperadas
  associadas a outros créditos/ativos (963) (1.639) (158) (1.609) (269)
Resultado de participação societária em
  controladas 16 7.970 40.883 (12.484) 41.365 (983)
Despesas de provisões 23 (107) (108) (184) (340) (3.158)
Provisões para passivos contingentes (107) (108) (184) (340) (3.158)
Resultado operacional 24.062 84.117 5.437 102.410 18.266
Resultado não operacional – – – (1.125) –
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
  participações 24.062 84.117 5.437 101.285 18.266
Tributos sobre o lucro (5.741) (12.324) (6.218) (17.878) (8.361)
Provisão para imposto de renda 23 (2.945) (6.301) (3.402) (8.171) (4.847)
Provisão para contribuição social 23 (3.183) (5.944) (2.816) (7.386) (3.719)
Ativo fiscal diferido 23 387 (79) – (2.321) 205
Participação estatutária no resultado (5.360) (8.327) (5.947) (19.941) (16.633)
Participação dos não controladores – – – – –
Resultado líquido do semestre/exercício 12.961 63.466 (6.728) 63.466 (6.728)
Quantidade de ações no final do semestre/
 exercício 2.368.287 2.368.287 2.368.044 2.368.287 2.368.044
Resultado líquido do semestre/exercício por
  ação - R$ 5,47 26,80 (2,84) 26,80 (2,84)

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais) Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e semestre findo em 31/12/2021 
(Em Milhares de Reais, exceto o lucro/(prejuízo) por ação)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em Milhares de Reais)
1. Contexto operacional: O Banco Genial S.A  (“Banco”), (anteriormente denominado Plural S.A. Banco Múltiplo) está cons-
tituído sob a forma de banco múltiplo e tem como objetivo a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes 
às carteiras comerciais e de investimento, além de operações de câmbio e administração de carteiras de títulos e valores 
mobiliários, podendo ainda deter participação, como sócia ou acionista, em sociedades no país ou no exterior, inclusive 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. O Banco está 
sediado na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, na cidade e estado do Rio de Janeiro e possui local principal de seus negó-
cios na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo. Em 17 de fevereiro de 2021, 
o Bacen aprovou a alteração da denominação do Banco para Banco Genial S.A conforme ato de 12 de janeiro de 2021. As 
operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro 
nacional, acarretando ganho de sinergia dentre as empresas do Grupo Financeiro Genial. O Banco tem como controlador a 
Plural Nova Holding Financeira Ltda (“Nova Holding Financeira”), e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. 2. Apre-
sentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”) e do Banco Central do Brasil (“Bacen”) e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional - Cosif, instituído pelo Bacen. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas do Banco, 
foram adotados, quando aplicável, os critérios para consolidação em conformidade com o Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela Circular n° 1.273, de 29 de dezembro de 1987. A preparação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração do Banco baseia-se em estimativas e julgamentos para 
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informa-
ções sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de 
sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas 
às demonstrações financeiras referem-se à marcação a mercado de instrumentos financeiros, provisão para créditos de 
liquidação duvidosa e provisão para contingências. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semes-
tralmente. As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade do Banco e da continuidade das atividades nos próximos 12 (doze) 
meses.  A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 25 de fevereiro de 2022. 3. 
Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado”), referem-se ao 
Conglomerado Financeiro e incluem o Banco, suas controladas diretas abaixo relacionadas, que preparam demonstrações 
financeiras na mesma data, observando as mesmas práticas contábeis do Banco. As demonstrações financeiras conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com os critérios de consolidação emanados pelo BACEN, tendo sido eliminadas as 
participações, os saldos das contas de ativo e passivo, as receitas, as despesas e lucros não realizados entre as empresas. 
A seguir estão apresentadas as controladas indiretas consolidadas nas demonstrações financeiras:
Empresas Participação
Genial Institucional Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. 100%
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 100%
A conciliação do patrimônio líquido e do lucro/prejuízo acumulado está apresentada na Nota Explicativa nº 15 Investimentos 
- participações societárias em controladas - controladora. 4. Principais práticas contábeis: (a) As demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional do Banco e de suas 
controladas. (b) Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 
(noventa) dias, e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor. (c) As operações de Aplicações interfinanceira 
de liquidez, estão registradas a valor presente, calculados “pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. As receitas 
e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia para as de natureza finan-
ceira. (d) Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 8 de novembro de 2001 e regulamentação complementar, os títulos e 
valores mobiliários são classificados nas seguintes categorias: I. Títulos para negociação: Os títulos para negociação são 
apresentados no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. Compreendem os títulos adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da 
valorização ou desvalorização computado ao resultado. II. Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e valores mobiliários 
para os quais haja intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são avaliados 
pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais devem ser lançados no 
resultado do período. III. Títulos disponíveis para venda: Títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas demais 
categorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta de patrimônio líquido 
denominada “ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos efeitos tributários. As ações de companhias abertas são regis-
tradas pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização do preço médio do último 
dia em que foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e balcão (“B3 S. A.”). Os resultados das operações constituídos dos 
ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados nas demonstrações individuais e 
consolidadas do resultado. As ações de companhias fechadas são registradas pelo custo de aquisição e são marcadas a 
mercado com contra partida no Patrimônio Líquido. (e) As operações com instrumentos financeiros derivativos são contabili-
zadas da seguinte forma: Os contratos de operações realizados no mercado a termo de moedas - NDF e de ativos financei-
ros são registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente e reconhecidos no 
resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados ao seu valor de mercado. Os ajustes diários das operações 
realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou despesa efetiva quando auferidas ou incorridas. Os prêmios 
pagos ou recebidos nas operações realizadas no mercado de opções são registrados em contas patrimoniais pelos valores 
efetivamente pagos ou recebidos e ajustados a mercado em contrapartida do resultado. Os valores de referência desses 
contratos são registrados em contas de compensação. Os valores de mercado das operações de “swap” e de termo são 

registrados individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, em contrapartida às respectivas contas de receitas 
e despesas. (f) As operações de crédito são demonstradas pelo custo de aquisição ou de liberação, acrescidos de juros 
contratualmente pactuados. (g) A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito e de outros créditos é 
estimada com base em análise das operações e dos riscos específicos apresentados em cada carteira, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do CMN. Para as operações de crédito contratadas com clientes cuja 
responsabilidade total seja inferior a R$50, é adotado um modelo interno de avaliação, conforme facultado pela Resolução 
2.697/00. São registradas a valor presente, calculadas “pró rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizado até o 59° dia de atraso nas empresas financeiras, observada a expectativa do recebimento. 
A partir do 60° dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efeito recebimento das prestações. As operações 
em atraso classificadas como nível “H” são baixadas após 180 dias contra a provisão existente e registrada em conta de 
compensação, onde permanecerá pelo prazo mínimo de cinco anos. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, 
no mesmo nível em que estavam classificadas anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra 
provisão, são classificadas como nível H; os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. (h) As 
contas patrimoniais representativas de moedas estrangeiras são reajustadas com base nas taxas fornecidas pelo Bacen 
para fins de balancetes e balanços, onde o saldo em moeda nacional reajustado corresponde, em natureza (devedora e 
credora) e valor, ao saldo em moeda estrangeira, convertido às taxas mencionadas. A variação cambial apurada em cada 
uma das contas patrimoniais é registrada no resultado. (i) As participações em controladas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora. (j) O ativo imobilizado de uso (bens corpóreos) 
está registrado pelo valor de custo de aquisição. A depreciação é calculada com base na vida útil do bem, geralmente 10 
anos para móveis, calculado pelo método linear às taxas de 10% a.a., e para os demais itens a 5 anos sendo calculado a 
20% a.a. (k) O intangível é composto por licenças adquiridas de programas de computador e de software, e amortizado pelo 
método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos futuros
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CNPJ nº 45.246.410/0001-55

Semestre
 findo em Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Lucro/(prejuízo) do semestre/exercício 12.961 63.466 (6.728) 63.466 (6.728)
Ajustes do lucro/(prejuízo) do semestre/exercício:
Constituição de créditos tributários (387) 79 – 2.321 (205)
Imposto de renda e contribuição social 6.128 12.245 6.218 15.557 8.566
Constituição da provisão para participações dos empregados 5.360 8.327 5.947 19.941 16.633
Reversão da provisão para participações dos empregados – – – (27) –
Resultado de participações societárias (7.970) (40.883) 12.484 (41.365) 983
Reversão/provisão para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito (7.973) (4.971) 4.343 (4.971) 4.482
(–) Reversão/provisão para perdas esperadas associadas a 
outros créditos/ativos 1.639 1.639 – 1.609 –
Constituição de provisões para contingências 107 108 184 340 3.158
Depreciação e amortização 712 994 2.171 4.906 6.084
Lucro líquido ajustado antes das variações de ativos e 
passivos 10.577 41.004 24.619 61.777 32.973
Variação de ativos e passivos:
(Aumento)/redução em instrumentos financeiros - ativo (157.555) (89.871) (636.704) (349.116) (770.090)
(Aumento)/redução em outros créditos e outros ativos 995 1.058 (2.084) 111.053 (2.693)
(Redução)/aumento em depósito e demais instrumentos 
financeiros (1.351.747) (432.149) 1.449.668 66.669 1.289.783
Aumento/(redução) em outros passivos (101.825) 74.824 (4.216) (501.973) 283.933
Participações dos empregados (1.541) (6.339) (6.412) (15.192) (13.000)
Impostos pagos (7.327) (13.838) (1.264) (22.004) (1.343)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.619.000) (466.315) 798.988 (710.563) 786.590

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado de uso (13.814) (13.819) (128) (15.790) (2.824)
Baixa de imobilizado de uso – – – 1.127 –
Aquisição de intangível – – – (104) (528)
Integralização de capital – (205.000) – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (13.814) (218.819) (128) (14.767) (3.352)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos recebidos – – – 12.699 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento – – – 12.699 –
(Redução)/ aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.622.237) (644.130) 823.479 (650.854) 816.211
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 1.862.824 884.717 61.238 892.721 76.510
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 240.587 240.587 884.717 241.863 892.721
(Redução)/ aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.622.237) (644.130) 823.479 (650.858) 816.211
Transações não monetárias
Ajuste MTM - Título Disponível para Venda (45.416) (45.515) 43 (45.515) 92
Aumento de capital – (9) – (9) –

Capital 
Social

Aumento
 de

capital

Ajuste de
 Avaliação

 Patrimonial
Reserva

de Lucfros

Lucros/
Prejuízos

acumu-
lados

Patrimônio
 Líquido

Consolidado
Saldos em 1º de janeiro de 2020  143.786  1.000  272  –    (48.459)  96.599 
Prejuízo líquido do exercício  –    –    –    –    (6.728)  (6.728)
Aumento de capital  1.000  (1.000)  –    –    –    –   
Outros resultado abrangentes  –    –    (43)  –    –    (43)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  144.786  –    229  –    (55.187)  89.828 
Mutações do exercício  1.000  (1.000)  (43)  –    (6.728)  (6.771)
Saldos em 1º de julho de 2021  144.786  9  130  –    (4.682)  140.243 
Lucro líquido do semestre  –    –    –    –    12.961  12.961 
Aumento de capital  9  (9)  –    –    –    –   
Reserva legal  –    –    –    414  (414)  –   
Reserva estatutária  –    –    –    7.865  (7.865)  –   
Ajuste de Avaliação Patrimonial  –    –    45.614  –    –    45.614 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  144.795  –    45.744  8.279  –    198.818 
Mutações do semestre  9  (9)  45.614  –    12.961  58.575 
Saldos em 1º de janeiro de 2021  144.786  –    229  –    (55.187)  89.828 
Lucro líquido do exercício  –    –    –    –    63.466  63.466 
Aumento de capital  9  –    –    –    –    9 
Reserva legal  –    –    –    414  (414)  –   
Reserva estatutária  –    –    –    7.865  (7.865)  –   
Ajuste de Avaliação Patrimonial  –    –    45.515  –    –    45.515 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  144.795  –    45.744  8.279  –    198.818 
Mutações do exercício  9  –    45.515  8.279  (8.279)  45.524 

Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
e semestre findo em 31/12/2021 (Em Milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
e semestre findo em 31/12/2021 (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
 e semestre findo em 31/12/2021 (Em R$ Mil)

Semestre
findo em Controladora Consolidado

 31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Lucro/(prejuízo) liquido do semestre/exercício  12.961  63.466  (6.728)  63.466  (6.728)
Variação de ajuste de avaliação patrimonial de ativos
  financeiros disponíveis para venda  91.274  91.488  416  91.488  416 
IR/CSLL diferidos sobre marcação a mercado de ativos 
financeiros disponíveis para venda  (45.660)  (45.744)  (187)  (45.744)  (187)
Lucro/(prejuízo) líquido abrangente do semestre/exercício  58.575  109.210  (6.499)  109.210  (6.499)
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a serem gerados. (l) O ágio é apurado com base na diferença entre o valor pago 
na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é base-
ado na previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado em 
consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando baixado 
o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. (m) 
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) é registrada 
quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. De acordo com 
a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis 
no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor re-
cuperável de ativos não financeiros (impairment), o Banco testa, no mínimo anu-
almente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do 
exercício as eventuais perdas apuradas. Com base em análise de seus ativos, o 
Banco conclui que não há evidências que indiquem a necessidade de constituição 
de provisão para perdas consideradas permanentes. (n) Depósitos, captações no 
mercado aberto e recursos de aceites e emissão de títulos são demonstrados 
pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. (o) A provisão para imposto de 
renda é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendimentos tri-
butáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado tributável anual 
que exceder R$240. A contribuição social é, quando devida, constituída à alíquota 
de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na forma da legislação em 
vigor. Durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021, através da lei 14.183 de 14 
de julho de 2021, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
instituida pela Lei 7.689/88 foi alterada para os Bancos de 20% para 25%. Imposto 
diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos e 
passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no 
ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de 
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. (p) O resulta-
do por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação na data 
do balanço. (q) Resultado recorrente e não recorrente. Considera-se resultado não 
recorrente: I. o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado inci-
dentalmente com as atividades típicas da instituição; e II. não esteja previsto para 
ocorrer com frequência nos exercícios futuros. (r) Ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais - fiscais e previdenciárias. O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados 
de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: 1. Ativos 
contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 
ganho como praticamente certo e quando os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. 2. Passivos contingentes: são constituídos levan-
do em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similari-
dade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, 
sempre que a perda for avaliada como provável e quando os montantes envolvi-
dos forem mensuráveis com suficiente segurança. 3. Obrigações legais - fiscais e 
previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tribu-
tárias, 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. (s) As de-
monstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa foram preparadas e 
estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). (t) Evento subsequente ao período a que se referem às demons-
trações financeiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre 
a data final do período a que se referem às demonstrações contábeis e a data na 
qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem 
ser identificados:  Os que evidenciam condições que já existiam na data final do 
período a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao 
período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes).  Os 
que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período 
contábil a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao 
período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes).
5. Caixa e equivalentes de Caixa

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Disponibilidade     
Caixa – – 5 7
Depósitos bancários 66.733 11.756 68.004 19.744
Depósitos em moeda estrangeira 995 1.029 995 1.029

67.728 12.785 69.004 20.780
Aplicações interfinanceiras de 
liquidez
Aplicações no mercado aberto
  (NE nº 6) 163.996 865.002 163.996 865.010
Aplicações em moeda estrangeira
  (NE nº6) 8.863 6.930 8.863 6.930

172.859 871.932 172.859 871.940
Total 240.587 884.717 241.863 892.720
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de li-
quidez referem-se a operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. 
As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações finan-
ceiras em outras instituições, a uma taxa de 100% do CDI em aplicações pós-
-fixadas, com vencimentos variados, sendo o mais distante em 1º de setembro de 
2027, entretanto, as operações compromissadas são liquidadas conforme venci-
mento da operação em 3 de janeiro de 2022 (2 de janeiro de 2021 para o exercício 
de 2020) e não do papel.
Aplicações no mercado aberto

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Por posição/título     
 Posição Bancada
  Letras do Tesouro Nacional - LTN 13.999 152.744 13.999 400.020
  Letras Financeiras do Tesouro -
    LFT – 5.202 – 5.202
  Notas do Tesouro Nacional - 
    NTN B 149.997 114.983 149.997 114.983
 Posição Financiada
  Letras do Tesouro Nacional - LTN – 247.268 – –
  Notas do Tesouro Nacional -
    NTN B – 344.805 – 344.805
Aplicação no mercado aberto 163.996 865.002 163.996 865.010
Aplicações em moeda
   estrangeira 8.863 6.930 8.863 6.930
Total 172.859 871.932 172.859 871.940
7. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários integrantes da 
carteira própria do Banco e de suas controladas estão apresentados por tipo 
de papel e prazo de vencimento contratual da carteira:
a. Títulos disponíveis para venda

Controladora/ Consolidado – 31/12/2021

 Custo

Valor de mercado

 

Sem venci- 
mento/ até 

360 dias
Acima de 
360 dias  Total

Valor de 
mercado 

31/12/2020
Títulos de renda variável 203 187 – 187 331
Ações de companhias
 fechadas 203 187 – 187 331

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 8.013 99.327 – 99.327 –
Porto – Fundo de
 Investimento em
 Participações
  Multiestratégia(*) 8.013 99.327 – 99.327 –
Total 8.216 99.514 – 99.514 331
b. Títulos para negociação

Controladora – 31/12/2021

Custo

Valor de mercado
Sem 

venci- 
mento 

até 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total

Valor 
de 

mercado 
31/12/2020

Carteira própria (livres) 265.083 107.290 146.625 253.915 59.041
Títulos de renda fixa 199.018 52.262 146.625 198.887 20.785
Letras Financeiras do 
Tesouro 174.133 52.215 122.008 174.223 19.885
Letras do Tesouro Nacional 24 24 – 24 12
Notas do Tesouro Nacional 
– NTN – B 1.368 23 1.268 1.291 888
Certificado de recebíveis
 imbiliário – CRI 23.493 – 23.349 23.349 –

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 31.573 24.919 – 24.919 9.502
Brasil Plural Special
 Situations FIM CP 2.364 2.999 – 2.999 3.374
FIP ABL Shopping 8.250 4.541 – 4.541 4.576
FII Green Towers 1.700 1.411 – 1.411 1.552
JFL Living FII 14.010 10.788 – 10.788 –
Plural Logistica FII 560 468 – 468 –
Leste LLF FIDC 4.689 4.712 – 4.712 –

Títulos de renda variável 34.492 30.109 – 30.109 28.754
 Ações de companhias
 abertas 34.492 30.109 – 30.109 28.754
Recebimento por
 empréstimos
Vinculados a compro-
 misso de recompra 742.993 148.662 594.467 743.129 157.873
Títulos de renda fixa 742.993 148.622 594.467 743.129 157.873
Letras Financeiras do
 Tesouro 742.993 148.662 594.467 743.129 157.873
Vinculados à prestação
 de garantias 174.412 78.848 78.029 156.877 360.599
Títulos de renda fixa 159.344 60.537 78.029 138.566  343.105
Letras Financeiras do
 Tesouro 159.344 60.537 78.029 138.566 343.105
Cotas de fundos de
 investimentos (i) 15.068 18.311 – 18.311 17.494
Fundo de Investimento 
 Liquidez da Camara - B3 
 Multimercado Invest- 
  mento no Exterior 15.068 18.311 – 18.311 17.494

Total 1.182.488 334.800 819.121 1.153.921 577.513
Total títulos e valores
 mobiliários 1.190.704 434.314 819.121 1.253.435 577.844

Consolidado – 31/12/2021

Custo

Valor de mercado
Sem 

venci- 
mento 

até 360 
dias

Acima 
de 360 

dias Total

Valor 
de 

mercado 
31/12/2020

Carteira própria (livres) 157.553 301.484 233.806 535.290 72.651
 Títulos de renda fixa 115.982 244.724 233.806 478.530 29.745
Letras Financeiras do 
 Tesouro 77.946 244.578 195.809 440.387 20.174
Letras do Tesouro Nacional 50 26 – 26 12
Notas do Tesouro Nacional
 – NTN – B 1.145 23 1.494 1.517 920
Certificado de recebíveis
 imbiliário – CRI 662 26 558 584 460
Letras de Câmbio – LC 36 – 12 12 79
Letras Credito Agronegócio 
 – LCA 50 50 – 50 15
Certificado de recebíveis
 do agronegócio – CRA 1.307 – 1.315 1.315 2.970
Certificado de recebíveis
 imobiliário – CRI 24.245 – 24.075 24.075 2.448
Debêntures 10.541 21 10.543 10.564 2.667

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 32.619 26.033 – 26.033 13.164
Brasil Plural Special 
 Situations FIM CP 2.364 3.000 – 3.000 3.374
Brasil Plural Credito Privado
 Triple A FIRF 1.000 1.066 – 1.066 1.014
FIP ABL Shopping 8.250 4.541 – 4.541 4.576
FII Green Towers 1.700 1.411 – 1.411 1.552
FII JFL Living 14.010 10.788 – 10.788 –
FII Plural Logistics 560 468 – 468 –
Plural Small Caps – FIA – – – – 2.646
Leste LLF FIDC 4.689 4.713 – 4.713 –
Outros 46 46 – 46 2

Títulos de renda variável 8.952 30.727 – 30.727 29.742
Ações de companhias
 abertas 8.952 30.727 – 30.727 29.576
Recebimentos por
 empréstimos – – – – 166

Vinculados a compro– 
 misso de recompra 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Títulos de renda fixa 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Letras Financeiras do
 Tesouro 155.644 148.662 534.168 682.830 157.873
Vinculados à prestação
 de garantias 235.150 109.290 140.915 250.205 396.765
Títulos de renda fixa 190.367 62.862 140.915 203.777 361.765
Letras Financeiras do
 Tesouro 190.367 62.862 140.915 203.777 361.765

Cotas de fundos de
 investimentos (i) 44.783 46.427 – 46.427 35.000
Fundo de Investimento 
Liquidez da Camara B3 
Multimercado Investimento
 no Exterior 30.068 46.427 – 46.427 35.000
Fundo de Investimento Liqui–
 dez da Camara – Bradesco 14.715 – – – –
Total 548.347 559.436 908.889 1.468.325 627.289
Total títulos e valores
 mobiliários 556.347 658.949 908.889 1.567838 627.620
(i) Refere–se a aquisição de cotas de fundos do Fundo de Investimento Liqui-
dez da Camara B3 Multimercado Investimento no Exterior para constituição de 
garantia  mínima não operacional na B3 S.A , conforme ofício nº 110/2017. As 
cotas estão calcionadas a favor da Camara BM&F BOVESPA. O valor de mer-
cado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários 
informados pela ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu valor de 
custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado ao valor 
de mercado. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, B3 S.A. e SE-
LIC. Os títulos de rendas variáveis representadas pelas ações de companhias 
fechadas no montante de R$ 187 (R$ 331 em 2020) são avaliadas pelo valor 
de mercado com contrapartida noas de sua titularidade e, nessa mesma data, 
o FIP Porto adquiriu tais debentures de titularidade do Banco, pelo valor de R$ 
5.002. Em 16 de junho de 2021,  foram convertidas em 158.368 ações, sendo 
146.449 da 2TM LLC e 11.919 2TM Participações S.A, classificadas como dis-
ponível para venda, representando participação minoritária nessas empresas. 
Em 12 de julho de 2021, foram vendidas 11.919 ações da 2TM Participações, 
por R$ 7.253 liquidadas em 15 de julho de 2021. Em 10 de dezembro de 2021, 
o Banco aportou capital no valor de R$ 3.000 no FIP Porto. 8. Instrumentos 
financeiros derivativos: O Banco e as demais instituições do Consolidado 
participam de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que 
se destinam a atender às necessidades próprias e de seus clientes. Os ins-
trumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção 
da administração na data do início da operação, levando em consideração 
se a finalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não. São classifica-
dos de acordo com os critérios definidos pelo Banco Central na Circular n° 
3.082/2002. Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado das 
operações com instrumentos financeiros derivativos são:  Futuros: valor do 
ajuste diário das operações;  Opções: preço médio de negociação no dia da 
apuração, ou quando disponível; e  Swaps e Termo: estima–se o fluxo de 
caixa de cada uma das partes descontadas a valor presente, conforme as cor-
respondentes curvas de juros. A administração dos riscos envolvidos nestas 
operações é efetuada por meio de políticas rígidas de controle, e técnicas de 
monitoramento. Os limites de exposição ao risco são avaliados periodicamente 
pela área de Risco e área de Crédito, e por tipos de instrumento e concentra-
ção de contraparte.
a. Por valor de custo e mercado

Controladora
Custo 31/12/2021 31/12/2020

 
Mer– 
cado

Até 
360

Acima 
de 360 Total

SWAP      
 Posição ativa 12.648 12.836 12.836 – 26.466
 Posição passiva 12.553 12.732 12.732 – 27.731
Non Deliverable Foward – 
NDF
 Posição comprada – ativa 74 67 67 – 212
 Posição vendida – passiva 14 14 14 – 89

Consolidado
 Custo 31/12/2021 31/12/2020

 
Mer– 
cado

Até 
360

Acima 
de 360 Total

SWAP      
 Posição ativa 12.648 12.836 12.836 – 26.446
 Posição passiva 12.553 12.732 12.732 – 27.731
Non Deliverable Foward – NDF
 Posição comprada – ativa 74 67 67 – 212
 Posição vendida – passiva 14 14 14 – 89
Opções
 Posição ativa 38 21 21 – 3
 Posição passiva 41 18 18 – 4
b. Registrados em contas de compensação  e patrimoniais: Os valores de 
notional das operações com instrumentos financeiros são registrados em con-
tas de compensação e os ajustes/prêmios em contas patrimoniais. As pontas 
a receber e a pagar são apresentadas separadamente para os derivativos de 
Swap, Non–Deliverable Forward (NDF) no quadro abaixo:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

 
Até 
360

Acima 
de 360 Total Total

SWAP     
DI x TR – – – 56.224
DI x VCP 100.000 – 100.000 204.989
Non–Deliverable Forward  
Posição ativa 3.800 – 3.800 1.896
Posição passiva 2.075 – 2.075 1.500

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

 Até 360
Acima de 

360 Total Total
SWAP     
DI x TR – – – 56.224
DI x VCP 100.000 – 100.000 204.989
Mercado de future – – 102.165 –
Non-Deliverable Forward  
Posição ativa 3.800 – 3.800 1.89 5
Posição passiva 2.075 – 2.075 1.500
Opções
 Posição ativa 126.625 – 126.625 391
 Posição passiva 18.709 – 18.709 441
c. Valor notional por contraparte
 Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Câmara de 
liquidação 

bolsa de 
valores

Institui– 
ções 

Finan-
ceiras

Em-
pre– 
sas Total Total

SWAP  
Posição ativa – 50.000 – 50.000 104.989
Posição passiva – 50.000 – 50.000 156.224
Non–Deliverable 
Forward  
Posição ativa – – 652 652 1.895
Posição passiva – – 300 300 1.500

 Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Câmara de 
 liquidação/ 

bolsa de 
valores

Institui- 
ções 

Finan- 
ceiras

Em- 
pre- 
sas Total Total

SWAP      
Posição ativa – 50.000 50.000 104.989
Posição passiva – 50.000 50.000 156.224
Non–Deliverable Forward  
Posição ativa – – 652 652 1.895
Posição passiva – – 300 300 1.500
Opções
 Posição ativa – 15.783 110.842 126.625 391
 Posição passiva 1 17.866 842 18.709 441 
As operações envolvendo todos instrumentos financeiros derivativos estão re-
gistradas na CETIP S.  A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. Em 31 
de dezembro 2021 e 2020 os compromissos assumidos decorrentes dessas 
operações estão indexados a CDI, moeda e taxa pré-fixada, cujos vencimen-
tos ocorrerão a curto prazo. Os resultados com derivativos alcançados nos 
exercícios foram:
  Controladora Consolidado

 

Semestre 
findo em 

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Swaps 210 (817) 2.039 (817) 2.038
Non–Delivera-
ble Forward 1.314 1.368 89 1.368 89
Termos – (26) – (4) 1
Futuros 6.739 4.262 (4.006) 4.215 (4.030)
Opções – – – 2.879 761
Total 8.263 4.787 (1.878) 7.641 (1.141)
A garantia depositada na B3 S.A. em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 22.463 
(R$ 12.864 em 2020). 9. Operações de crédito: As operações de crédito são 
classificadas em níveis de risco de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Resolução 2.682/99 do CMN. Essa classificação leva em consideração entre 
outras, uma análise periódica da operação, dos atrasos, do histórico do cliente 
e das garantias obtidas, quando aplicável. A provisão para perdas em opera-
ções de crédito é efetuada com base na classificação do cliente nos níveis de 
risco definidos pela referida Resolução. 
a. Por modalidade de crédito e setor de atividade

31/12/2021

Modalidade

% de 
provi- 
siona-
mento

Ativi- 
dade 

Econô-
mica

Nível 
de 

Risco
Ven- 

cidas 
A ven-

cer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA  –    21.832  21.832  –   
Empréstimos - CCB 0% PF AA  –    6.610  6.610  –   
Empréstimos - CCB 0.5% Serviços A  –    9.837  9.837  (49)
Empréstimos - CCB 0,5% PF A  –    2.287  2.287  (11)
Empréstimos - CCB 1% Serviços B  –    655  655  (7)
Empréstimos - CCB 1% PF B  –    553  553  (6)
Empréstimos - CCB 3% Serviços C  –    11.640  11.640  (349)
Empréstimos - CCB 100% PF H  –    37  37  (37)
     –    53.451 53.451  (459)

31/12/2020

Modalidade

% de 
provi- 
siona-
mento

Ativi- 
dade 

Econô-
mica

Nível 
de 

Risco
Venci-

das 
A ven-

cer Saldo
Provi-

são
Empréstimos - CCB 0% Serviços AA – 620.490 620.490 –
Empréstimos - CCB 0% PF AA – 9.480 9.480 –
Empréstimos - CCB 0.5% Serviços A – 15.938 15.938 80
Empréstimos - CCB 0,5% PF A – 254 254 1
Empréstimos - CCB 1% Serviços B 24 314 338 3
Empréstimos - CCB 1% PF B – 61 61 1
Empréstimos - CCB 10% PF D – 126 126 12
Empréstimos - CCB 70% PF G 7.506 – 7.506 5.254
Empréstimos - CCB 100% PF H 30 49 79 79
    7.560 646.712 654.272 5.430
b. Por vencimento

31/12/2021
 À Vencer

  Vencidas
Até 180 

dias
De 181 a 
360 dias

Após 
360 dias Total

Empréstimos – CCB – 19.253 8.300 25.898 53.451
31/12/2020

À Vencer

 Vencidas
Até 180 

dias
De 181 a 
360 dias

Após 
360 dias Total

Empréstimos – CCB 7.560 7.789 8.675 630.248 654.272
c. Por concentração de risco
Maiores devedores 31/12/2021 % 31/12/2020 %
Maior devedor 11.640 22% 600.115 92%
10 seguintes maiores devedores 38.198 71% 52.323 8%
20 seguintes maiores devedores 3.613 7% 1.834 –
 53.451 100% 654.272 100%
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram renegociadas 
e/ou renovadas 18 operações de crédito (21 operações de crédito em 2020), 
no montante de R$ 49.134 (R$ 24.838 em 2020). d. Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: Movimentação da provisão para créditos de li-
quidação duvidosa: A movimentação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é a seguinte:
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (5.430) (1.889)
Constituição de provisão (8.182) (10.119)
Reversão de provisão 13.153 6.578
Saldo final (459) (5.430)
Circulante (17) (5.268)
Não circulante (442) (162)
Efeito no resultado 4.971 (3.541)
Baixa para prejuízo (7.556) (1.094)
No exercício findo de 31 de dezembro de 2021 foi registrado um crédito bai-
xado como prejuizo no montante de R$ 7.556. e. Financiamento de conta 
margem: As operações em conta margem são as operações de financiamento 
realizadas com pessoas físicas, na compra de novas ações no mercado à vis-
ta, regulamentadas pela Instrução CVM nº 51/86, de clientes de Home Broker. 
A remuneração destas operações são de até 4% a.m. O limite de crédito con-
cedido no produto conta margem possui garantia mínima de 140%. Em 31 de 
dezembro de 2021, o saldo dessa conta é de R$ 1.348 (R$ 6.747 em 2020). 
10. Carteira de câmbio Controladora/ 

Consolidado
 31/12/2021
 Ativo Passivo
Câmbio comprado/vendido a liquidar 2.697 3.124
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 3.125 2.683
(–) Adiantamento em moeda nacional recebida (19) –
Total 5.803 5.807

Controladora/ 
Consolidado

 31/12/2020
 Ativo Passivo
Câmbio comprado/vendido a liquidar 11.574 12.186
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 12.289 11.514
(–) Adiantamento em moeda nacional recebida (185) –
Total 23.678 23.700
As receitas auferidas envolvendo a carteira de câmbio em 31 de dezembro de 
2021 foram de R$ 45.309 (R$ 27.222 em 2020). 
11. Rendas e serviços a receber

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Assessoria técnica 4.545 3.319 4.545 3.319
Taxa de Administração 6.934 3.856 10.842 7.975
Comissões 246 1.072 3.413 4.798
Custódia 1.393 868 1.393 868
Outros 720 205 1.660 4.621
Total  13.838  9.320  21.853  21.581 
As receitas auferidas no exercício com prestação de serviços, conforme a Nota 
Explicativa nº 26, totalizaram R$ 87.395 (R$ 60.810 em 2020) na controladora 
e R$ 375.668 no consolidado (R$299.603 em 2020). A movimentação da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (3.144) (2.342)
Constituição de provisão (1.952) (1.450)
Reversão de provisão 552 648
Saldo final (4.544) (3.144)

Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (3.772) (2.830)
Constituição de provisão (2.514) (1.992)
Reversão de provisão 1.092 984
Baixa de provisão 52 66
Saldo final (5.142) (3.772)
12. Negociação e intermediação de valores

 Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021

 Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixa de registro e liquidação 392 - 622 33.833
Devedores/credores - liquidações pendentes 622 - 622 -
Credores por empréstimo de ações - - 205.219 152.479
Outras obrigações - - - 476
Total 1.014 - 206.463 186.788

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2020

 Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixa de registro e liquidação 5.978 18 238.312 2.327
Devedores/credores - liquidações pendentes - - 92.488 311.300
Credores por empréstimo de ações - - - 166
Outras obrigações 543 - 542 347
Total 6.521 18 331.342 314.140
Para efeitos de comparabilidade o montante de R$ 454.869, no Consolidado foi 
reclassificado de “Negociações e Intermediação de Valores” para “Depósitos”, 
conforme mencionado na NE 19. 
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13. Títulos e créditos a receber
Controladora/Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Sem características de concessão de crédito (*) 2.058 42
Total 2.058 42
(*) Refere-se a aquisição de Cessão de crédito e direitos creditórios sem 
coobrigação com a contraparte Videolar-Innova S/A. 14. Outros créditos - 
Diversos

Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Impostos antecipados e
 contribuições a compensar 1.561 2.183 9.399 8.404
Depósitos em garantia 30 114 1.407 1.384
Valores a receber de
 sociedades ligadas (nota 28) 148 244 667 365
Adiantamento salarial 68 78 409 295
Projetos (*) 1.286 942 1.286 946
Provisão a receber (**) 1.319 - 2.328 3.502
Outros (***) 20.972 6.247 22.400 7.468
Total 25.384 9.808 37.896 22.364
Circulante 25.354 9.694 36.489 20.978
Não circulante 30 114 1.407 1.386
(*) Refere-se a despesas reembolsáveis de projetos em andamentos.  
(**) Refere-se a contratos de rebates nos quais as Corretoras intermediam os 
investidores aplicarem recursos e negociar títulos e valores mobiliários nos 
mercados financeiro e de capitais brasileiros. (***) Refere-se a liquidação de 
CCB de fundo administrado pelo banco, regularizado no mês seguinte.
15. Despesas antecipadas

Controladora Consolidado
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Licença de uso 84 148 4.446 1.102
Assessoria técnica - - 180 300
Parceria comercial - - 8.635 -
Outras 234 35 3.844 1.975
Total 318 183 17.105 3.377
Circulante 318 183 7.909 3.377
Não circulante - - 9.196 -

A Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda, Plural Gestão de Recuros 
Ltda e Genial Corretora de Seguros Ltda são investidas indiretas do Banco 
Genial, e não são consideradas para fins de consolidação conforme regras 
estabelecidas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF. 17. Imobilizado de uso. Durante os exercícios findos em 
31 de dezembro 2021 e 2020, o Banco apresentou, de modo consolidado, as 
seguintes movimentações em seu imobilizado:

Controladora
 Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2019

Aqui- 
sições Baixas

Depre- 
ciação

Saldo em 
31/12/2020

Mobiliário  72  1.087   -    -   1.159 
(-) Depreciação acumulada 10%  (10)   -   -  (27)  (37)
Equipamentos de
 comunicação e segurança    6   -    -    -   6 
(-) Depreciação acumulada 10%  (2)   -    -   (1)  (3)
Equipamento de informática    365  1.154   -    -   1.519 
(-) Depreciação acumulada 20%  (109)   -    -   (106)  (215)
Benfeitoria     -   11.578   -    -   11.578 
(-) Depreciação acumulada   -    -    -   (384)  (384)
Total  322 13.819  - (518) 13.623 

Consolidado
  Movimentação  

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2020

Aqui- 
sições Baixas

Depre- 
ciação

Saldo em 
31/12/2021

Mobiliário 1.973  1.268 -   -   3.241 
(-) Depreciação acumulada 10% (724)   -  -  (193)  (917)
Equipamentos de 
comunicação e segurança   772  104   -    -   878 
(-) Depreciação acumulada 10% (711)   -    -   (16)  (727)
Equipamento de informática   9.259  2.840  (106)   -   11.995 

(-) Depreciação acumulada 20% (4.669)   -  84  (1.538)  (6.123)
Benfeitoria   5.594  11.578  (5.594)   -   11.578 
(-) Depreciação acumulada (3.591)   -   4.489  (1.283)  (385)
Total  7.903 15.790 (1.127)(3.030) 19.540

Em 07 de junho foi assinado o contrato de parceria comercial entre BRB e a 
Corretora Genial Investimentos para realização de parceria estratégica nos 
negócios de gestão e administração de recursos de terceiros, e das atividades 
de distribuição e corretagem de títulos e valores mobiliários pelo período de 
20 anos. O contrato estabelece remuneração por meio de profit sharing e a 
possiblidade de constituição de uma Joint Venture entre a Corretora e o BRB, 
a depender do atingimento de determinadas condições. 16. Investimentos - 
Participações societárias em controladas - Controladora. Em função do 
processo de reorganização societária envolvendo o Conglomerado Genial, 
foram deliberados e aprovados pela administração os seguintes atos: I- 
Em 26 de  fevereiro de 2021, os sócios da Plural HNF Participações Ltda. 
decidiram pela cisão parcial da Companhia com a versão da parcela cindida 
correspondente ao investimento na Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. no 
valor de R$9 à sócia Plural Empreendimentos e Participações Ltda. Em razão 
da cisão parcial, os sócios reduziram o capital social da Companhia no valor 
cindido de R$9 e com consequente redução de 9.200 quotas representativas 
do capital social. II- Em 01 de março de 2021, a Plural Empreendimentos e 
Participações Ltda. integralizou as 9.200 quotas da Occam Brasil Gestão de 
Recursos Ltda. na Genial Investimentos Holding S.A., tornando-se acionista 
da Companhia. III- Nessa mesma data, o Banco Genial S.A.  recebeu por 
conferência, 11.795 ações ordinárias e 11.795 ações preferenciais emitidas pela 
Genial Investimentos Holding no valor de R$9. Em razão dessa conferência, os 
sócios aprovaram o aumento de capital do Banco de R$9 mediante a emissão 
de 243 ações. IV- Posteriormente, os sócios da Plural Nova Holding Financeira 
aumentaram o capital social da Companhia com a criação de 9.200 novas 
quotas no valor de R$9. Com isso, a Plural Empreendimentos subscreveu a 
totalidade das 9.200 novas quotas. As novas quotas são integralizadas mediante 
a conferência de 243 ações ordinárias de emissão do Banco Genial.  V- Ainda 
em 1 de março de 2021, a Genial Investimentos Holding aumentou o capital 
social da Genial Investimentos Holding Financeira no valor de R$9.994 mediante 
a emissão de 16.384.139 ações ordinárias. As novas ações emitidas foram 
totalmente subscritas e integralizadas mediante a conferência de 9.200 quotas 
da Occam Brasil Gestão de Recursos no valor de R$9, 10.000 quotas da Plural 
Investimentos Gestão de Recursos no valor de R$3.756 e 3.600.000 quotas da 
Plural Gestão de Recursos no valor de R$6.229. VI- Por conseguinte, a Genial 
Investimentos Corretora de Valores incorporou reversamente a sua controladora 
imediata Genial Investimentos Holding Financeira com sua consequente 
extinção; VII- A Genial Investimentos Holding teve sua denominação social 
alterada para Genial Holding Financeira S.A. Após as operações, o Banco passa 
a controlador direto da Genial Holding Financeira S.A, com a seguinte estrutura:

18. Intangível
Controladora

Movimentação

Descrição Taxa
Saldo em 
31/12/2020

Aqui- 
sições

Amorti- 
zação

Saldo em 
31/12/2021

Marcas e patentes 3.841 - - 3.841
Ágio 63.014 - - 63.014
Amortização acumulada 20% (62.222) - (476) (62.698)
Total 4.633 - (476) 4.157

Consolidado
Movimentação

Descrição Taxa
Saldo 

31/12/2020
Aqui- 

sições
Amorti- 
zação

Saldo 
31/12/2021

Sistema de
 processamentos de dados - 3.656 104 - 3.760
(-) Amortização acumulada 20% (3.013) - (186) (3.199)
Marcas e patentes - 3.841 - - 3.841
Ágio na aquisição
 de investimento - 75.143 - - 75.143
(-) Amortização acumulada 20% (71.721) - (1.690) (73.411)
Total  7.906 104 (1.876) 6.134
A avaliação dos referidos ágios é revisada com o intuito de analisar se as 
circunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou não. Para 
os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020, a administração não 
identificou evidências claras de desvalorização e entende que não há ajustes 
a serem feitos a título de provisão para impairment. 19. Captação de recursos
 Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Depósitos 923.087 735.745 1.069.430 1.040.151
Depósitos à vista 648.823 341.271 644.116 341.032
Depósitos interfinanceiros - 150.224 - -
Depósitos a prazo 274.264 244.250 274.264 244.250
Recursos disponíveis de clientes (*) - - 151.050 454.869
Captações no mercado aberto 741.510 749.565 681.247 487.304
Carteira própria 741.510 157.494 681.247 142.501
Letras Financeiras do Tesouro 741.510 157.494 681.247 142.501
Carteira de terceiros - 592.071 - 344.803

Os atos acima descritos, foram aprovados pelo Banco Central do Brasil em 01 de 
agosto e 2021. Em 25 de junho de 2021, a Genial Holding Financeira aumentou 
o capital social da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A 
em R$205.000 representado por 2.350.917.431 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. No mesmo ato, foi  promovido o grupameno da totalidade 
das ações ordinárias de forma que a cada 12 ações passaram a corresponder 
a 1 ação ordinária, sendo mantido o valor do capital social da Companhia e 
passando o número de ações em que se divide o capital social de 3.271.391.044 
ações ordinárias para 272.532.587 ações ordinárias. Esse aumento foi aprovado 
pelo Bacen em 03 de agosto de 2021. Em 25 de junho de 2021, a Genial 
Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A aumentou o capital social da 
Corretora Genial Institucional em R$35.000 representado por 29.968.319 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Esse aumento foi aprovado pelo 
Bacen em 03 de agosto de 2021. A movimentação dos investimentos, conforme 
organograma acima, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é:

Controladora

Investimento direto

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido/ 

(pre- 
juízo)

Parti- 
cipa- 
ção

Saldo 
em 

31/12/20

Aumen-
to de 

Capital

Equi- 
valên- 

cia

Saldo 
em 

31/12/21
Genial Holding Finan-
ceira S.A. (anteriormente
 denominada Genial 
 Investimentos
   Holding S.A) 305.198 40.883 99,9% 59.306 205.009 40.883 305.198
Banco Genial  S.A 305.198 40.883 99,9% 59.306 205.009 40.883 305.198

 Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Notas do Tesouro Nacional – NTN B - 247.268 - -
Letras do Tesouro Nacional - 344.803 - 344.803
Recursos de aceites e emissão
 de títulos 9.601 605.963 9.601 605.963
Recursos de Letra de Crédito
 Imobiliário (**) 9.601 605.963 9.601 605.963
Total 1.674.198 2.091.273 1.760.278 2.133.418
(*) De acordo com a Resolução 4.871 de 20 de novembro de 2020, a 
controladora e o consolidado deverão manter a conta de registro utilizada 
exclusivamente com saldos dos recursos líquidos de clientes disponível, 
enquanto não comprometido em operações de cada cliente. Para efeitos de 
comparabilidade, o montante de R$ 454.869 foi reclassificado de Negociações 
e intermediação de valores para Recursos disponíveis de clientes. (**)A Letra de 
Crédito Imobiliário (LCI) é remunerada por um percentual do CDI e é um título 
de crédito nominativo, lastreado por direitos creditórios originários de alienações 
fiduciárias de bens imóveis, emitido exclusivamente por instituições financeiras 
públicas ou privadas. A LCI é emitida pelo Banco sob a forma escritural na 
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, sob a Lei nº 3.614/2012.

Controladora

 Até 360
Acima 
de 360 31/12/2021 31/12/2020

Faixas de vencimento     
Depósitos à vista  648.823 - 648.823 341.271
Depósitos Interfinanceiros  -   - - 150.224
Depósitos à prazo  90.787 183.477 274.264 244.250
Letra de crédito imobiliário 9.601 - 9.601 605.963
Captações no mercado aberto 741.510 - 741.510 749.565
Total 1.490.721 183.477 1.674.198 2.091.273

Consolidado

Até 360
Acima 
de 360 31/12/2021 31/12/2020

Faixas de vencimento     
Depósitos à vista 644.116 - 644.116 341.032
Depósitos à prazo 90.787 183.477 274.264 244.250
Recursos disponíveis de clients 151.050 - 151.050 454.869
Letra de crédito imobiliário 9.601 - 9.601 605.963
Captações no mercado aberto 681.247 - 681.247 487.304
Total 1.576.801 183.477 1.760.278 2.133.418
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Investimentos indiretos

Patri-
mônio 
líquido

Lucro/
(prejuízo) 
líquido

Partici- 
pação

Saldo em 
31/12/2020

Aumento 
de Ca-
pital

Incorpo- 
ração

Divi- 
dendos

Equiva- 
lência

Saldo em 
31/12/2021

Genial Investimentos Holding
 Financeira S.A.  -    -   99,99%  49.276  9.994  (59.270) -  -    -   
Genial Investimentos CVM S.A.  305.156  40.887 99,99%  49.276  214.994 - -  40.887  305.157 
Genial Institucional  133.054  8.518 100%  89.537  35.000 - -  8.518  133.055 
Plural Inv Gestão  17.594  15.991 100%  3.756 - - -  15.991  19.747 
Plural Gestao  5.563  2.914 100%  6.229 - - -  2.914  9.143 
Genial Corretora de Seguros  2.189  476 100%  2.462 - - -  476  2.938 
Occam Brasil Gestão de
  Recursos  75.635  96.470 20%  -   -  9  (12.699)  21.988  9.298 

Consolidado

Investimentos indiretos

Patri-
mônio 
líquido

Lucro/ 
(prejuízo) 
líquido

Partici- 
pação

Saldo em 
31/12/2020

Incorpora-
ção

Divi- 
dendos

Equiva-
lência

Saldo em 
31/12/2021

Genial Investimentos Holding 
Financeira S.A.(*)  46  (4) 99,9%  45 - -  (4)  41 
Genial Investimentos CVM  17.594  15.991 100%  3.756  15.991  19.747 
Genial Institucional  5.563  2.914 100%  6.232 - -  2.914  9.146 
Plural Inv Gestão  2.189  476 100%  2.462 - -  476  2.938 
Plural Gestao  75.635  96.470 20%  -    9  (12.699)  21.988  9.298 
Total 12.495 9 (12.699) 41.365 41.170

 31/12/2021 31/12/2020
 Controladora Controladora

 
Pessoas 
jurídicas

Pessoas
 físicas

Pessoas
 ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Segregação por segmento     
Depósito à vista 362.846 255.441 30.536 648.823 303.661 8.209 29.401 341.271
Depósito Interfinanceiro - - - - - - 150.224 150.224
Depósito à prazo 70.007 12.485 191.772 274.264 204.694 26.326 13.230 244.250
Letra de crédito imobiliário - - - 9.601 600.093 - 5.870 605.963
Captações no mercado aberto 741.510 - - 741.510 749.565 - - 749.565
Total 1.174.363 267.926 231.909 1.674.198 1.858.013 34.535 198.725 2.091.273

31/12/2021 31/12/2020
 Consolidado Consolidado

 
Pessoas 
jurídicas

Pessoas
 físicas

Pessoas
 ligadas Total

Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

Pessoas 
ligadas Total

Segregação por segmento     
Depósito à vista 362.846 255.441 25.829 644.116 303.661 8.209 29.162 341.032
Depósito à prazo 70.007 12.485 191.772 274.264 204.694 26.326 13.230 244.250
Recursos disponíveis de clientes 2.285 147.209 1.556 151.050 204.694 26.326 13.230 244.250
Letra de crédito imobiliário - - 9.601 9.601 600.093 - 5.870 605.963
Captações no mercado aberto 681.247 - - 681.247 487.304 - - 487.304
Total 1.116.385 415.135 228.758 1.760.278 1.620.683 464.468 48.267 2.133.418

Reconciliação das despesas de captação com o resultado
Controladora Consolidado

 

Semestre 
findo em 
31/12/21 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Despesas depósitos
  interfinanceiros (66) (1.755) (4.530) - (6)
Despesas depósitos à prazo (11.243) (20.007) (4.036) (20.007) (4.036)
Recursos de Letra de Crédito 
  Imobiliário (20.641) (37.274) (163) (37.274) (163)
Recursos de Letra de
  Agronegócio - - - - -
Despesas de contribuição
  com FGC (803) (1.874) (544) (1.874) (544)
Despesas captações no
  mercado aberto (21.271) (30.453) (6.682) (25.731) (3.399)
Total (54.024) (91.363) (15.955) (84.886) (8.148)
20. Sociais e estatutárias:

 Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Participações estatutárias 7.923 5.935 19.508 14.786
Total 7.923 5.935 19.508 14.786
Em 31 de dezembro de 2021 foi provisionado a título de participação nos lucros 
para seus funcionários, de acordo com o instrumento particular aprovado junto 
ao Sindicato da categoria, o saldo de R$7.923 (5.935 em 2020) e consolidado 
R$19.508 (14.786 em 2020). 21. Fiscais e previdenciárias:

Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Impostos de renda retido na
 fonte de fundos   475  1  475  20 
Impostos e contribuições
 sobre salários  1.795  1.215  5.099  3.389 
Impostos e contribuições
 sobre serviços de terceiros  400  61  1.074  588 
Impostos e contribuições
 sobre o lucro  652  1.976  652  1.976 
Pis e Cofins  811  670  2.263  2.032 
Imposto de renda retido na
 fonte  4.340  1.771  5.230  2.333 
Outros  670  381  1.521  1.422 
Total  9.143  6.075  16.314  11.760 
Circulante 9.064 6.075 16.161 11.760
Não circulante 79 – 153 –
22. Outras obrigações - diversas

Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Obrigações por aquisições
 de bens e direitos 598 1.034 598 1.034
Provisões para despesa de
 pessoal 3.645 2.709 10.616 7.431
Outros fornecedores a pagar 4.690 1.420 13.882 4.912
Provisões para pagamentos 194 159 1.066 1.951
Débitos com ligadas 5.358 972 543 350
Outros 880 8.976 2.164 10.219
Total 15.365 15.270 28.869 25.897
Circulante 14.478 14.816 26.254 24.980
Exigível a longo prazo 887 454 2.615 917
23. Imposto de renda e contribuição social: Demonstração da conciliação 
entre o imposto de renda e contribuição social à taxa efetiva e nominal.

RECONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

     CONTROLADORA  CONSOLIDADO 
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
Resultado antes da Tributação
 e Participações  84.117  5.437  101.285  18.266 

 
Participações estatutárias
 sobre o lucro  (8.327)  (5.947)  (19.941)  (16.633)

   CONTROLADORA  CONSOLIDADO 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

 
Resultado de Equivalencia
 Patrimonial em Controladas  –  –  49.405 (8.008)

Lucro antes dos Impostos  75.790  (510)  130.749  (6.375)
Despesa de Imposto de
 Renda e Contribuição Social
  - Alíquota vigente
 Corrente - Alíquota Vigente  37.895  (230)  58.837  (2.869)
Ajustes Permanentes  (41.094)  14.829  (88.343)  (32.420)

 
Resultado de Equivalencia
 Patrimonial de Controladas  (40.883)  12.484  (90.771)  (37.404)

 Outras  (211)  2.345  2.428  4.984 
Ajustes Temporários  3.216  5.795  6.877  9.456 

 
Ajustes temporários sobre
 produtos  (1.907)  5.892  (2.095)  5.704 

 Outras  5.079  –  11.662  6.584 

 
Contingencias e Tributos
 suspensos  44  (97)  (2.690)  (2.832)

Lucro/Prejuízo Antes das
 Compensações  37.912  20.114  49.284  (29.338)
 Compensação  (11.373)  (6.034)  (14.785)  (9.366)
Lucro Real do Exercício  26.539  14.080  34.499  21.854 
Incentivos Fiscais  309  84  387  131 

 
PAT - Programa de Alimentação
 do Trabalhador  159  84  207  131 

 
Operações de Caráter Cultural
 e Artístico  100  –  120 – 

 
Fundo dos Direitos da Criança
 e Adolescente  25  –  30 – 

 
Doações e Patrocínios ao
 Desporto  25  –  30 – 

Despesa efetiva de Imposto
 de Renda e Contribuição
  Social  (12.324)  (6.218)  (17.878)  (8.361)
 Corrente  (12.245)  (6.218)  (15.557)  (8.566)
 Diferido  (79)  –  (2.321)  205 
A lei 14.183 de 14 de julho de 2021 alterou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida pela Lei 7.689/88 para os Banco de 
20% para 25% durante o período de 1/07/2021 até 31/12/2021. Origem dos 
créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
A controlada Genial Institucional CCTVM possui créditos tributários registrados, 
passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições 
estabelecidas pela legislação vigente.

MOVIMENTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

31/12/2020
Compen-

sação
Rever-

são
Consti-
tuição 31/12/2021

Ativo fiscal constituído 
- Controlada Genial

 Institucional CCTVM  4.911  (2.302)  (1.763)  1.897  2.743 
Prejuízos fiscais  2.217  (833)  –  –  1.384 
Base negativa de
 contribuição social  1.330  (223)  –  –  1.107 
Ajuste Temporários  1.326  (1.246)  (1.466)  1.638  252 
Diferenças temporárias
 - MTM  38 –   (296)  258  (0)
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos 
órgãos da administração, a controlada Genial Institucional CCTVM estima 
que os créditos tributários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social serão realizados como segue:

Exercício

Saldo Prejuízo 
Fiscal/Base 

Negativa
Ativo -

 IRPJ 
Ativo -
 CSLL Ativo

Valor 
Presente

Valor
Presente 

(Selic)
2022  1.892 473 378 851  763 11,50%
2023  3.645 911 729 1640  1.406 8,00%

TOTAL  5.537  1.384  1.107  2.491  2.169 –

O ativo fiscal de CSLL reflete a lei 14.183 de 14 de julho de 2021 que alterou 
a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL instituida 
pela Lei 7.689/88 para as Corretoras de 15% para 20% durante o período de 
1/07/2021 até 31/12/2021. A Controladora e Controlada Genial Investimentos 
CVM não realizaram o registro contábil de ativo tributário em conformidade 
com Resolução 3.059/12 do Bacen que define as regras para as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil para efetuar o registro contábil de créditos tributários decorrente de 
prejuízo fiscal de imposto de renda, de base negativa de contribuição social 
sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes de diferenças temporárias.

 Prejuízo 
Fiscal 

 Base 
Negativa 

 Ajustes 
Temporários  MTM  Total 

Ativos fiscais não
 constituído  30.031  26.960  255  2.864  60.110 
 Controladora  14.877  14.837  123  2.712  32.548 
 Genial Investimentos
  CVM  15.154  12.123  132  152  27.562 
24 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências 
são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em 
consideração o parecer de assessores jurídicos quando houver probabilidade 
que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Para 
as contingencias classificadas como “prováveis”, são constituídos provisões 
reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos fiscais” 
e Provisões para passivos contingentes”. Abaixo segue demonstrado os tipos 
de processos com probabilidade “possível” em que a Controladora e suas 
controladas figuram no polo passivo.

Provisões, Passivos Contingentes E Ativos Contingentes

C
O

N
TR

O
LA

D
O

R
A

Fiscais* Trabalhistas Cíveis Outros
Garan-

tia
Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Garan-
tia

Provi-
são

Em 31 de Dezembro/
  2020 –   130  114  –  –  –  –  6 
Constituições –  –   20  106 –  –  –  – 
Reversões –  –  –  –  –  –  –  – 
Atualizações –   1  1 –  –  –  –   1 
Realizações /
  Pagamentos –  –   (105) –  –  –  –  – 
Em 31 de Dezembro/
  2021  –  131  30  106  –  –  –  7 

C
O

N
S

O
LI

D
A

D
O

Em 31 de Dezembro/ 
  2020  –  550  501  3.833  883  –  –  6 
 Controladora  –  130  114  –  –  –  –  6 
 Genial Institucional  –  –  50  3.035  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  420  337  798  883  –  –  – 
Constituições  –  –  177  1.244  –  –  –  – 
 Controladora  –  –  20  106  –  –  –  – 
 Genial Institucional  –  –  30  582  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  127  556  –  –  –  – 
Reversões  –  –  –  (906)  –  –  –  – 
 Controladora  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Genial Institucional  –  –  –  (548)  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  –  (358)  –  –  –  – 
Atualizações  –  1  1  –  –  –  –  1 
 Controladora  –  1  1  –        1 
 Genial Institucional  –  –  –  –  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  –  –  –  –  –  – 
Realizações/
  Pagamento  –  (420)  (156)

 
(3.471)  –  –  –  – 

 Controladora  –  –  (105)  –  –  –  –  – 

 Genial Institucional  –  –  (20)
 

(2.769)  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  (420)  (31)  (702)  –  –  –  – 
Em 31 de Dezembro/
  2021  –  131  523  700  883  –  –  7 
 Controladora  –  131  30  106  –  –  –  7 
 Genial Institucional  –  –  60  300  –  –  –  – 
 Genial Investimentos  –  –  433  294  883  –  –  – 

Quarta-feira, 30/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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PASSIVOS CONTINGENTES - RISCO POSSÍVEL

  FISCAIS

TRABA-

LHISTAS CÍVEIS OUTRAS

C
O

N
TR

O
-

LA
D

O
R

AEm 31 de Dezembro/2020  9.071  1.755  39 –

Em 31 de Dezembro/2021  9.331  491  425 –

C
O

N
S

O
LI

D
A

D
O

Em 31 de 

Dezembro/2020  15.669  14.462  1.911 126

 Controladora  9.071  1.755  39 –

 Genial Institucional  1.273  2.742  32 –

 Genial Investimentos  5.325  9.965  1.840 126

Em 31 de Dezembro/2021  14.864  9.869  5.594 326

 Controladora  9.331  491  425 –

 Genial Institucional  1.273  1.757  64 –

 Genial Investimentos  4.260  7.621  5.105 326

25. Patrimônio líquido - Controlador: Em 1 de março de 2021, em razão 
da incorporação das ações da Genial Investimentos Holding S.A., os sócios 
aprovaram o aumento de R$9 passando o capital social da Companhia de 
R$144.786 para R$144.795, mediante emissão de 243 ações ordinárias, 
passando a ser representado por 2.368.287 ações. Tal deliberação foi aprovada 
pelo do Banco Central do Brasil em 1º de agosto de 2021. Aos acionistas 
é assegurado pelo Estatuto Social um dividendo mínimo correspondente a 
25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. Não houve 
distribuição de dividendos em 31 de dezembro de 2021. 26. Receitas de 
prestação de serviços:

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Comissão de 
 colocação de títulos 47 86 4.602 35.398 38.337
Administração de fun-
 dos de investimentos 26.414 47.573 29.991 99.545 81.247
Assessoria técnica 3.076 9.735 11.578 26.104 14.200
Corretagem de bolsa 66 113 69 177.395 143.774
Outros serviços 18.030 29.888 14.570 37.226 22.045
Total 47.633 87.395 60.810 375.668 299.603
27. Despesas operacionais: a. Despesas de pessoal:

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Honorários da diretoria (3.552) (6.524) (4.403) (10.213) (7.323)
Benefícios (3.280) (6.129) (5.281) (17.746) (13.701)
Encargos sociais (4.962) (8.954) (7.123) (26.349) (20.570)
Proventos (12.115) (22.076) (18.174) (76.772) (60.276)
Treinamentos/
 estagiários (323) (609) (479) (1.572) (1.432)
Total (24.232) (44.292) (35.460) (132.652) (103.302)
b. Despesas administrativas

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com
 processamento de
  dados (8.692) (13.144) (5.224) (102.501) (69.007)
Despesas de aluguéis (2.190) (4.534) (4.635) (10.722) (9.676)
Despesas de
 arrendamentos (12) (22) (22) (3.136) (439)
Despesas com
 contribuições
  filantrópicas (27) (27) – (76) (350)
Despesas com
 comunicações (284) (508) (460) (3.191) (2.877)
Despesas manutenção
 e material (519) (1.009) (958) (2.129) (2.077)
Despesas promoções e
  relações públicas (441) (494) (162) (2.224) (1.045)
Despesas de 
publicações (1) (91) (106) (192) (221)
Despesas de serviços
  do sistema financeiro (1.187) (2.632) (2.174) (14.258) (12.383)
Despesas de seguros (16) (23) (11) (27) (16)
Despesas de serviço
  de terceiros (270) (281) (116) (750) (1.301)
Despesas de
  transportes (49) (86) (219) (188) (339)
Despesas de
  propaganda e
   publicidade (2.462) (2.463) – (24.999) (9.064)
DDespesas de serviços
 técnicos especializados (4.288) (7.102) (5.353) (13.743) (14.416)
Despesa com viagens (220) (302) (552) (611) (1.125)
Outras despesas
 administrativas (2.457) (5.221) (2.809) (10.602) (6.548)
Total (23.115) (37.939) (22.801) (189.349) (130.884)
28. Outras receitas e despesas operacionais:

 Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas
Reversão de provisão 
(*) 450 496 2.785 1.701 2.803
Recuperação de 
encargos e despesas 84 93 126 309 499
Receitas financeiras 385 718 5.211 11.451 10.552
Custos administrativos 
compartilhados (**) – – 3.467 – 4.365
Outras 3 1.130 3 2.065 1.792
Total 922 2.437 11.592 15.526 20.011
(*) Refere-se a reversões de provisões, principalmente contingências. (**) 
Refere-se a custos administrativos compartilhados entre empresas do grupo.

  Controladora Consolidado

 

Semestre
 findo em

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Despesas 
operacionais      
Repasses com 
intermediação de 
operações (*) (4.241) (8.537) (9.590) (76.788) (69.862)
Perdas em outros 
créditos (**) – – (1.094) (211) (1.378)
Outras despesas 
operacionais
Custos administrativos 
compartilhados (***) (9.044) (7.636) – 1.601 –
Despesas financeiras 
sobre obrigações (20) (31) (49) (31) (49)
Outras (789) (1.082) (469) (6.644) (2.441)
Total (14.094) (17.286) (11.202) (82.073) (73.730)
(*) Refere-se a intermediação financeiras de operações, principalmente 
corretagem. (**) Refere-se a reversões de provisões para perdas em outras 
operações de créditos para reconhecimento do prejuízo efetivo da operação. (***) 
Refere-se a custos administrativos compartilhados entre empresas do grupo. 

29. Transações com partes relacionadas: As operações entre partes 
relacionadas, nos exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 estão 
apresentadas da seguinte forma:

Controladora

Controladores
Outras partes 
relacionadas Total

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/20 31/12/20
Ativo       
 Carteira própria  –  –  –  9.502  –  9.502 
 Negociação e intermediação
  de valores  –  –  392  5.960  392  5.960 
 Outros créditos – diversos  –  –  148  244  148  244 
Passivo
 Depósitos e demais 
instrumentos financeiros  3.573  13.081  86.324  179.862  89.897  192.943 
 Captações no mercado aberto  –  –  741.510  247.268  741.510  247.268 
 Diversas  –  –  5.358  972  5.358  972 
Resultado   
 Resultado de títulos e valores
  mobiliários  –  –  –  (2.033)  –  (2.033)
 Receitas de prestação de
  serviços  –  –  57.820  –  57.820  – 
 Rendas de aplicações
 financeiras de liquidez  –  –  16.494  –  16.494  – 
 Operações de títulos e
  valores mobiliários  –  –  –  (12.368)  –  (12.368)
 Operações de captação no
  mercado  (333)  –  (30.471)  –  (30.804)  – 
 Outras despesas
 operacionais  –  –  (7.636)  –  (7.636)  – 

Consolidado

Controladores
Outras partes 
relacionadas Total

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Ativo       
 Aplicações no mercado aberto  – –  24 –  24 –
 Carteira própria  – –  584 13.164  584 13.164
 Negociação e intermediação
  de valores  – –  636  –  636  – 
 Outros créditos - diversos  – –  667 365  667 365
Passivo
 Depósitos e demais 
instrumentos financeiros  3.573 13.081  81.616 29.398  85.189 42.479
 Captações no mercado aberto  – –  681.247 –  681.247 –
 Negociação e intermediação
  de valores  – –  1.563 –  1.563 –
 Diversas  – –  543 350  543 350
Resultado    
 Resultado de títulos e valores
  mobiliários – – – 460 – 460
 Receitas de prestação de
  serviços  – –  62.814 –  62.814 –
 Rendas de aplicações
  financeiras de liquidez  – –  16.494 –  16.494 –
 Operações de captação no
  mercado  (333) –  (23.994) –  (24.327) –
 Outras receitas operacionais  – –  1.601 1.412  1.601 1.412

O pessoal-chave da administração foi remunerado durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro 2021 e 2020 da seguinte forma:

 Controladora Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Proventos 3.552 4.403 10.213 7.323
Encargos sociais 799 990 2.298 1.648
Total 4.351 5.393 12.511 8.971
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total do pessoal-chave da 
Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 é 
considerada benefício de curto prazo. De acordo com a Administração, não 
existem outros benefícios de curto prazo e longo prazo. 30. Resultado líquido 
por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias (básico 
e diluído)
 31/12/2021 31/12/2020

 
 Operações

 continuadas Total
 Operações

 continuadas  Total 
 Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
 detentores de ações ordinárias 63.466 63.466 (6.728) (6.728)
(+-) Ajustes ao lucro atribuível aos
 detentores de ações ordinárias – – – –
Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
 detentores de ações ordinárias 63.466 63.466 (6.728) (6.728)
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido)
 31/12/2021 31/12/2020
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro 2.368.044 2.368.044
Efeito das ações emitidas 203 -
Média ponderada de ações ordinárias 2.368.247 2.368.044
Lucro / (Prejuízo) básico por ação 26,80 (2,84)
O Banco não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação 
do lucro / (prejuízo) líquido por ação. 31. Resultados recorrentes e não 
recorrentes. Em conexão com a Resolução BCB nº2/2020, o Banco 
considerou como resultados não  recorrentes do exercício os montantes 
e transações abaixo: • Prejuízo no montante de R$ 476 relacionado a 
amortização de ágio; • Prejuízo no montante de R$ 7.636 em outras despesas 
operacionais; e • Prejuízo no montante de R$ 108 relacionado a provisão 
para passivos contingentes. O resultado remanescente, representado pelo 
lucro de R$ 71.686, foi considerado pelo Banco como resultado recorrente 
do exercício. 32. Gerenciamento de riscos. A gestão de risco está sujeita 
aos padrões do acionista controlador, Banco Genial S.A. Desse modo, atua 
como instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para as partes 
interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o 
equilíbrio entre as metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os 
riscos a elas associados. A descrição detalhada de cada estrutura que compõe 
o gerenciamento de riscos está disponível em forma de políticas no site da 
Instituição (https://www.bancogenial.com/pt-BR/Company/RiskManagement).  
As estratégias de gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas 
demonstrações financeiras atendem plenamente ao disposto pela Resolução 
nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional e podem ser resumidos, como 
segue: a. Risco de mercado. A gestão de risco de mercado é responsável por 
identificar, avaliar, monitorar e mitigar as exposições decorrentes de posições 
detidas em ações, taxa de juros, câmbio e mercadorias (commodities). O risco 
de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), 
uma ferramenta estatística que mensura a perda potencial da instituição em 
1 (um) dia com 95% de nível de confiança. Também é utilizada a análise de 
sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o risco em condições 
adversa,s. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através de 
testes (Backtesting Tunneling e Estatístca de Kupiec) que validam a aderência 
das estimativas. O nível de confiança de 95% significa, por exemplo, que existe 
a possibilidade de uma em vinte ocorrências da perda realizada ser abaixo do 
VaR estimado. Com isso, perdas de negociação em um único dia menor do 
que o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média, cerca de uma 
vez por mês. A tabela a seguir contém a média mensal do VaR da carteira 
proprietária do Conglomerado para os períodos findos em:

31/12/2021 31/12/2020
VaR (R$ mil) (1.285) (878)

O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira 
por meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme 
determina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular n° 3.365 do Banco Central 
do Brasil. I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008). O 
Conglomerado gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, 
avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas 
posições próprias. Para isto, a Instituição considera os limites de riscos 
estabelecidos pela Administração e possíveis cenários para atuar de forma 
tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. Em conformidade 
com a Resolução CMN n° 4.557/2017 e com a circular n° 3.354/2007 do Bacen, 
a Instituição segrega as suas operações, inclusive instrumentos financeiros 
derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading Book): 
constituída por posições próprias realizadas com a intenção de negociação ou 
destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção 
de serem negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições 
normais de mercado, e que não contenham cláusula de inegociabilidade. 
ii. Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não 
classificadas na Carteira de Negociação, tendo como característica principal 
a intenção de manter tais operações até seu vencimento. Para determinar a 
sensibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado na Carteira 
de Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3 
cenários:

Cenário Pessimista A Cenário Otimista A
PRÉ 200 Bp PRÉ (200) Bp
Cupom de IPCA 200 Bp Cupom de IPCA (200) Bp
Câmbio 5% Câmbio (5%)
Ações (5%) Ações 5%

Cenário Pessimista B Cenário Otimista B
PRÉ 250 Bp PRÉ (250) Bp
Cupom de IPCA 250 Bp Cupom de IPCA (250) Bp
Câmbio 6,25% Câmbio (6,25%)
Ações (6,25%) Ações 6,25%

Cenário Pessimista C Cenário Otimista C
PRÉ 300 Bp PRÉ (300) Bp
Cupom de IPCA 300 Bp Cupom de IPCA (300) Bp
Câmbio 7,5% Câmbio (7,5%)
Ações (7,5%) Ações 7,5%

No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise 
de sensibilidade dos piores cenários por fator de risco para a Carteira de 
Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta por títulos e 
valores mobiliários:

A B C

Fator de Risco Cenário
Resultado 

(R$ mil)
Resultado 

(R$ mil)
Resultado 

(R$ mil)
PRÉ Pessimista (37) (46) (54)
Ações (IBOVESPA) Pessimista (1.514) (1.893) (2.271)
Ações (S&P 500) Pessimista (132) (166) (199)
Câmbio Otimista (89) (112) (134)
Cupom de IPCA Pessimista (1.946) (2.369) (2.771)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização 
ou a desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas 
no mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o 
resultado do Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, 
captações, ações de cia. Fechada e derivativos com seus respectivos hedges. 
b. Risco operacional. O gerenciamento de risco operacional abrange 
identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos. Como parte integrante da estrutura de 
controles internos, o framework de risco operacional é divulgado em política, e 
prevê os procedimentos para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento 
e reportes relacionados aos riscos operacionais, bem como os papéis e 
responsabilidades das áreas que participam dessa estrutura. A metodologia 
utilizada pela Conglomerado está em linha com o framework definido nos 
documentos Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; e no 
Principles for the Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel 
Committee on Banking Supervision. Outra questão no Contexto de Riscos 
Operacionais é a implementação do Novo Programa de Gestão de Continuidade 
de Negócios, com estratégias para responder tempestivamente a eventos 
abruptos que coloque em risco as vidas dos funcionários e colaboradores, o 
patrimônio e a imagem do grupo, assegurando em níveis aceitáveis os 
processos críticos de negócios. A infraestrutura tecnológica contempla 
redundâncias e contingências para mitigar o risco de indisponibilidade e, em 
decorrência da Pandemia de COVID-19, todos os colaboradores possuem 
notebooks corporativos com acesso remoto, via VPN, à toda infraestrutura do 
Grupo. Os eventos de perdas e incidentes de risco são monitorados, 
identificados e armazenados em base de dados conforme determinado pela 
Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito. O risco de crédito é interpretado 
pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, 
pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras 
nas condições acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito 
derivado da deterioração na classificação de risco do tomador, à diminuição de 
ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos 
custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de 
obrigações financeiras da contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da 
Instituição possui um processo contínuo e progressivo de mapeamento, 
desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das 
operações efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos 
processos. A Instituição controla a exposição ao risco de crédito, que decorre 
principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos. 
Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a 
compromissos de crédito ou prestação de garantias financeiras. Com o objetivo 
de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos os 
aspectos pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, 
exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo para definição de 
limites de crédito para contrapartes financeiras e não financeiras é disciplinado 
pela Política de Limites Operacionais e pelo Manual de Crédito que abordam 
de forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito e do grupo 
econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo de 
negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, 
operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade 
financeira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos 
últimos três exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, 
consistência de geração de caixa das operações, liquidez), características da 
indústria em que opera (regulação, região de atuação, estrutura de custos, 
elasticidade de demanda e preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada, 
etc.), bem como aspectos da governança (acordos de acionistas, experiência 
dos executivos e conselho de administração, órgãos de suporte ao conselho 
de administração, controles de riscos, estratégia da empresa, políticas 
financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente, 
incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus 
fatores mitigadores de risco, com expectativa de perda relativa em caso de 
inadimplemento. A adequação do limite de crédito ao tipo de negócio da 
empresa e suas necessidades de financiamento serão analisadas. Recursos 
utilizados para elaboração do cadastro dos clientes incluem consulta à 
SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de seus sócios. O processo 
converge para um rating interno e recomendação da área de Análise de 
Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de limite 
encaminhada pela área comercial, recomendação esta que será avaliada pelo 
Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo 
menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no perfil 
de crédito da empresa ou da indústria na qual opera. A política de 
provisionamento adotada pela Instituição está alinhada com as diretrizes do 
IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso, as provisões para operações de 
crédito são constituídas a partir do momento em que houver sinais de 
deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de perda adequado às 
especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se como impairment 
os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com atraso 
superior a 60 dias e operações corporate com classificação interna inferior a 
um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem 
vencido ou após 540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima de 
36 meses. d. Risco de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez busca 
utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis 
e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e 
recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do 
conglomerado, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de 
liquidação de seus direitos e obrigações. O modelo de negócio do 
Conglomerado Genial compreende a manutenção de estoques de ativos de 
alta liquidez e proeminentes saídas líquidas de curto prazo, principalmente em 
decorrência de intermediação financeira realizada pelas corretoras do grupo. 
Diante disso, a estratégia adotada pela Diretoria Financeira é utilizar fontes 
diversificadas de captação de curto prazo, conforme condições mercadológicas 
e cenário econômico vigente, a fim de garantir a autossuficiência do funding da 
carteira de ativos. A captação de longo prazo, quando necessária, é 
condicionada a entrada de ativos de igual maturidade a fim de se evitar 
descasamento entre Ativos e Passivos. e. Gestão de Capital. Define-se o 
gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de 
capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. 
Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 
objetivos estratégicos da instituição. O objetivo da Instituição no que tange ao 
gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de capital decorrente de 
possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma postura 
prospectiva. 33. Limites operacionais. As instituições financeiras estão 
obrigadas a manter um patrimônio de referência compatível com o grau de 
risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 4.193/2013 e 
legislação complementar. O Patrimônio de Referência do Conglomerado 
aumentou aproximadamente 145,9% em decorrência do resultado do período. 
A decomposição do limite operacional está assim representado:
Patrimônio de Referência 31/12/2021 31/12/2020
Índice de Basileia 19,07% 11,93%
Limite de imobilização 96.342 39.188
Valor da situação para o limite de imobilização 60.709 20.399
Índice de imobilização 31,51% 26,03%
Margem 35.632 18.789
Patrimônio de Referência (PR) 192.684 78.375
Patrimônio de Referência para comparação
 com o RWA 192.684 78.375
Total da parcela RBAN 291 478
Total da parcela RWACPAD (Crédito) 389.509 194.225
Total da parcela RWAMPAD (Mercado) 126.161 93.627
Total da parcela RWACAM 2.269 917
Total da parcela RWAJUR1 2.704 3.166
Total da parcela RWAJUR2 439 43
Total da parcela RWAJUR3 58.003 22.353
Total da parcela RWAACS 61.287 67.148
Total da percela RWAcom 1.459 -
Total da parcela RWAOPAD (Operacional) 494.532 369.135
RWA total (crédito+mercado+operacional) 1.010.202 656.987
A resolução no. 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos 
Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e de 
Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos 
das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares 
BACEN nos. 3.644/13, 3.809/16, 3.848/17 e 3.904/18 para risco de credito, 
das Circulares nos. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 
2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 3.499/11 para risco de mercado, 
e das Circulares no. 3.640/13 e das Cartas-Circulares nos. 3.315/08, 3.316/08 
para risco operacional. O Controlador optou pela abordagem o indicador 
básico para mensuração do risco operacional. 
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Ilmos. Srs. Membros do Comitê de Auditoria do Banco Genial S.A. Introdução. De acordo com o estabelecido em 
seu Regulamento, compete ao Comitê de Auditoria (“Comitê”) zelar pela qualidade e integridade das demonstrações 
financeiras do Banco Genial S.A. (“Banco Genial”) e de suas controladas, pelo cumprimento das exigências legais e 
regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna 
e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos. As avaliações do 
Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Diretoria Executiva do Banco e de suas controladas, dos auditores 
externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas 
próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente contratada para o 
exame das demonstrações financeiras do Banco Genial S.A. e de suas controladas, preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de 
risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo ao 
Comitê, uma visão crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. Atividades do Comitê. O Comitê 
reuniu-se no dia 24 de Fevereiro de 2022 às 15h00min. Nesta sessão, foram avaliadas as demonstrações financeiras 
juntamente com o parecer referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Sistema de Administração de 
Riscos. O Comitê avaliou o gerenciamento e controle dos riscos de crédito, mercado, de liquidez e operacional, tendo 
acompanhado, também, os procedimentos que estão sendo adotados pela Diretoria Executiva com relação ao projeto 
que visa à adequação do Banco aos requerimentos do Novo Acordo de Capital de Basiléia (“Basiléia III”). Na avaliação 
do Comitê, a abordagem que o Banco vem utilizando para preparar-se para a utilização de modelos internos nas 
condições estabelecidas pela Basiléia III está bem estruturada e a modelagem, assim como as ações adotadas 
para o gerenciamento de riscos, nos seus aspectos gerais, estão bem estabelecidas e adequadamente direcionadas. 
Sistema de Controles Internos e Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Internas. Os relatórios 
requeridos pelos reguladores e preparados pela Auditoria Interna, concluíram que o sistema de Controles Internos 
do Banco Genial e de suas controladas estão adequadamente estruturados para garantir o efetivo gerenciamento 
dos riscos, das operações e dos sistemas que geram os relatórios financeiros. Os trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna e os relatórios elaborados pela auditoria externa não apontaram falhas no cumprimento da legislação, da 
regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco a continuidade das operações do Banco 
Genial e de suas controladas. Na visão do Comitê de Auditoria, considerados os esforços empregados pela Diretoria 
Executiva, o sistema de controles internos do Banco e de suas controladas vem sendo aprimorados continuamente. 

Os procedimentos já implementados, bem como aqueles ainda em fase de implantação, são compatíveis com o porte 
e a complexidade das operações. Auditoria Externa. O Comitê mantém com os auditores externos um canal regular 
de comunicação para ampla discussão dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de 
maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras 
e relatórios financeiros. A fim de melhor evidenciar o que aqui se registra, o Comitê procedeu à avaliação formal dos 
trabalhos desenvolvidos pela auditoria externa. Foram analisados aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos 
de auditoria, à elaboração e entrega dos relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Diretoria Executiva do Banco e de suas controladas com o próprio Comitê. A avaliação foi aprovada nesta reunião 
e comunicada a Diretoria Executiva. Com base na avaliação procedida e nas informações fornecidas pela KPMG 
Auditores Independentes, o Comitê não identificou situações que pudessem afetar a objetividade e a independência 
da auditoria externa. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o volume e a qualidade das informações fornecidas 
pela auditoria externa, as quais apoiam sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. Auditoria 
Interna. O planejamento estratégico e tático da Auditoria Interna e a análise dos aspectos relativos à estrutura, recursos, 
desenvolvimento profissional, responsabilidades, independência, objetividade, execução e conclusão dos trabalhos 
foram analisados pelo Comitê de Auditoria. O resultado desse processo não trouxe ao Comitê, preocupações no 
tocante aos pontos examinados. O Comitê avalia positivamente a cobertura e qualidade dos trabalhos realizados pela 
Auditoria Interna. O Comitê entende que não há riscos residuais que possam afetar o grau de solidez e a continuidade 
das operações do Banco Genial e de suas controladas. Demonstrações Financeiras. O Comitê de Auditoria analisou 
os procedimentos que envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, 
das notas explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, assim como ouviu, a respeito, a auditoria interna, externa e Diretoria Executiva. Foram, igualmente, 
examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas pelo Banco Genial e por suas controladas na elaboração das 
demonstrações financeiras, verificando-se que estão alinhadas às práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Conclusão. O 
Comitê, fundamentando seu juízo nas ações desenvolvidas e ponderadas suas responsabilidades e as limitações 
naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda a aprovação, das demonstrações financeiras, individuais 
e consolidadas auditadas do Banco Genial S.A., referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Rio de 
Janeiro, 24 de Fevereiro de 2022. Original assinado por: Alexandre Moreira Conde – Membro; Silvia Maria de 
Almeida Bugelli Valença – Membro; Aldeir Salvadori – Membro Qualificado.

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Aos Conselheiros e Diretores do Banco Genial S.A. e suas Controladas. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos 
as demonstrações financeiras do Banco Genial S.A. e suas Controladas (“Banco”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do Banco em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o semestre e exercício findos 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 internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção à seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Banco, de acordo com os princípios 
éticos relevantes 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 de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração 
do Banco é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 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 este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco 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 Banco ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 

das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 uma 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 normas 
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 relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Banco. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • 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 continuidade operacional da Banco. 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 
o Banco 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 as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria de grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
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. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. KPMG Auditores 
Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Igor Calheiros Nogueira da Gama - Contador CR RJ-106531/O-6.
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