
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Apresentamos o relatório da Diretoria do Banco Master S/A e de suas Controladas, em conformidade 
com as disposições legais e estatutárias aplicáveis, em conjunto com as Demonstrações Financeiras 
Consolidadas em 31 de dezembro de 2021, juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre 
essas Demonstrações Financeiras.

/// Informação ao Mercado

- Nova Marca e Denominação Social

No ano de 2021, o Banco Master S/A e Grupo “Master” são respectivamente a nova denominação social 
e marca do Grupo. Foi possível a mudança, após a virada operacional ocorrida nos anos de 2019 e 2020 e 
consolidada no ano de 2021, encerrando o ciclo de renovação do Banco e iniciando uma nova fase, com 
novos produtos, equipe e plano de negócios. Esta mudança faz parte do plano estratégico que o Banco 
traçou a partir da entrada dos novos sócios e da nova administração. O impacto da mudança da marca foi 
bastante positivo, em linha com o desenvolvimento de todos os novos produtos da instituição. 

- Área de Atuação

O Banco Master pretende ser um agente relevante para os mercados em que atua, com o foco em ajudar 
empresas e pessoas que estão sem acesso ao crédito em razão das recentes crises, com crédito ágil e 
acessível nas mais vastas regiões do país.

Podemos destacar, como os principais atributos do Banco Master, seu novo portifólio de produtos e serviços, 
como crédito pessoal e consignado, operações estruturadas e serviços de câmbio, o que demonstra seu 
novo posicionamento como um banco ágil, inovador e capaz de atender aos clientes em todos os segmentos.

A recente história de virada operacional do Banco Master é um exemplo de superação e evolução, que 
culmina no posicionamento de uma nova instituição financeira, que irá cumprir seu papel no mercado 
brasileiro. Traçamos um plano estratégico desafiador e que, até o momento, conseguimos realizar, apesar 
do momento peculiar que o mercado vive. 

Cabe ressaltar, que existe uma tendência de pulverização cada vez maior do mercado, mas o sistema 
bancário brasileiro ainda está muito concentrado e o Banco Master é hoje uma das novas frentes de 
pulverização do mercado financeiro brasileiro. 

- Novo Portfólio de Produtos e Serviços

O Banco Master tem como objetivo a diversificação de seu portfólio de crédito no varejo, que está atrelada 
a expansão da carteira de consignado público com entes das esferas Municipais, Estaduais e Federal. Para 
os entes Municipais e Estatuais estamos em plena expansão na região Norte e Nordeste e no 2º semestre 
iniciamos entrada na região Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, no interior e litoral de São Paulo. 

Além disso, o Banco manteve ativas as demais carteiras nos segmentos de crédito imobiliário e corporate. 
No segmento crédito corporativo, estamos conseguindo desenvolver uma atuação relevante na prestação 
de serviços, com estruturação de operações por demanda destes clientes, gerando um fluxo de receitas 
adicionais de serviços para a instituição.

Para nossos serviços de câmbio, o Banco mantém investimentos para melhor desempenho na prestação de 
serviços. Com isso, estamos mantendo a curva de resultados positivos e consistentes. Desde a implantação 
do novo modelo de negócio o Banco figura em plena ascensão no ranking onde atualmente figura em 7º 
lugar em quantidade de operações contratadas no setor “primário”. 

-  Investimentos e Internacionalização do Grupo

O Banco Master, além de consolidar sua plataforma operacional dos produtos e serviços a seus clientes, 
mantém fortes investimentos em outras áreas de atuação.  

O Grupo possui atuação no mercado securitário, através da participação detida diretamente na subsidiária 
SEGPAR, participando em, aproximadamente, 80% do seu capital. A SEGPAR é a holding exclusiva para 
a participação neste setor, atuando no âmbito de seguros, previdência e de capitalização através das 
empresas KOVR Seguradora S/A, KOVR Previdência S/A e KOVR Capitalização S/A.  Destacamos que a KOVR 
passou por processo similar ao do Banco nos anos de 2020 e 2021, com a troca de executivos e equipe, nova 
denominação social, da marca e plataforma de produtos. Estas ações já apresentaram resultados positivos 
nos mesmos anos.

A Master S/A Corretora, subsidiária integral, no ano de 2021, iniciou seu processo de reativação das atividades. 
Estamos em pleno processo de implantação de sistemas, testes operacionais e contratação de equipes 
para que seja possível a volta à sua plena atividade, das quais a Corretora possui credenciamento. 

Destacamos que a Corretora, em 2021, obteve autorização pelo BACEN para utilização de reserva bancária 
própria, para que seja possível o controle do fluxo de seus clientes de forma independente e ainda obtivemos 
a reativação de todos os links operacionais de negócios com a B3. 

Um pilar importante do novo plano de negócios do Banco Master é o efetivo lançamento do seu Banco de 
Investimento. Essa vertente é a consolidação das operações estruturadas que a instituição vem fazendo 
nos últimos anos. Para tanto, em 2020, foi realizada a aquisição do controle acionário do Banco Vipal S/A, 
que possui carteira de banco de investimento.

Em novembro de 2021, o BACEN aprovou a transferência do controle do Vipal, a partir desta data, iniciou 
as tratativas operacionais para a conclusão do processo de transferência. Em março de 2022, foi efetuado 
o pagamento da compra. O Banco Master, com a conclusão do processo regulamentar e implantação 
dos processos operacionais, voltará a atuar como full banking, agregando para abaixo do Banco de 
Investimento, operações de administração fiduciária, gestão de portfolios, corretora e todas as demais 
atividades inerentes ao mercado de capitais.

Neste cenário de expansão, em 2021, o Grupo Master deu início ao processo de internacionalização do 
Grupo, utilizando como porta de entrada a comunidade europeia com a aquisição do banco BNI – BANCO 
DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL S.A., localizado em Portugal. A aquisição proporciona ao Banco Master, de 
forma imediata, obter sinergia em operações de mercados de capitais, câmbio, operações estruturadas e 
serviços. A aquisição depende de autorização previa dos Bancos Centrais de cada País.

/// Plano Estratégico e de Capitalização

- Realizações e Expectativas 

A Administração e a equipe de colaboradores, executaram o plano estratégico determinado para o ano de 
2021, o que reflete na performance obtida no resultado do Grupo, com Lucro Líquido de R$ 138 milhões (R$ 
70 milhões – 2020).

O resultado alcançado está diretamente relacionado ao novo portifólio de produtos, com o crescimento das 
atividades de crédito, prioritariamente, com as carteiras de crédito pessoal pulverizado e crédito consignado, 
principalmente nos mercados do Norte, Nordeste e com a entrada na região Sudeste, destacando como 
prioridade o Rio de Janeiro, interior e litoral de São Paulo. 

No segmento de crédito, o Banco mantém ativas as demais carteiras nos segmentos de crédito imobiliário 
e corporate, que durante o ano de 2021, geraram boa rentabilidade com a inadimplência controlada. 
Para as operações denominadas corporate, os aspectos estratégicos serão mantidos com o objetivo de 
receitas adicionais como prestação de serviços, através do auxílio e estruturação de operações, usando 
sua expertise e integrando as demais empresas do grupo econômico. 

A atividade de serviços financeiros, notadamente a mesa de câmbio permanece em ascensão, e consolida 
a presença no mercado, com crescimento contínuo no volume de negócios e de receitas. O modelo adotado 
de investimento em tecnologia e parcerias estratégicas, com a mesa de operações tradicional e através de 
plataforma digital, tem se provado eficiente e capaz de escalar as receitas ao longo do tempo. 

Mantemos como meta para 2022, crescimento dos resultados levando em consideração a elevação dos 
resultados sob as plataformas de crédito e de serviços existentes, uma vez que possuímos capacidade 
instalada operacional e tecnológica e ainda, considerando o foco de expansão em outras praças. Temos 
ainda, como grande expectativa, o crescimento exponencial das receitas de serviços, que após a ativação 
da Corretora e da finalização da aquisição do Banco de Investimento, impulsionarão as atividades da 
prestação de serviços através das operações de mercado de capitais. 

Temos ainda grande expectativa para o ano de 2022, com o processo de internacionalização do Banco, com 
a aquisição do Banco BNI Europa (em aprovação). Vide análise do resultado do ano no tópico “Desempenho 
das Atividades”

- Aumento de Capital

Os aumentos de capitais promovidos pelos acionistas no Banco, são um dos pilares da mudança de patamar 
do Grupo. Estes foram realizados de forma recorrente nos últimos anos. 

Para que seja possível o crescimento das carteiras, expansão das atividades e de investimentos, além dos 
resultados, os acionistas vêm consistentemente realizando aumento de capital na instituição. No ano de 
2021, o capital de R$140 milhões realizado em dezembro de 2020, foi integralmente aprovado pelo BACEN. 
Ainda no ano de 2021, os acionistas autorizaram e realizaram aumento de capital de outros R$198 milhões. 
Este saldo, até a data da publicação do balanço, está integralmente subscrito e integralizado. Deste 
montante, o aumento de capital de R$ 98 milhões, foi aprovado em janeiro de 2022 e o montante de R$ 100 
milhões, encontra-se em homologação junto ao BACEN. 

Os acionistas pretendem realizar capitalização adicional em 2022, que aliado à projeção de resultados do 
plano de negócios, atingiremos o patamar de R$ 1 Bilhão de Patrimônio Líquido do Banco.

/// Governança Corporativa e Gestão de Riscos

A administração e corpo de gestão operacional do Banco tem o compromisso de excelência nos processos 
de controles de riscos e de governança, em linha com as melhores práticas do mercado. O foco de 
implantação e de melhoria contínua que foram realizadas no Banco visaram os processos de controles 
internos, compliance, riscos, governança e tecnologia.

A fim de garantir a máxima segurança de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e risco de 
liquidez, todas as operações são monitoradas conforme os limites determinados pelo Comitê de Gestão 
de Riscos. Esse processo é ainda reforçado por auditorias internas regulares. O arcabouço de segurança 
é complementado pelo Compliance e Risco Operacional, cuja função é garantir a conformidade de todas 
as práticas às normas e exigências regulatórias das autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo de 
Basileia, além de aderências às melhores políticas de governança corporativa.

O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas 
e controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição dos riscos 
aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas 
modalidades operacionais.

A administração segue comprometida à continuar atuando em melhorias operacionais, de governança e 
de tecnologia, independente do que já alcançamos, de modo a estar pronta para o crescimento sustentável 
almejado para os próximos anos, ainda que haja grandes desafios econômicos globais.  

/// Cenário Econômico 

O ano de 2021 foi desafiador para a economia. Iniciamos o ano com expectativas de inflação controlada, 
próximo de 3,50% a.a e manutenção da Selic em níveis baixos, ao redor de 3% a.a. Porém, com a retomada 
da economia depois da reabertura econômica pós pandemia, houve uma alta nas commodities, trazendo 
junto o crescimento da inflação.

Encerramos 2021 com IPCA em 10,06%, e a taxa SELIC em 9,25%, e com expectativas de mais alta na Selic 
para conter a inflação, que está muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Apesar da taxa de 
juros mais alta e a inflação acima da meta para 2022, as expectativas para a economia é de recuperação e 
continuidade de melhora em diversos setores. 

As economias dos países mais desenvolvidos também estão sofrendo com altos índices de inflação, fazendo 
com que os Bancos Centrais iniciem a retirada dos estímulos econômicos e um aumento nas taxas de juros. 
Acreditamos que 2022 pode ser um ano de recuperação econômica, sendo o Brasil beneficiado com os 
preços das commodities mais elevados, contribuindo com esse crescimento.

/// Desempenho das Atividades 

O Grupo e Banco Master no decorrer dos últimos exercícios sociais, em especial em 2021, consolidou de 
forma efetiva seu posicionamento de mercado. O Banco manteve seu crescimento patrimonial através dos 
resultados positivos e consistentes, que são, prioritariamente, do crescimento nas atividades de crédito e de 
serviços de câmbio, sendo estas as principais linhas de negócios da instituição. 

Os resultados consistentes, advindo da atividade bancária, é reflexo de todo planejamento, engajamento 
e do trabalho realizado ao longo dos últimos 2 anos que retrata à risca o plano de negócios definido e 
executado pelos acionistas, administração e equipe de colaboradores do Banco.

O reflexo deste novo comportamento ações quais sejam, capitalizações, resultados consistentes e projeção 
de uma nova marca, culmina em um novo posicionamento da instituição perante o mercado.

Importante ressaltar a melhoria consistente dos números do Banco nos últimos anos. Em todas as frentes 
podemos destacar desempenho satisfatório. Dentre eles, vale destacar:

1) Crescimento de ativos de modo sustentável, gerando resultados progressivos;

2) Redução da PDD proporcional ao crescimento dos ativos;

3) Redução do custo de captação;

4) Alongamento da carteira de captação;

5) Crescimento da intermediação financeira recorrente;

6) Crescimento da receita de serviços.

Todos esses fatores, além dos novos negócios em andamento, permitem realizar projeções de crescimento 
e desempenho sustentável para o Banco Master. 

/// Performance do Banco 

A seguir, apresentamos de forma gráfica e explicamos os principais indicadores que demonstram a 
performance positiva do Banco. Para um melhor entendimento sobre a virada operacional da instituição, 
optamos em apresentar o comparativo dos anos de 2019, 2020 e 2021, apresentando como base de análise 
as demonstrações financeiras consolidadas. Valores em Milhões de Reais. 

O Banco apresenta, em suas demonstrações financeiras consolidadas, resultados consistentes em linha 
com as projeções determinadas em seu plano estratégico. O lucro líquido de R$ 138 milhões – 2021 (R$ 70 
milhões – 2020), representa crescimento de 97% sobre o ano anterior o que demonstra de forma objetiva a 
nova realidade da instituição.

Conseguimos alcançar este patamar de resultado através da qualidade das carteiras ativas da instituição. 
Como já explicado anteriormente, o foco do Banco são as carteiras e ativos de crédito e câmbio. 

Podemos destacar como principais variações, com contribuição no resultado, os acréscimos das receitas 
de crédito de R$ 862 milhões – 2021 (R$ 467 milhões – 2020) e o resultado de operações com títulos e valores 
mobiliários R$ 364 milhões – 2021 (R$ 42 milhões – 2020). Estes, em especial, estão impactados prioritariamente 
por fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDC, que foi o modelo encontrado para estruturação 
de alguns produtos de crédito, a fim de ganhar eficiência operacional e independência no produto que são 
administrados e geridos por terceiros. O gráfico de ativos de crédito contempla esta composição.

Em virtude do crescimento das carteiras, melhor qualidade e rentabilidade dos ativos, o Banco conseguiu 
reduzir o volume e a dependência em seu resultado de cessão de carteiras, apresentando redução de 50%, 
com resultado de R$ 168 milhões – 2021 (R$ 335 milhões – 2020), 

O comportamento do resultado de câmbio vem com crescimento significativo e contínuo de R$ 150 milhões – 
2021 (R$ 102 milhões – 2020), crescimento de 47%. Para o crescimento das carteiras, foi necessário ampliação 
da base de captação do Banco, que hoje figura nas principais plataformas de distribuição do mercado. 
Além disso, a escalada da Selic trouxe incremento de custos de captação, R$ 675 milhões – 2021 (R$ 317 
milhões – 2020). De outro lado, destacamos a redução do custo médio de captação e alongamento da 
carteira.  Ressaltamos a administração e a eficiência da atividade bancária, demonstradas pelo resultado 
da intermediação financeira – produto bancário que vem em contínuo crescimento, R$ 784 milhões – 2021 
(R$ 560 milhões – 2020), crescimento de 40%.

Quando analisamos o crescimento das despesas, em especial as despesas administrativas e de pessoal 
R$ 578 milhões – 2021 (R$ 471 milhões – 2020), acréscimo de 23%, o crescimento percentual está em declínio 
visto que os investimentos realizados em tecnologia e processos tem gerado ganho de produtividade. 
Destacamos ainda, a boa performance na receita de prestação de serviços R$ 101 milhões – 2021 (R$ 26 
milhões – 2020).  Desta forma, o resultado operacional do Grupo permanece em crescimento R$ 236 milhões 
– 2021 (R$ 107 milhões – 2020), acréscimo de 121%. 

Com a apresentação dos resultados demonstrados em 2021 e 2020, aliados às perspectivas de investimentos, 
qualidade de nossos ativos e desenvolvimento de novas linhas de negócios, podemos afirmar que, para os 
próximos anos, é possível projetar resultados ainda mais positivos.

/// Basileia 

O Banco apresenta-se devidamente enquadrado em seus limites operacionais com o Índice de Basileia - IB 
de 10,51% - 2021 (10,52% - 2020), com um Patrimônio de Referência – PR compatível com a capacidade de 
seus ativos. 

A fim de demonstrar a capacidade de alavancagem, apresentamos projeção da Basileia com os capitais 
realizados pelos acionistas até a data da publicação. Com isso, o cenário do capital de R$ 98 milhões, índice 
de 11,73%, foi homologado em janeiro de 2022 e projeção de R$ 198 milhões, índice de 13,51%, refere-se ao 
complemento de R$ 100 milhões de capital em aprovação pelo BACEN. 

Com esta projeção, demonstramos que o Banco está apto ao crescimento almejado e a manutenção de 
índices de capital e Basileia ainda mais robustos.

Quinta-feira, 31/03/2022

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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BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Banco Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 5.010.884 2.582.463 5.009.739 2.560.575
Disponibilidades 5. 364.408 76.843 364.420 78.188
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6. 305.990 246.043 305.990 246.043
Aplicações em operações compromissadas 305.990 239.990 305.990 239.990
Aplicações em depósitos interfinanceiros - 6.053 - 6.053

Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 2.853.903 604.322 2.866.445 621.752
Carteira própria 7. a) 2.828.410 592.682 2.840.952 610.111
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 292 - 292 -
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 21.079 8.059 21.079 8.059
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 4.122 3.582 4.122 3.582

Relações interfinanceiras 5.211 709 5.211 709
Pagamentos e recebimentos a liquidar 2.295 - 2.295 -
Créditos vinculados 2.916 709 2.916 709

Operações de crédito 844.352 500.440 844.352 500.440
Operações de crédito 8. a) 856.918 493.052 856.918 493.052
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 828 2.355 828 2.355
Títulos e creditos a receber 8. a) 17.932 27.138 17.932 27.138
(-) Provisão para operações de crédito de
 liquidação duvidosa 8. c) (31.326) (22.104) (31.326) (22.104)

Outros créditos 308.012 636.411 289.377 589.105
Carteira de câmbio 9. 51.098 27.071 51.098 27.071
Rendas a receber 112.840 89.835 71.428 37.830
Negociação e intermediação de valores 4.996 177 9.482 177
Créditos tributários 10.b) 3.218 10.856 18.857 11.904
Impostos e contribuições a compensar 32.760 10.528 33.051 10.732
Diversos 10. a) 103.100 11.741 105.461 15.187

Outros valores e bens 329.008 517.694 333.944 524.338
Bens não de uso próprio - 466.993 - 466.993
Ativos não financeiros mantidos para
 venda - recebíveis 288.898 - 288.898 -
(-) Provisão para desvalorização de ativos
 não financeiros - recebíveis (3.975) - (3.975) -
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens - (4.822) - (4.822)
Despesas antecipadas 44.085 55.523 49.021 62.167

Realizável a longo prazo 5.214.192 3.375.411 5.227.967 3.392.150
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 555.960 489.732 566.152 489.732
Carteira própria 7. a) 213.142 209.173 213.142 209.173
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 270.740 177.388 270.740 177.388
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 72.078 102.076 82.270 102.076
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) - 1.095 - 1.095

Operações de crédito 3.138.515 2.815.603 3.138.515 2.815.603
Operações de crédito 8. a) 894.430 702.793 894.430 702.793
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 1.851 5.798 1.851 5.798
Títulos e creditos a receber 8. a) 2.302.564 2.128.218 2.302.564 2.128.218
(-) Provisão para operações de crédito de
 liquidação duvidosa 8. c) (60.330) (21.206) (60.330) (21.206)

Outros créditos 1.451.481 62.758 1.454.468 75.815
Créditos tributários 10. b) 66.951 59.611 66.749 68.681
Devedores por depósito em garantia 16. c) 4.102 3.147 7.291 7.134
Diversos 10. a) 1.380.428 486.204 1.380.428 486.204

Outros valores e bens 68.236 7.318 68.832 11.000
Despesas antecipadas 68.236 7.318 68.832 11.000

Permanente 129.272 111.316 142.348 147.048
Investimentos 11. 120.437 99.652 133.513 135.385
Participações em coligadas e controladas no país 11. a) 120.437 99.652 133.513 135.385

Imobilizado de uso 12. a) 8.835 11.663 8.835 11.663
Instalações, móveis e equipamentos de uso 17.031 16.989 17.031 16.989
Depreciações acumuladas (8.196) (5.325) (8.196) (5.325)

TOTAL DO ATIVO 10.354.348 6.069.190 10.380.054 6.099.774

Banco Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 2.879.644 2.143.818 2.899.978 2.172.071
Depósitos 13. 1.785.312 1.125.139 1.761.817 1.123.523
Depósitos à vista 143.640 55.922 140.523 54.305

Depósitos a prazo 1.641.672 1.069.218 1.621.294 1.069.218

Captações no mercado aberto 14. 269.421 280.905 269.421 280.906
Carteira própria 269.421 176.662 269.421 176.662

Carteira de terceiros - 104.243 - 104.244

Recursos de aceites e emissão de títulos 197.481 300.192 197.481 300.192
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 197.481 169.085 197.481 169.085

Obrigaçoes por emissao de letras financeiras - 131.107 - 131.107

Relações interfinanceiras 9.051 5.048 9.051 5.048
Correspondentes 9.051 5.048 9.051 5.048

Relações interdependências 237.903 216.462 237.903 216.462
Recursos em trânsito de terceiros 237.903 216.462 237.903 216.462

Instrumentos financeiros derivativos 7. b) - 3.538 - 3.538
Instrumentos financeiros derivativos - 3.538 - 3.538

Outras obrigações 380.476 212.533 424.305 242.402
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 3.796 980 3.796 980

Carteira de câmbio 9. 88.229 38.017 88.229 38.017

Dividendos a pagar - - 5.842 7.987

Fiscais e previdenciárias 15.a) 101.459 51.091 116.644 56.822

Negociação e intermediação de valores - 1.667 3.537 2.178

Diversas 15.b) 186.992 120.778 206.257 136.418
Obrigações por venda e transferência
 de ativos financeiros 2.233 967 2.233 967

Outras 156.882 119.811 176.147 135.451

Instrumentos de dívida elegiveis a capital 27.877 - 27.877 -

Exigível a longo prazo 6.827.219 3.503.648 6.832.591 3.505.979
Depósitos 13. 6.706.100 3.354.053 6.706.100 3.354.053
Depósitos a prazo 6.706.100 3.354.053 6.706.100 3.354.053

Recursos de aceites e emissão de títulos 68.475 83.583 68.475 83.583
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 68.475 83.583 68.475 83.583

Outras obrigações 52.644 66.012 58.016 68.343
Fiscais e previdenciárias 15.a) 17.589 - 17.589 -

Diversas 15.b) 35.055 66.012 40.427 68.343
Obrigações por venda e transferência 
 de ativos financeiros 1.850 8.152 1.850 8.152

Provisão para passivos contingentes 16.c) d) 3.695 4.493 9.067 6.824

Instrumentos de dívida elegiveis a capital 29.510 53.367 29.510 53.367

Patrimônio líquido 18. 647.485 421.724 647.485 421.724
Capital social 18.a) 415.425 320.425 415.425 320.425
De domiciliados no país 415.425 320.425 415.425 320.425

Reservas de lucros 235.720 101.157 235.720 101.157

Ajuste de avaliação patrimonial (3.660) 141 (3.660) 141

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.354.348 6.069.190 10.380.054 6.099.774
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Banco Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receitas da intermediação financeira 1.516.507 904.250 1.527.123 901.158
Operações de crédito 861.844 467.255 861.844 467.255
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 353.379 44.881 363.995 41.601
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (17.215) (44.526) (17.215) (44.526)
Resultado de operações de câmbio 150.440 101.938 150.440 102.126
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 168.059 334.703 168.059 334.703
Despesas da intermediação financeira (742.944) (341.162) (742.944) (341.060)
Operações de captação no mercado (675.020) (317.298) (675.020) (317.197)
Obrigações por emprestimos e repasses (2.596) (1.452) (2.596) (1.452)
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa (65.328) (22.412) (65.328) (22.412)
Resultado bruto da intermediação financeira 773.563 563.089 784.179 560.098
Receitas (despesas) operacionais (544.055) (455.203) (548.527) (453.544)
Receitas de prestação de serviços 431 526 100.906 25.894
Rendas de tarifas bancárias 499 2.962 499 2.962
Despesas de pessoal (69.845) (54.906) (74.471) (59.603)
Outras despesas administrativas (476.848) (404.305) (503.563) (411.183)
Despesas tributárias 19 a. (56.894) (40.445) (68.731) (47.134)
Resultado de participação em controladas 54.010 4.338 4.047 17.306
Outras receitas operacionais 21.165 56.850 23.651 56.868
Outras despesas operacionais (16.573) (20.223) (30.865) (38.656)
Resultado operacional 229.508 107.886 235.652 106.555
Resultado não operacional (1.080) 111 (1.080) (175)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 228.428 107.997 234.572 106.380
Imposto de renda e contribuição social (58.291) (35.037) (64.435) (33.420)
Provisão para imposto de renda corrente (26.839) (13.246) (36.420) (14.840)
Provisão para contribuição social corrente (25.156) (10.616) (28.616) (11.192)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (6.296) (11.176) 601 (7.389)
Participações no resultado (32.354) (2.850) (32.354) (2.850)
Lucro líquido do exercício 137.783 70.110 137.783 70.110

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020
(Em milhares de reais - R$)

Banco Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do período 137.783 70.110 137.783 70.110
Mtm de títulos disponíveis para venda (3.802) (7.961) (3.802) (7.961)
Resultado abrangente do exercício 133.981 62.149 133.981 62.149

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Banco Consolidado
Atividades operacionais Nota 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido ajustado 176.515 121.350 222.145 103.872
Lucro líquido do exercício 137.783 70.110 137.783 70.110
Provisão para operações de créditos de
 liquidação duvidosa 65.329 22.412 65.329 22.412
Impostos diferidos 6.296 11.176 (601) 7.389
Depreciação e amortização 2.871 2.762 2.871 2.833
Provisão para contingências (798) 8.567 2.243 8.567
Resultado de participação em controladas (54.010) (4.338) (4.047) (17.306)
Prejuízo (lucro) na alienação de
 imobilizado / investimento - 1.138 - 1.138
Ajuste a valor de mercado (11.100) 9.523 (11.577) 8.728
Provisão para programa de participação
 no resultado - PPR 32.354 - 32.354 -
Outras provisões (2.210) - (2.210) -
Variação de ativos e passivos 64.851 (211.049) 4.149 (134.504)
(Aumento) redução de aplicações interfinanceiras
 de liquidez (59.947) (218.162) (59.947) (218.162)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (2.305.265) 421.338 (2.310.092) 408.743
(Aumento) redução de operações de crédito (710.058) (416.691) (710.058) (416.691)
(Aumento) redução de outros créditos (1.005.813) (2.055.556) (1.061.972) (1.996.808)
(Aumento) redução de outros valores e bens 128.616 (114.486) 133.409 (120.912)
Aumento (redução) de relações interfinanceiras
 E interdependências 20.942 145.326 20.942 145.326
(Aumento) redução de instrumentos
 financeiros derivativos 555 7.745 (2.983) 7.745
Aumento (redução) de depósitos 4.012.219 1.863.188 3.990.341 1.872.326
Aumento (redução) de recursos de aceites
 e emissões de títulos (117.819) 19.044 (117.819) 19.044
Aumento (redução) em captações no mercado aberto (11.484) 26.887 (11.484) 26.887
Aumento (redução) de outras obrigações 112.905 110.318 133.812 137.999
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais 241.366 (89.700) 226.294 (30.632)
Atividades de investimento
Aquisição / alienação de imobilizado de uso (42) (3.183) (42) (3.183)
Aquisição / alienação de intangivel - 36.035 - 36.035
Aquisição coligadas e/ou investimentos (53.508) (68.893) (53.508) (134.385)
Aumento de capital em controladas (16.450) (6.500) - -
Juros sobre o capital próprio e dividendos recebidos 25.000 - 22.289 -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 De atividades de investimento (45.000) (42.541) (31.261) (101.533)
Atividades de financiamento
Ajuste a mercado de títulos disponivel para venda (3.801) (7.961) (3.801) (7.961)
Aumento de capital 95.000 140.000 95.000 140.000
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de financiamento 91.199 132.039 91.199 132.039
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 287.565 (201) 286.232 (127)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 5. 76.843 77.044 78.188 78.316
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercírcio 5. 364.408 76.843 364.420 78.188

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros
Capital social realizado Legal Reserva especial de lucros Outras Ajustes de avaliação patrimonial Lucro/prejuizos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 180.425 3.958 - 27.089 8.103 - 219.575
Reserva de lucros - - - - - - -
Aumento/redução de capital 140.000 - - - - - 140.000
Mtm de títulos disponíveis para venda - - - - (7.961) - (7.961)
Lucro do exercício - - - - - 70.110 70.110
Destinações: -
Reserva legal - 32.127 - - - (32.127) -
Reserva estatutária - - - 37.983 - (37.983) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 320.425 36.085 - 65.072 142 - 421.724
Reserva de lucros - - (65.072) - 54.962 (10.110)
Aumento/redução de capital 95.000 - - - - 95.000
Mtm de títulos disponíveis para venda - - - (3.802) - (3.802)
Lucro do exercício - - - - 137.783 137.783
Destinações: -

Reserva legal - 6.889 - - - 6.889
Reserva especiais de lucros - - -
Reserva estatutária - - - -
Dividendos 174.497 - (174.497) -
Juros sobre capital próprio - - 18.249 - - (18.249) -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 415.425 42.974 192.746 - (3.660) - 647.485
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$ )

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Master S.A. (Ex. “Banco Máxima”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve as atividades 
de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 
Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as  atividades de gestão 
de recursos, operações no mercado de câmbio e de corretagem nas Bolsas de Valores e de Mercadorias e 
Futuros. As atividades são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Master, atuando no 
mercado de forma integrada.
2.  PLANO DE CAPITALIZAÇÃO
O Banco Master S/A, a partir do ano de 2020, iniciou uma nova fase junto ao mercado, com sua nova es-
trutura de capital, societária e operacional, que a partir desta data, apresentou nas suas demonstrações 
financeiras seu capital prudencial compatível com as linhas de negócios e de riscos. O Banco tem como 
meta atingir o patrimônio líquido de R$ 1 bilhão até o ano de 2022. Para que isso seja possível, mantemos 
ativo o Plano de Capitalização já determinado em nosso planejamento estratégico divulgado em nossas 
publicações anteriores. É necessário atingir este nível de patrimônio uma vez que, a Administração tem 
como meta de crescimento das carteiras, desenvolvimento de novos produtos e investimentos em novos 
segmentos. Neste contexto, as medidas são de caráter prudencial, para a manutenção e crescimento dos 
atuais níveis de Basileia e para que isso seja possível, os acionistas projetam aumentos de capitais até 2022, 
na ordem de mais R$100 milhões. Adicionalmente, a administração permanece comprometida e focada no 
crescimento dos resultados de forma sustentável objetivando assim o crescimento patrimonial. Seguindo o 
plano de capitalização mencionado, no ano de 2021, os acionistas autorizaram e promoveram os aumentos 
do capital no montante de R$198 milhões. Destes, foi aprovado pelo Banco Central do Brasil – BACEN, em 
janeiro de 2022 o montante de R$98 milhões, e o montante de R$100 milhões, encontra-se em homologação. 
Vide detalhamento na nota 18.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras do Banco Master S.A. e de suas controladas são de responsabilidade da 
Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, consubstancia-
das no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas 
da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evi-
denciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para a conclusão 
destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria do Banco em 28/03/2022.

2021

Atividade
Total  

do ativo
Capital 

social
Patrimônio 

líquido
Lucro líquido/ 

(prejuízo)
Subsidiárias
Master S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 34.412 43.588 24.592 (6.483)
Máxima Patrimonial Ltda. Prestadora de serviços 78.512 7.950 30.745 62.378
Máximainvest Securitizadora de
 Créditos Financeiros S/A Securitizadora 3.771 26.250 3.771 (3.503)
Segpar Participações S/A Holding 165.523 77.276 79.057 8.142
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2020

Atividade
Total  

do ativo
Capital 

social
Patrimônio 

líquido
Lucro líquido/ 

(prejuízo)
Subsidiárias
Master S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 23.466 33.588 19.793 (5.391)
Máxima Patrimonial Ltda. Prestadora de serviços 25.419 1.950 10.367 14.914
Máximainvest Securitizadora de
 Créditos Financeiros S/A Securitizadora 6.823 25.800 6.823 (3.454)
Segpar Participações S/A Holding 30.594 77.272 77.086 14.894

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As Demonstrações Financeiras do Master são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
–  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evi-
denciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Não foram adotadas as nor-
mas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergên-
cia contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para 
fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM que não conflitaram 
com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo 
BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Consolidação. Nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Master e suas subsidiárias foram 
eliminados. b) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, 
que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos 
em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de seu recebi-
mento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o 
critério pro rata temporis, substancialmente com base no método exponencial. As operações com taxas 
pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. c) Caixa e 
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda 
nacional, moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento 
das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante 
de mudança de valor justo, que são utilizados pelo Master para gerenciamento de seus compromissos de 
curto prazo. d) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apre-
sentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. e) Títu-
los e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários do 
Master são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos 
mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na categoria “títulos para negociação” são os títulos e 
valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos 
apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajusta-
do pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou despesa no re-
sultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são aqueles para os 
quais a Administração não tem intenção de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o ob-
jetivo de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado 
pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses 
ajustes lançados no patrimônio líquido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos 
tributários. Os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para os 
quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até o vencimento. Esses títulos 
são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando apli-
cável, são apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na 
categoria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente do seu vencimento. f) 
Instrumentos Financeiros Derivativos. De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN 
nº 3.026/02, os instrumentos financeiros derivativos compostos pelas operações com opções, a termo, futu-
ros e swaps são contabilizados obedecendo aos seguintes critérios: • Operações com opções: Os prêmios 
pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou passivo, respectivamente, até o efetivo exercício da op-
ção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo efetivo exercício da opção, 
ou como receita ou despesa no caso de não-exercício; • Operações de futuro: os valores dos ajustes diários 
são contabilizados em conta do ativo ou passivo e apropriados diariamente como receita ou despesa; • 
Operações de swap: os valores relativos ao diferencial a receber ou a pagar são contabilizados em conta de 
ativo ou passivo, respectivamente, e apropriados como receita ou despesa pro rata dia até a data do balan-
ço; • Operações a termo: pelo valor final do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista 
do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão da fluência dos contratos até a data do 
balanço. Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da Adminis-
tração, na data do início da operação, levando-se em consideração se sua finalidade é para proteção con-
tra risco (hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco 
ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i) altamente correlacio-
nados no que se refere às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que 
estiver sendo protegido, tanto no início quanto ao longo da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na 
redução do risco associado à exposição a ser protegida, são classificados como hedge de acordo com sua 
natureza: • Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge e os respectivos 
instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as corres-
pondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; • Hedge de fluxo de caixa 
- os ativos e passivos financeiros objeto de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos rela-
cionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvaloriza-
ções, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título 
de "Ajustes de avaliação patrimonial". A parcela não efetiva do hedge é reconhecida diretamente no resul-
tado do período. Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam aos critérios de hedge contábil 
estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de 
risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas dire-
tamente no resultado do exercício. g) Requisitos Mínimos no Processo de Apreçamento de Instrumentos Fi-
nanceiros (Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos). A Resolução do CMN nº 4.277 
de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a 
serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mer-
cado e quanto à adoção de ajustes prudenciais pelas instituições financeiras. Os instrumentos financeiros 
de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos para 
negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 3.068, de 8 de novembro de 
2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002; 
e • Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classifi-
cação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. De 
acordo com esta resolução, o Master passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessida-
de de ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, 
relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro 
do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações de crédito e provisão para operações de crédito de 
liquidação duvidosa. As operações de crédito são classificadas quanto ao nível de risco de acordo com cri-
térios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos 
em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CMN nº 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove 
níveis (de AA a H). As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de 
seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações 
classificadas no nível H (100% de provisão) permanecem nessa classificação por seis meses, quando então 
são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em conta de compensação, não 
mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo 
nível em que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de cré-
dito que haviam sido baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas 
como nível H, sendo que os eventuais ganhos provenientes das renegociações somente são reconhecidos 
como receita quando efetivamente recebidos. A provisão para operações de crédito de liquidação duvido-
sa atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução anteriormente referida, conforme demonstrado 
na nota explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme determinado pela Resolução BACEN nº 
3.533/08, a baixa de um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais ao fluxo de caixa do ativo fi-
nanceiro expiram ou quando ocorrer a venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou a trans-
ferência de um ativo financeiro deve ser classificada nas seguintes categorias: • Operações com transferên-
cia substancial dos riscos e benefícios: o cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de 
propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; 
(ii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de recompra pelo valor justo desse ativo no momento 
da recompra; e (iii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício 
seja improvável de ocorrer; • Operações com retenção substancial dos riscos e benefícios: o cedente retém 
substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais 
como: (i) venda do ativo financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo ativo a preço 
fixo ou o preço de venda adicionado de quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e 
valores mobiliários; (iii) venda do ativo financeiro em conjunto com contrato de swap de taxa de retorno total 
que transfira a exposição ao risco de mercado de volta ao cedente; (iv) venda do ativo financeiro em con-
junto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja provável de ocorrer; e (v) venda de recebíveis 
para os quais o vendedor ou o cedente garanta por qualquer forma compensar o comprador ou o cessioná-
rio pelas perdas de crédito que venham a ocorrer, ou cuja venda tenha ocorrido em conjunto com a aquisi-
ção de cotas subordinadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) comprador; e • Opera-
ções sem transferência ou retenção substancial dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as operações 
em que o cedente não transfere nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade 
do ativo financeiro objeto da operação. A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa segue 
os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do BACEN. j) Despesas antecipadas. São controla-
das por contrato e contabilizadas na rubrica de "Despesas antecipadas". A apropriação dessa despesa ao 
resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada na rubrica 
“Outras despesas administrativas”. k) Outros ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados 
pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, 
deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. l) Permanente. É 
demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: • A participação em controladas é avaliada 
pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em não controladas é avaliada pelo método de 
custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos que tenham por objeto bens corpó-
reos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A depreciação do 
imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, considerando taxas que contemplam a 
vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos 
intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período 
estimado de benefício econômico. m) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment). 
É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora 
de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de 
ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por im-
pairment são reconhecidas no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto os crédi-
tos tributários são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por 
impairment. n) Operações compromissadas. Compra (venda) de ativos financeiros com base em um contra-
to de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço Patrimonial consolidado como finan-
ciamento concedido (recebido), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica "Captações no 
mercado aberto". o) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos 
até as datas dos balanços. p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a men-
suração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são 
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que 
aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconheci-
dos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia 
de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a pro-
babilidade de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo 
provável de perdas. A determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após análise 
de cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas as contingências para 
aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas 
ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. 
As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a 
divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos ad-
ministrativos ou judiciais relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação 
é sua legalidade ou a constitucionalidade que, independente da avaliação acerca da probabilidade de su-
cesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a legislação 
vigente. q)  Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provisões para imposto de renda e con-
tribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de adicio-
nal de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 (no exercício), e contribuição social - 25%. Em 14 de julho 
de 2021 foi publicada a Lei nº 14.183, conversão da Medida Provisória nº 1.034, que elevou a alíquota da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 20% para 25% sobre os lucros tributáveis gerados no período 
compreendido entre 01 de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021 e 20% a partir de 01 de janeiro de 2022, 

em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das 
referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Adi-
cionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de gera-
ção de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses créditos. r) Participações no resul-
tado. O Master adota o programa nos lucros e resultados homologado pelo Sindicato dos Bancários. s) Uso 
de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue estimati-
vas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e 
provisão para operações de  créditos de liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização dos 
créditos tributários; constituição e reversão de provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valo-
res reais podem diferir dessas estimativas. t) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de ações 
do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Banco Consolidado
2021 2020 2021 2020

Disponibilidades (Caixa) 364.408 76.843 364.420 78.188
Caixa 343 173 343 173
Depósito bancário - - 9 1.342
Reserva bancária 17.558 2.336 17.558 2.336
Moeda estrangeira 346.507 74.334 346.510 74.337
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 305.990 246.043 305.990 246.043
Total de caixa e equivalentes de caixa 670.398 322.887 670.410 324.232
(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
6. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão compostas como segue:

Banco e Consolidado
2021 2020

Papel/vencimento Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Aplicações em operações compromissadas
Posição bancada
LFT 5.993 5.993 113.057 113.057
LTN 200.000 200.000 - -
NTN 99.997 99.997 22.690 22.690
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Posição financiada
NTN - - 104.243 104.243
CDI Pós - - 6.053 6.053
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 305.990 305.990 246.043 246.043
7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS. 
a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
estava apresentada como segue:

Banco
2021

Valores atualizados pelo mercado

Papel/vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Subtotal - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Total de títulos disponíveis para venda - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 6.997 45 42.193 55.921 7.840 112.996 112.920
LTN - - 13.145 - - 13.145 13.698
NTN - - 1.305 25.250 10.080 36.635 36.704
Cotas de fundos de investimento 2.771.506 - - - - 2.771.506 2.771.506
Ações de companhias abertas 2.511 - - - - 2.511 2.511
Aplicações em títulos e valores
 mobiliários no exterior 46.361 - - - - 46.361 46.360
Subtotal 2.827.375 45 56.643 81.171 17.920 2.983.154 2.983.699
Carteira própria financiada
LFT - 292 73.601 87.006 4.811 165.710 165.526
LTN - - 50.582 - - 50.582 52.803
NTN-B - - - 54.739 - 54.739 56.372
Subtotal - 292 124.183 141.745 4.811 271.031 274.701
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 61.853 - 61.853 61.879
Subtotal - - - 61.853 - 61.853 61.879
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 9.131 11.948 10.225 - - 31.304 31.307
Subtotal 9.131 11.948 10.225 - - 31.304 31.307
Total de títulos para negociação 2.836.506 12.285 191.051 284.769 22.731 3.347.341 3.351.586
Total de títulos 2.836.505 13.276 220.985 284.769 50.206 3.405.741 3.400.764

Banco
2020

Valores atualizados pelo mercado

Papel/vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debentures - - - 26.140 - 26.140 26.140
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.410
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 6.769
NTN - - - - 464 464 459
Cotas de fundos de investimento 530.064 - - - - 530.064 530.064
Aplicações em Títulos e Valores
 Mobiliários no Exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 577.905 14.776 3.329 40.388 91.118 727.516 728.690
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.543 - 100.543 100.605
Subtotal - - - 100.543 - 100.543 100.605
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Total de títulos para negociação 582.489 18.250 4.862 209.120 200.317 1.015.038 1.016.337
Total de títulos 582.489 18.250 19.026 240.637 228.974 1.089.376 1.082.154

Consolidado
2021

Valores atualizados pelo mercado

Papel/vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Subtotal - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Total de títulos disponíveis para venda - 991 29.934 - 27.475 58.400 49.178
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 6.997 45 42.193 55.921 7.840 112.996 112.920
LTN - - 13.145 - - 13.145 13.698
NTN - - 1.305 25.250 10.080 36.635 36.704
Cotas de fundos de investimento 2.784.047 - - - - 2.784.047 2.784.047
Ações de companhias abertas 2.511 - - - - 2.511 2.511
Aplicações em títulos e valores
 mobiliários no exterior 46.360 - - - - 46.360 46.360
Subtotal 2.839.915 45 56.643 81.171 17.920 2.995.694 2.996.240
Carteira própria financiada
LFT - 292 73.601 87.006 4.811 165.710 165.526
LTN - - 50.582 - - 50.582 52.803
NTN-B - - - 54.739 - 54.739 56.372
Subtotal - 292 124.183 141.745 4.811 271.031 274.701
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 72.045 - 72.045 61.879
Subtotal - - - 72.045 - 72.045 61.879
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 9.131 11.949 10.225 - - 31.305 31.307
Subtotal 9.131 11.949 10.225 - - 31.305 31.307
Total de títulos para negociação 2.849.046 12.286 191.051 294.961 22.731 3.370.075 3.364.127
Total de títulos 2.849.046 13.277 220.985 294.961 50.206 3.428.475 3.413.305

Consolidado
2020

Valores atualizados pelo mercado

Papel/vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debentures - - - 26.140 - 26.140 26.236
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.167
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 5.834
NTN - - - - 464 464 464
Cotas de fundos de investimento 547.493 - - - - 547.493 547.493
Aplicações em títulos e valores 
 mobiliários no exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 595.334 14.776 3.329 40.388 91.118 744.945 744.946
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.388
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.388
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.542 - 100.542 100.543
Subtotal - - - 100.542 - 100.542 100.543
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Total de títulos para negociação 599.918 18.250 4.865 209.119 200.317 1.032.468 1.032.469
Total de títulos 599.918 18.250 19.029 240.636 228.974 1.106.806 1.098.382
b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das 
carteiras é efetuado utilizando-se de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e 
Cenários de stress. Com  base nessas informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros 
derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado e liquidez previamente definidas 
pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas utilizados na apuração do 
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valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, o Master 
utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa, e Bloomberg. Para 
derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio 
de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados 
de ativos de maior liquidez. Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado 
que servem de dados de entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão 
e títulos pouco líquidos. iii) Valores registrados em contas patrimoniais e de compensação, segregados nas 
categorias indexador, valores de referência, faixas de vencimento, valores de custo e de mercado. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, as posições dos instrumentos financeiros derivativos são as seguintes:

Banco e Consolidado
2021 2020

Instrumentos financeiros derivativos  Curto Prazo  Longo Prazo Total  Curto Prazo  Longo Prazo Total
ATIVO
Swap - diferencial a receber 3.302 - 3.302 3.149 1.095 4.244
Opções 820 - 820 433 - 433
Total a receber 4.122 - 4.122 3.582 1.095 4.677
PASSIVO
Swap - diferencial a pagar - - - 3.361 - 3.361
Opções - - - 177 - 177
Total a pagar - - - 3.538 - 3.538
Valor líquido 4.122 - 4.122 44 1.095 1.139
iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador

Banco e Consolidado
2021 2020

Valor de 
referencia

Valor a 
receber

Valor a 
pagar Resultado

Valor de 
referencia

Valor a 
receber

Valor a 
pagar Resultado

Swap
Risco de mercado
Posição ativa: 89.017 3.302 - 3.302 10.463 4.244 - -
Juros - - - - - 3.149 - 3.149
Ações 31.697 1.680 - 1.680 10.463 1.095 - 1.095
USD 57.320 1.622 - 1.622 - - - -
Posição passiva: - - - - 123.835 - 3.361 -
Juros - - - - 123.835 - 3.361 (3.361)
Total 89.017 3.302 - 3.302 134.298 4.244 3.361 -
Opções
Índice - DOL* 50.000 820 - 820 50.000 433 177 256
Valor líquido 139.017 4.122 - 4.122 184.298 4.677 3.538 1.139
* Contrato em US$
v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento

Banco e Consolidado
2021

Valor de referência -
 compensação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Swap 3.302 - - - - 3.302
Opções 820 - - - - 820
Total 4.122 - - - - 4.122

Banco e Consolidado
2020

Valor de referência -
 compensação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Swap 123.835 - 10.463 - - 134.298
Opções 50.000 - - - - 50.000
Total 173.835 - 10.463 - - 184.298

8. CARTEIRA DE CRÉDITO, GARANTIAS PRESTADAS E TÍTULOS COM RISCO DE CRÉDITO
As informações da carteira de operações de crédito expandida, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão 
assim sumariadas: a) Por tipo de operação:

Banco e Consolidado
Descrição 2021 2020
Financiamentos habitacionais 31.025 48.151
Empréstimos (corporate) 587.453 350.546
Home equity 14.257 16.810
Conta garantida 143.195 49.339
Financiamento imobiliário 16.753 24.006
Cessão carteira FIDC 2.679 8.153
Crédito pessoal 40.827 15.337
Títulos e credito a receber (1) 2.276.631 2.134.669
Cartão de crédito 193.538 144.153
Consignado 754.625 568.190
BNDU a prazo 13.540 -
Total 4.074.523 3.359.353
(1) Títulos e crédito a receber Banco e Consolidado
Direitos creditórios 2021 2020
Federal 2.139.878 2.028.167
SubTotal 2.139.878 2.028.167
Precatórios 2021 2020
Estadual 72.117 38.267
Municipal 43.104 38.788
SubTotal 115.221 77.055
Total 2.255.099 2.105.222
(1)Títulos e Créditos a Receber está composto prioritariamente por valores a receber oriundos de 
Precatórios e de Direitos Creditório adquiridos pelo Banco. Os títulos adquiridos possuem laudos periciais 
jurídicos e contábil, que suportam os registros contábeis e compõem a análise interna atrelada, sobretudo 
a questões processuais e avaliação de risco do cedente, para a aquisição e definição do preço. O valor 
presente contábil apresentado pelo custo amortizado, e está calculado com base no preço de aquisição, 
acrescido da apropriação mensal de renda relativa a correção objeto da ação, descontando o deságio, 
bem como dos índices de atualização monetária e demais encargos legais, de acordo com a legislação 
vigente aplicável ao caso. b) Por vencimento:

Banco e Consolidado
2021

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 438.413 10,9 16.661 50,3 455.074 11,2
De 3 a 12 meses 405.136 10,0 15.468 46,7 420.604 10,3
De 1 a 3 anos 380.662 9,4 997 3,0 381.659 9,4
De 3 a 5 anos 246.207 6,1 - - 246.207 6,1
De 5 a 15 anos 2.570.979 63,6 - - 2.570.979 63,1
Total 4.041.397 100,0 33.126 100,0 4.074.523 100,0

Banco e Consolidado
2020

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 167.946 5,0 14.453 68,4 182.399 5,4
De 3 a 12 meses 333.712 10,0 6.432 30,4 340.144 10,1
De 1 a 3 anos 300.744 9,0 239 1,1 300.983 9,0
De 3 a 5 anos 187.417 5,6 - - 187.417 5,6
De 5 a 15 anos 2.348.410 70,4 - - 2.348.410 69,9
Total 3.338.228 100,0 21.125 100,0 3.359.353 100,0
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Banco e Consolidado
2021 2020

Nível A vencer Vencidos Total Provisão A vencer Vencidos Total Provisão
AA 2.160.211 - 2.160.211 - 2.049.334 - 2.049.334 -
A 1.197.698 867 1.198.565 5.993 842.557 2.741 845.297 4.226
B 475.423 3.684 479.107 4.791 298.663 3.397 302.060 3.021
C 94.883 3.216 98.099 2.943 78.778 3.157 81.936 2.458
D 20.347 3.103 23.450 2.345 19.207 1.909 21.116 2.112
E 17.346 3.216 20.562 6.169 16.089 2.170 18.259 5.478
F 36.154 4.013 40.167 20.083 23.361 4.198 27.559 13.780
G 13.046 3.720 16.766 11.736 3.961 766 4.727 3.309
H 26.289 11.307 37.596 37.596 6.277 2.787 9.064 8.926
Total 4.041.397 33.126 4.074.523 91.656 3.338.228 21.125 3.359.353 43.310
d)  Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme 
Resolução nº 2.682/99:

Banco e Consolidado
Descrição 2021 2020
Saldo inicial 43.310 26.183
Constituição/reversão 53.458 18.343
Baixas para prejuízo (5.112) (1.216)
Saldo final 91.656 43.310
e) Recuperação de crédito. No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 foram recuperados créditos 
anteriormente baixados como prejuízo no montante de R$ 11.870 (R$ 4.069 no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2020). f) Renegociação de contratos. Em 31 de Dezembro de 2021 existiam contratos 
renegociados no valor de R$ 370.031 (R$ 92.603 em 31 de Dezembro de 2020). Para estes contratos foram 
atribuídos os mesmos ratings das operações anteriormente às renegociações.

9.  CARTEIRA DE CÂMBIO
Banco e Consolidado

Outros Créditos Outras Obrigações
2021 2020 2021 2020

Câmbio comprado a liquidar 51.098 27.071 - -
Câmbio vendido a liquidar - - 88.229 38.017
Total 51.098 27.071 88.229 38.017
10.  OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Banco
2021 2020

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais 148 - 148 145 - 145
Adiantamentos para pagamento por nossa conta 846 - 846 840 - 840
Adiantamento por conta de imobilizações - - - 17 - 17
Aquisição de participação (1) 53.508 - 53.508 - - -
Valores a receber de vendas de ativos - 1.380.428 1.380.428 - 486.204 486.204
Devedores diversos - país e exterior 48.598 - 48.598 10.739 - 10.739
Total 103.100 1.380.428 1.483.528 11.741 486.204 497.945

Consolidado
2021 2020

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais 221 - 221 214 - 214
Adiantamentos para pagamento por nossa conta 884 - 884 853 - 853
Adiantamento por conta de imobilizações - - - 17 - 17
Aquisição de participação (1) 53.508 - 53.508 - - -
Valores a receber de vendas de ativos - 1.380.428 1.380.428 - 486.204 486.204
Devedores diversos - país e exterior 50.848 - 50.848 14.103 - 14.103
Total 105.461 1.380.428 1.485.889 15.187 486.204 501.391
(1) Refere-se ao pagamento inicial para aquisição do banco BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL, 
S.A.. O valor encontra-se registrado nesta rubrica pois depende de autorizações do Banco Central do Brasil 
– BACEN e do Banco de Portugal, respectivamente.
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os créditos 
tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social, estavam compostos 
como segue:

Banco
2021 2020

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 32.593 26.074 58.667 21.246 16.996 38.242
Prejuízo fiscal / base negativa 6.390 5.112 11.502 17.903 14.322 32.225
Total 38.983 31.186 70.169 39.149 31.318 70.467

Consolidado
2021 2020

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 33.930 26.877 60.807 21.246 16.996 38.242
Prejuízo fiscal / base negativa 14.953 10.250 25.203 24.227 18.117 42.344
Total 48.883 37.127 86.010 45.473 35.113 80.586

Banco
2021 2020

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 9.772 7.817 17.589 7.047 5.638 12.685
Total 9.772 7.817 17.589 7.047 5.638 12.685

Consolidado
2021 2020

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 9.772 7.817 17.589 7.117 5.693 12.810
Total 9.772 7.817 17.589 7.117 5.693 12.810
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

Banco Consolidado
Créditos tributários 2021 2020 2021 2020
Saldo inicial 70.467 90.118 80.586 97.371
Constituição - - 5.424 (16.785)
Reversão (298) (19.651) - -
Saldo final 70.169 70.467 86.010 80.586

Banco Consolidado
Obrigações fiscais diferidas 2021 2020 2021 2020
Saldo inicial 12.685 23.818 12.810 23.818
Constituição - - - -
Reversão 4.904 (11.133) 4.779 (11.008)
Saldo final 17.589 12.685 17.589 12.810
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

2021
Banco e Consolidado

Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 10.476 8.381 18.857
De 1 a 2 anos 3.584 2.838 6.422
De 2 a 3 anos 23.953 17.478 41.431
De 3 a 4 anos 1.099 879 1.978
De 4 a 5 anos 1.587 1.269 2.856
De 5 a 10 anos 8.036 6.430 14.466
Total 48.735 37.275 86.010

2021
Banco e Consolidado

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano - - -
De 1 a 2 anos 7 6 13
De 2 a 3 anos 6.648 5.319 11.967
De 3 a 4 anos 334 268 602
De 4 a 5 anos 483 386 869
De 5 a 10 anos 2.299 1.839 4.138
Total 9.772 7.817 17.589

11. INVESTIMENTOS
a) Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP

2021
Master S/A  

Corretora de 
Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda

Máximainvest  
Securitizadora 

de Créditos 
Financeiros S/A

Segpar 
Participa-

ções S/A Total
Participação - % 100,0 100,0 100,0 75,6
Quantidade de cotas possuídas 1.075.147 7.950.000 26.250.000 11.523.475
Capital social 43.588 7.950 26.250 77.276
Patrimônio líquido 24.592 30.745 3.771 79.057
Resultado líquido do exercício (6.483) 62.378 (3.503) 8.142 60.533
Valor do investimento 24.591 30.745 3.771 60.330 119.437
Resultado de participação em controladas (6.483) 62.378 (3.503) 6.155 58.547

2020
Master S/A  

Corretora de 
Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora 

de Créditos 
Financeiros S/A

Segpar 
Participa-

ções S/A Total
Participação - % 100,0 100,0 100,0 80,0
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 25.800.000 11.523.474
Capital social 33.588 1.950 25.800 77.086
Patrimônio líquido 19.793 10.367 6.823 62.192
Resultado líquido do exercício (5.391) 14.914 (3.454) 14.894 20.963
Valor do investimento 21.075 10.367 6.823 61.669 99.934
Resultado de participação em controladas (5.391) 14.914 (3.454) (1.731) 4.338
Em 10 de novembro 2021, através do ofício 26.127/2021-BCB/Deorf/GTPAL, o Banco Central do Brasil – 
BACEN comunicou a decisão de sua Diretoria, em sessão realizada em 28 de outubro de 2021, aprovando 
a transferência do controle societário do Banco Vipal S/A para o Banco Master S/A. A decisão define 
as providencias a serem realizadas para a conclusão da transferência do controle. Em 18 de março de 
2022, foi assinado o “Instrumento de Fechamento” para que fosse possível a conclusão da compra. Vide 
esclarecimentos na nota 24.

12. IMOBILIZADO
a) Imobilizado de uso 

2021
Banco Consolidado

Depreciação 
Anual - % Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido

Instalações 10 2.885 (773) 2.112 2.885 (773) 2.112
Móveis e equipamentos de uso 10 2.253 (729) 1.524 2.253 (729) 1.524
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 186 (29) 157 186 (29) 157
Sistema de comunicação 10 21 (11) 10 21 (11) 10
Direito de uso 10 10.845 (6.183) 4.662 10.845 (6.183) 4.662
Sistema de processamento de dados 20 841 (471) 370 841 (471) 370
Total 17.031 (8.196) 8.835 17.031 (8.196) 8.835

2020
Banco Consolidado

Depreciação 
Anual - % Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido

Instalações 10 2.885 (485) 2.400 2.885 (485) 2.400
Móveis e equipamentos de uso 10 2.215 (505) 1.710 2.215 (505) 1.710
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 186 (11) 175 186 (11) 175
Sistema de comunicação 10 17 (8) 9 17 (8) 9
Direito de uso 10 10.846 (4.014) 6.832 10.846 (4.014) 6.832
Sistema de processamento de dados 20 840 (303) 537 840 (303) 537
Total 16.989 (5.326) 11.663 16.989 (5.326) 11.663

13. DEPÓSITOS
2021

Banco Consolidado
Depósitos  

à vista
Depósitos  

a prazo
Depósitos  

à vista
Depósitos  

a prazo
Sem vencimento 143.640 - 140.523 -
Até 30 dias - 137.579 - 137.579
De 31 a 60 dias - 170.815 - 170.815
De 61 a 90 dias - 163.183 - 163.183
De 91 a 180 dias - 566.056 - 566.056
De 181 a 360 dias - 604.039 - 583.662
Acima de 360 dias - 6.706.100 - 6.706.100
Total 143.640 8.347.772 140.523 8.327.395

2020
Banco Consolidado

Depósitos 
à vista

Depósitos 
a prazo

Depósitos 
à vista

Depósitos 
a prazo

Sem vencimento 55.922 - 54.305 -
Até 30 dias - 128.034 - 128.034
De 31 a 60 dias - 138.604 - 138.604
De 61 a 90 dias - 132.020 - 132.020
De 91 a 180 dias - 348.553 - 348.553
De 181 a 360 dias - 322.006 - 322.006
Acima de 360 dias - 3.354.053 - 3.354.053
Total 55.922 4.423.270 54.305 4.423.270

14. CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Banco Consolidado

2021 2020 2021 2020
Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro 165.236 176.662 165.236 176.662
LTN - Letras do tesouro nacional 50.000 - 50.000 -
NTN - Notas do tesouro nacional 54.185 - 54.185 -
Carteira de Terceiros
NTN - Notas do tesouro nacional - 104.243 - 104.243
Total 269.421 280.905 269.421 280.905

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

2021
Banco Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e contribuições sobre lucros 73.519 - 73.519 82.812 - 82.812
Impostos e contribuições sobre
 serviços de terceiros 1.920 - 1.920 6.478 - 6.478
Impostos e contribuições sobre salários 4.764 - 4.764 5.034 - 5.034
Outros 21.256 - 21.256 22.320 - 22.320
Impostos e contribuições diferidos - 17.589 17.589 - 17.589 17.589
Total 101.459 17.589 119.048 116.644 17.589 134.233

2020
Banco Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e contribuições sobre lucros 23.861 - 23.861 27.183 - 27.183
Impostos e contribuições sobre
 serviços de terceiros 1.236 - 1.236 2.278 - 2.278
Impostos e contribuições sobre salários 3.344 - 3.344 3.504 - 3.504
Outros 9.964 - 9.964 11.046 - 11.046
Impostos e contribuições diferidos 12.685 - 12.685 12.810 - 12.810
Total 51.091 - 51.091 56.822 - 56.822
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b) Diversas 2021
Banco Consolidado

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Obrigações por transações de pagamento 363 - 363 363 - 363
Obrigações venda e
 transferência de ativos financeiros 2.233 1.850 4.083 2.233 1.850 4.083
Provisão despesas de pessoal 26.170 - 26.170 26.407 - 26.407
Outras provisões 14.933 - 14.933 15.118 - 15.118
Provisão passivos contingentes - 3.695 3.695 - 9.067 9.067
Credores diversos - país 115.415 - 115.415 134.259 - 134.259
Instrumentos de dívida elegiveis a capital 27.877 29.510 57.387 27.877 29.510 57.387
Total 186.992 35.055 222.046 206.257 40.427 246.684

2020
Banco Consolidado

Curto prazo Longo prazo Total Curtoprazo Longoprazo Total
Obrigações por transações de pagamento 226 - 226 226 - 226
Obrigações venda e transferência de 
ativos financeiros 967 8.152 9.119 967 8.152 9.119
Provisão despesas de pessoal 4.493 - 4.493 4.659 - 4.659
Outras provisões 6.645 - 6.645 6.687 - 6.687
Outros pagamentos 519 - 519 519 - 519
Provisão passivos contingentes - 4.493 4.493 - 6.824 6.824
Credores diversos - país 107.929 - 107.929 123.359 - 123.359
Instrumentos de dívida elegiveis a capital - 53.367 53.367 - 53.367 53.367
Total 120.779 66.012 186.791 136.417 68.343 204.760

16. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não existiam ativos contingentes. b) Obrigações 
legais – fiscais e previdenciárias. Em 31 de dezembro 2021 e 2020, não existiam obrigações legais. c) 
Contingências classificadas como prováveis são regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 de 2020 totalizam:

Banco Consolidado

Provisão
Depósitos 

judiciais Provisão
Depósitos 

judiciais
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Contingências trabalhistas 1.519 2.968 2.394 1.485 2.436 2.968 2.961 2.179
Contingências fiscais - 133 319 315 - 133 319 918
Contingências cíveis 2.176 1.261 1.390 1.347 6.631 1.261 4.011 4.037
Outras contingências - 133 - - - 2.463 - -
Total 3.695 4.495 4.103 3.147 9.067 6.825 7.291 7.134
d) Movimentação das provisões passivas:

Consolidado
2021 2020

Trabalhistas Fiscais Cíveis Total Trabalhistas Fiscais Cíveis Total
Saldo inicial 2.968 133 1.261 4.362 2.179 8.000 1.766 11.945
Constituição (reversão) (532) (133) 5.370 4.705 789 (7.868) (506) (7.585)
Saldo final 2.436 - 6.631 9.067 2.968 132 1.260 4.360
e) Principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis:

Banco
2021 2020

Trabalhistas 2.599 4.240
Fiscais 70.197 67.814
Civeis 56.881 75.169
Saldo final 129.677 147.223

17. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
Banco e Consolidado

2021
Até De 3 a De 1 a De 3 a De 5 a

3 meses 12 meses 3 anos 5 anos 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 75.758 121.723 68.475 - - 265.956
Total 75.758 121.723 68.475 - - 265.956

Banco e Consolidado
2020

Até De 3 a De 1 a De 3 a De 5 a
3 meses 12 meses 3 anos 5 anos 15 anos Total

Letras de crédito imobiliário 14.867 154.219 83.583 - - 252.668
Total 14.867 154.219 83.583 - - 252.668

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31 de dezembro de 2021 o capital social subscrito é de R$ 
518.584, dividido em 93.277.968 (noventa e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta 
e oito) ações nominativas, dividido em 73.652.680 (setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, 
seiscentos e oitenta) ações ordinárias e 19.625.288 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos 
e oitenta e oito) ações preferenciais todas sem valor nominal. Sendo nesta data, o total integralizado de R$ 
415.425 mil que corresponde a um total de 77.458.768 (setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito 
mil, setecentos e sessenta e oito) ações nominativas, divididas em 57.833.480 (cinquenta e sete milhões, oito-
centos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta) ações ordinárias e 19.625.288 (dezenove milhões, seiscentos 
e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e oito). Encontra-se informações adicionais sobre o capital em homo-
logação e demais capitalizações na nota explicativa de número 2. b) Reserva de lucros. A conta de reserva 
de lucros do Banco Master é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo das reservas de lucros 
não poderá ultrapassar o capital social do Banco Master, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou 
distribuído como dividendo. O Banco Master não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos 
da Lei nº 11.638/07, o Banco Master deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva 
legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do capital integralizado do Banco Master. Reserva estatutária 
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde que determine a sua finalidade, 
o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada 
reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do di-
videndo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o capital próprio. Aos acionistas é assegurado um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação societária, sujeito à aprovação da 
Assembleia Geral de Acionistas.

19.  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
a) Despesas tributárias

Banco Consolidado
2021 2020 2021 2020

ISS 286 344 6.668 1.541
COFINS 34.383 26.466 38.452 27.354
PIS 5.587 4.301 6.444 4.481
Outras 16.638 9.333 17.167 13.759
Total 56.894 40.444 68.731 47.135

20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:

Banco Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro/prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ),
 da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado 196.074 105.147 202.218 103.530
Lucro/Prejuízo antes da tributação 196.074 105.147 202.218 103.530
Alíquota vigente (Nota 4q) 50% 45% 50% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente (98.037) (47.316) (101.109) (46.589)
Diferenças permanentes 39.746 12.279 36.674 13.169
Outros ajustes 39.746 12.279 36.674 13.169
Imposto de renda e contribuição social (58.291) (35.037) (64.435) (33.420)

21. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com as empresas 
discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas 
respectivas datas e condições de mercado e estão representadas por:

Ativos (passivos) Receitas (despesas)
2021 2020 2021 2020

Banco Master S.A
Master S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 136 1.158 (5) (101)
Depósitos à vista 136 1.158 - -
Depósito interfinanceiro - - (5) (101)
Máximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 70 36 - -
Depósitos à vista 70 36 - -
Maxima Patrimonial 36.763 - - -
Depósitos à vista 2.910 - - -
Dividendos 33.000 - - -
Depósito interfinanceiro 853 - - -
Segpar Participações S/A 99.361 80.258 - -
Depósitos à vista 1 423 - -
Dividendos 79.835 79.835 - -
Depósito interfinanceiro 19.525 - - -
Kovr Capitalização S/A - 29 - -
Depósitos à vista - 29 - -
Kovr Seguradora S/A 75 13 - -
Depósitos à vista 75 13 - -
Kovr Previdência S/A 35 22 - -
Depósitos à vista 35 22 - -

22. GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL
a) Introdução e visão geral. O Banco Master está exposto aos riscos de crédito, mercado, liquidez e opera-
cional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela Alta Administração da 
Instituição. Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco Master 
está de acordo com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de mercado. O con-
trole dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional e subscrição é realizado de forma centralizada, 
visando a assegurar que os riscos sejam administrados de acordo com o apetite de risco, as políticas e os 
procedimentos estabelecidos. O objetivo do controle centralizado é prover ao Conselho e aos Executivos 
uma visão global das exposições do Banco Master, de forma a otimizar e agilizar as decisões corporativas. b) 
Risco de crédito. Definição. Risco de crédito é a exposição a perdas no caso de inadimplência total ou parcial 
das contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Master. O gerenciamento de risco 
de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites, abran-
gendo análise de exposições e tendências, bem como a eficácia da política de crédito. Gerenciamento do 
risco de crédito. Atribuições: • Desenvolver e manter a classificação de risco do Banco Master para catego-
rizar as exposições de acordo com o grau de risco de perda financeira enfrentada e focar o gerenciamento 
nos riscos inerentes. O sistema de classificação de risco é usado para determinar exposições de crédito. A 
estrutura de classificação de risco atual inclui graus de risco de crédito e a disponibilidade de garantias ou 
outra ferramenta para mitigar o risco de crédito. • Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas especia-
lizadas para promover as melhores práticas, por todo o Banco Master, no gerenciamento do risco de crédito. 
Análise e concessão de crédito: • Avaliar os riscos envolvidos nas operações e a capacidade dos clientes 
em liquidar suas obrigações nas condições contratadas. • Formular Políticas de Crédito em conjunto com 
todas as unidades do Banco Master, incluindo exigências de garantia, avaliação de crédito, classificação 
de risco e apresentação de relatórios, procedimentos legais e documentais, assim como cumprimento com 
exigências normativas e estatutárias. • Estabelecer a estrutura para aprovação e renovação de linhas de 
Crédito. Os limites são definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco de Crédito. A 
área de crédito avalia toda a exposição de crédito em excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas 
de crédito sejam liberadas para os clientes pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões 
das linhas de crédito estão sujeitas ao mesmo processo de revisão. • Limitar concentrações de exposição 
por contrapartes, áreas geográficas e setores da economia e por faixas de classificação de crédito, liquidez 
de mercado e país. Controles e gestão de riscos de crédito: • Atuar de maneira preventiva no monitoramento 
dos clientes ativos visando antecipar movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam 
risco de crédito, dar suporte às decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que permitam aos Comi-
tês de Crédito e Executivo acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico do Master. c) Risco de 
liquidez. Definição. O risco de liquidez está associado às obrigações decorrentes dos seus passivos financei-
ros. Gestão de risco de liquidez. A gestão de liquidez visa precaver o Banco Master de possíveis movimentos 
de mercado que gerem problemas de liquidez. Nesse sentido, o Banco Master monitora suas carteiras no 
que tange aos prazos, volumes e liquidez de seus ativos. É efetuado um controle diário através de relatórios 
onde se monitoram os seguintes itens: • O descasamento de vencimentos entre os fluxos de pagamentos e 
recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes e dos depósitos com liquidez diária. 
d) Risco de mercado. Definição. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias em função 
de flutuações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações 
de variáveis financeiras, como preços de insumos e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e ta-
xas de câmbio, geram potencial de perda para praticamente todas as empresas e, portanto, representam 
fatores de risco financeiro. Os riscos de mercado podem ser classificados em diferentes modalidades, como 
o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de commodities e preço de ações. Cada modalidade 
representa o risco de ocorrerem perdas em função de oscilações na variação em sua respectiva variável. 
Gestão de risco de mercado. A gestão do risco de mercado é feita de forma centralizada e tem como respon-
sabilidade principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das posições assumidas pelo Banco 
Master vis a vis o apetite ao risco definido pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração. A gestão 
de risco de mercado é efetuada diariamente pela área de Risco. e) Índice de Basileia. O Banco Master em 31 
de dezembro de 2021, atingiu o índice de 10,51% (10,62% em 31 de dezembro de 2020), calculado a partir do 
“Conglomerado Prudencial”.

Consolidado prudencial
dez/21

Patrimônio de referência 591.700
Rwa (Risk weighted assets) 5.632.385
Índice de Basileia 10,51%
f)  Índice de Imobilização. De acordo com a Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permiti-
do é de 50,0%. Em 31 de dezembro de 2021, o índice de imobilização foi de 16,07% (31,47% em 31 de dezembro 
de 2020).
23. EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Aumento de capital. Em 11 de janeiro de 2022, através do ofício 676/2022-BCB/Deorf/GTRJA, foi homolo-
gado o capital total de R$ 418.584 (quatrocentos e dezoito, quinhentos e oitenta e quatro) mil representado 
por 79.745.164 (setenta e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro) ações 
nominativas, dividida em 60.119.876 (sessenta milhões, cento e dezenove mil, oitocentos e setenta e seis) 
ações ordinárias e 19.625.288 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e oito) 
ações preferenciais sem valor nominal, referente a Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 30 de junho de 
2021. Em 02 de março de 2022, o Banco apresenta-se com seu capital social subscrito e integralizado de R$ 
518.584, dividido em 93.277.968 (noventa e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta 
e oito) ações nominativas, dividido em 73.652.680 (setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, 
seiscentos e oitenta) ações ordinárias e 19.625.288 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos 
e oitenta e oito) ações preferenciais todas sem valor. b) Aquisição Banco Vipal. Em 18 de março de 2022, o 
Banco assinou o “Instrumento de Fechamento”, que é o documento que define as condições finais para a 
aquisição do Banco Vipal S/A. O Banco efetuou o respectivo pagamento para a aquisição dentro do próprio 
mês e está tomando as providencias legais e regulatórias para a conclusão da aquisição.
24. OUTROS ASSUNTOS
A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus 
(Covid-19), o Banco Master adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como 
a implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam surgir para os clien-
tes e fornecedores e consequentemente, sua operação, mantendo plena capacidade operacional para 
desempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade e flexibilidade. Também manteve 
monitoramento tempestivo da qualidade de crédito e situação financeira dos clientes por meio do Comitê 
Estratégico com os membros do Comitê Executivo, tendo como principais pontos de discussão: (i) liquidez e 
captação, focando na análise dos prazos; (ii) análise da carteira de crédito, mapeando as possíveis interrup-
ções nos repasses dos entes federados; (iii) capital, com simulações periódicas da Basileia.

ASSINATURAS

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva 
Contador CRC-RJ-081.990/O-2

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos acionistas do
Banco Master S.A. e suas controladas

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco Master S.A. (Banco) e 
suas controladas, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master S.A. em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.

Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master S.A. em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.

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 a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação ao 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 individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração, obtido antes da data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma 
relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas 
antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas
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 individuais e consolidadas 
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 de o Banco e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar 
o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da 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 obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do 
Banco e de suas controladas. • 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 do Banco e de suas 
controladas. 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 
e suas controladas a não mais se manterem 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. 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 eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes 
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