Sexta-feira, 29/04/2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes.					
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 
A Diretoria.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)
BALANÇO PATRIMONIAL
2021
2020
Passivos financeiros
Ativo
		 Avaliados ao custo amortizado
41
29 			Fornecedores
Disponibilidades
494.421
857.087 Outros passivos
Ativos financeiros
494.421
857.087 			 Obrigações fiscais e previdenciárias
		 Valor justo por meio do resultado
			Outros passivos
			 Títulos e valores mobiliários
5 494.421
857.087 Total do passivo
8.861
268.558 Patrimônio Líquido atribuível
Outros ativos
aos controladores
		 Impostos e contribuições a compensar
783
378
		Capital social
		Despesas antecipadas
4
– 		 Reserva de capital
		Outros ativos
8.074
268.180 		 Ajuste de avaliação patrimonial
Investimentos
6 328.146 2.376.374 		 (Ações em tesouraria)
Participação dos não controladores
72
189 Total do Patrimônio Líquido
Ativo fiscal diferido
831.541 3.502.237 Total do passivo e Patrimônio Líquido
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2021
305
305
305
811.827
7 103.744
9 708.083
812.132

Nota

10

2020
224
224
224
2.008.059
39.513
1.968.546
2.008.283

19.409
1.493.954
4.266
12.049
56.861
3.637.708
1.371
9.983
(43.090) (2.165.786)
–
–
19.409
1.493.954
831.541
3.502.237

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de capital
Ajuste de
Capital Ações em
Reserva Reserva
Reserva Avaliação
Lucros
Social Tesouraria de Capital
Legal Estatutária Patrimonial Acumulados
Total
12.049 (296.314) 1.393.677
2.411
506.494
5.941
– 1.624.258

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Resultados abrangentes
Lucro líquido
–
–
–
–
–
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
Transações com acionistas - contribuições
e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações
–
–
51.589
–
–
Ações em tesouraria
– (1.869.472)
208.121
–
–
Variação na participação em controladas
–
–
216.855
–
–
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas
–
– 1.755.788
– (497.227)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
12.049 (2.165.786) 3.626.030
2.411
9.267
Capitalização de parte do saldo da conta
de Reserva de Capital - AGE de 15.06.2021
1.393.960
– (1.393.960)
–
–
Capitalização de parte do saldo da conta
de Reserva de Capital - AGE de 13.10.2021
300.100
–
–
– (300.100)
Cancelamento de ação - AGE 15.06.2021
– 2.132.617 (2.132.617)
–
–
Reorganização societária (cisão)
(1.701.843)
– (165.549)
–
373
Resultados abrangentes
Lucro líquido
–
–
–
–
–
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
Transações com acionistas - contribuições
e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações
–
–
110.505
–
–
Ações em tesouraria
–
(9.921)
–
–
–
Variação na participação em controladas
–
–
–
–
–
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas
–
–
–
–
397.895
Dividendos e juros sobre capital próprio
–
–
– (1.556)
(95.838)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
4.266
(43.090)
44.409
855
11.597
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

–
4.125

1.258.561 1.258.561
–
4.125

–
–
(83)

–
51.589
– (1.661.351)
–
216.772

–
9.983

(1.258.561)
–
– 1.493.954

–
–
–
141.320

–

–

–
–
–
–
– (1.725.699)

–
(137.040)

583.332
–

583.332
(137.040)

–
–
(12.892)

–
–
–

110.505
(9.921)
(12.892)

–
–
1.371

(397.895)
(185.437)
–

–
(282.831)
19.408

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: A XP Controle Participações S.A. (“Companhia” ou sujeitos à redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos
“XP Controle”) tem sua sede atualmente localizada na Av. Afrânio de Melo no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou desvalorizado. A entidaFranco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de reclassifica os ativos financeiros somente quando altera seu modelo de nede Janeiro. A XP Controle é a empresa que detém participação societária no gócios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Os valores justos dos
Grupo XP, este por sua vez fornece a seus clientes, representados por pes- investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de comsoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, diversos produtos e serviços fi- pra. Se o mercado de um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa)
nanceiros, atuando principalmente como corretora, incluindo corretagem de não estiver ativo, o Grupo estabelece o valor justo através de técnicas de avavalores mobiliários, serviços bancários, planos de previdência privada e servi- liação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com
ços de assessoria financeira, por meio de sua rede de Agentes Autônomos de terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similaInvestimentos (“AAIs”). 1.1 Reestruturação Societária: a) Reestruturação res, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opsocietária XP Controle: Em 13 de dezembro de 2021, a XP Controle contri- ções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e
buiu com o valor total agregado de 108.631.284 ações ordinárias Classe B contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da
para a XP Control. Posteriormente, em 14 de dezembro de 2021, a XP Contro- própria entidade. Desreconhecimento: A Companhia desreconhece um ativo
le efetuou uma redução de capital e distribuiu sua participação na XP Control financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram,
para seus acionistas. A XP Controle reteve 12.730.020 ações ordinárias Clas- ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos
se B adquiridas antes de nossa oferta pública inicial em conexão com nossa fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
reorganização societária em 29 de novembro de 2019. Os detentores indiretos qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fide tais ações ordinárias e nossos acionistas controladores indiretos não foram nanceiro são transferidos ou na qual a Companhia não transfere nem mantém
alterados como resultado dessa reorganização societária da XP Controle. substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiDessa forma, conforme AGE realizada em 10 de dezembro de 2021, a Com- ro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia despanhia aprovou a reorganização societária, passando a XP Controle a deter reconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
2,27% do capital total ou 7,16% do capital votante da XP Inc para o período cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo finanfindo em 31 de dezembro de 2021. A reestruturação não gerou efeitos no re- ceiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo mosultado. b) Reestruturação societária Xdex Intermediação: Com o objetivo dificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo finande proporcionar a simplificação societária e possibilitar aproveitamento de si- ceiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. Impairnergias, redução de custos financeiros, operacionais e administrativos, a XP ment de ativos financeiros: A entidade reconhece uma provisão para perdas
Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidi- de crédito esperadas (“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não clasram pela incorporação da mesma pela Xdex Intermediação Ltda. Em AGE rea- sificados em VJR. Os ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa
lizada em 31 de dezembro de 2020, a Companhia aprovou os Protocolos de contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a
Justificação de Incorporação da Xdex Participações S.A. e, como consequên- Companhia espera receber, descontados a uma aproximação de taxa de juros
cia, o investimento anteriormente detido pela XP Controle na Xdex Participa- efetiva original. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venções S.A. passou para Xdex Intermediação Ltda. Vide Nota 6. A reestruturação da de garantias mantidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrannão gerou efeitos no resultado. Estas demonstrações financeiras individuais tes dos termos contratuais. Em cada data de balanço, a companhia avalia se
foram aprovadas pela Administração em 29 de abril de 2022. 2. Base de ela- os ativos financeiros estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiboração das demonstrações financeiras: (a) Base de preparação: Na pre- ro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos
paração destas demonstrações financeiras individuais, a Companhia utilizou com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo finanos critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação estabelecidos ceiro. Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos instrupelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), evidenciando todas as in- mentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organiformações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente zados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de
gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há merhistórico, com exceção dos investimentos em instrumentos financeiros que fo- cado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas técnicas
ram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações financei- podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de mercaras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica- do); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de
ção das políticas contábeis do Grupo. As informações que envolvem maior fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensuração, conforme
grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais premissas e Nota 6. (b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa não está sujeito a um risestimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divul- co significativo de mudança de valor e é mantido com a finalidade de atender
gadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros
(“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas fins. As transações são consideradas de curto prazo quando têm vencimentos
explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando indica- em três meses ou menos a partir da data de aquisição. Para fins de demonsdo de outra forma. O balanço patrimonial está apresentado em ordem de liqui- tração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa referem-se a títulos garantidez dos ativos e passivos. O momento de sua realização ou liquidação depen- dos adquiridos mediante contratos de revenda e certificados de depósito bande não apenas de sua liquidez, mas também dos julgamentos da administra- cário mensurados ao valor justo por meio do resultado que são prontamente
ção sobre os movimentos esperados nos preços de mercado e outros aspec- conversíveis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significatos relevantes. I. Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras tivo de mudança de valor. (c) Impostos: i. Imposto de renda e contribuição
individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis social corrente: As entidades do Grupo pagam imposto de renda (IRPJ) e
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis contribuição social sobre o lucro (CSLL) sob dois métodos diferentes: • Método
(CPC). Elas também estão em conformidade com as normas internacionais de do Lucro Real - onde o contribuinte calcula os referidos impostos com base no
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emiti- seu lucro tributável real, após computar todos os rendimentos, ganhos e desdas pelo International Accounting Standards Board (IASB). II. Novas normas pesas dedutíveis, incluindo as perdas operacionais líquidas dos exercícios ane interpretações ainda não adotadas: Novas normas e interpretações con- teriores. Os impostos calculados de acordo com o método do Lucro Real são
tábeis foram publicadas que não são obrigatórias para o período de relatório devidos trimestral ou anualmente, dependendo da adoção da entidade através
de 31 de dezembro de 2021 e não foram adotadas antecipadamente pela do primeiro documento de cobrança de cada ano civil. O método anual do LuCompanhia. Não se espera que essas normas tenham impacto relevante nas cro Real exige que os contribuintes façam pagamentos antecipados mensais
demonstrações financeiras. 3. Resumo das principais políticas contábeis: de IRPJ e CSLL durante o ano-calendário. • Método do Lucro Presumido Esta nota fornece uma descrição das principais políticas contábeis adotadas onde o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL aplicando uma margem de lucro
na preparação das demonstrações financeiras. Essas políticas foram aplica- sobre as receitas operacionais. É importante ressaltar que a margem de lucro
das de forma consistente a todos os períodos apresentados, exceto quando é definida pela Receita Federal do Brasil (RFB) de acordo com o tipo de serviindicado de outra forma. (a) Instrumentos financeiros ativos e passivos: ços prestados e/ou mercadorias vendidas. Sob o método do Lucro Presumido,
A companhia classifica, no reconhecimento inicial, seus ativos e passivos fi- os impostos mencionados são devidos trimestralmente e nenhum pré-pagananceiros, como mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A mento é exigido durante os trimestres. As alíquotas de imposto aplicáveis ao
classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente Lucro Real e Lucro Presumido também são definidas de acordo com a atividabaseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e de principal das entidades. • Imposto de Renda Federal (IRPJ) - alíquota de
em suas características de fluxos de caixa contratuais. Reconhecimento e 15% calculada sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o
mensuração: A companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de valor da renda tributável que exceder R$ 20 por mês (ou R$ 240 por ano).
negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - alíquota de 9% calculada
melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são forneci- sobre o rendimento tributável. No entanto, as instituições financeiras (ou seja,
das à Administração. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos XP CCTVM) e as seguradoras (ou seja, XP Vida e Previdência) estão sujeitas
pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos fi- a uma taxa de CSLL mais alta de 15%. A partir de março de 2020, os bancos
nanceiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Para brasileiros (ou seja, Banco XP) estão sujeitos a uma taxa de CSLL de 20%. A
fins de avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente paga- partir de julho de 2021, a taxa de CSLL aumentou em 5% para todas as entimentos de principal e de juros, o “principal” é definido como o valor justo do dades financeiras brasileiras até dezembro de 2021. Portanto, os bancos braativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma sileiros estão sujeitos a uma alíquota da CSLL de 25% e todos os demais encontraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso- tes financeiros, incluindo as seguradoras, estão sujeitos a uma alíquota de
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período e pelos 20% por meio da Lei Federal 13.148/2021. ii. Imposto de renda e contribuioutros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez ção social diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são
e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A companhia reconhecidos usando o método do passivo sobre as diferenças temporárias
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas decaixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui monstrações financeiras. No entanto, os impostos diferidos não são contabilia avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que pode- zados se surgirem do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma
ria mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que transação que não seja uma combinação de negócios que, no momento da
ele não atenderia essa condição. Os ativos financeiros ao VJR são, inicialmen- transação, não afete a contabilização nem o lucro ou prejuízo tributável. Os Imte, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à postos diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidemonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os di- dade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenreitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos, ças temporárias e/ou prejuízos fiscais possam ser utilizados. De acordo com a
neste último caso, desde que o Grupo tenha transferido, significativamente, legislação tributária brasileira, o prejuízo fiscal pode ser utilizado para comtodos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ganhos ou as perdas de- pensar até 30% do lucro tributável do exercício e não expira. O imposto diferido
correntes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao VJR é provisionado sobre as diferenças temporárias decorrentes de investimentos
são apresentados na demonstração do resultado em “Receitas ou despesas em controladas, exceto por um passivo fiscal diferido quando o momento da
financeiras” no exercício em que ocorrem. As variações cambiais de títulos reversão da diferença temporária é controlado pelo Grupo e é provável que a
monetários são reconhecidas no resultado. Havendo ativos financeiros avalia- diferença temporária não seja revertida no futuro previsível. Os impostos difedos ao VJORA, estes serão mensurados ao valor justo e as variações no valor ridos ativos e passivos são apresentados líquidos no balanço patrimonial
justo, exceto as perdas por impairment, juros e diferenças cambiais sobre os quando há um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração
instrumentos de dívida, são reconhecidas nos resultados abrangentes e acu- dos tributos correntes, em geral quando relacionados à mesma entidade legal
muladas na reserva de valor justo. As variações no valor justo de títulos mone- e mesma jurisdição. Dessa forma, os ativos e passivos fiscais diferidos em ditários classificados como VJORA, são reconhecidas no patrimônio líquido. ferentes entidades ou em diferentes países geralmente são apresentados seQuando os títulos classificados como ao VJORA são vendidos ou sofrem per- paradamente, e não em uma base líquida. iii. Impostos sobre faturamento:
da (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patri- As receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre
mônio líquido, são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas ou faturamento, exceto: • Quando os impostos sobre faturamento incorridos na
despesas financeiras”. Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensu- compra de bens ou serviços não são recuperáveis junto às autoridades fiscais,
rados subsequentemente pelo método da taxa efetiva de juros (“EIR”) e estão caso em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE
Nota
2021
2020
Receitas líquida de prestação de serviços
–
1
Resultado de instrumentos financeiros a valor justo
por meio do resultado
24.102 (37.166)
Receitas operacionais líquidas
24.102 (37.165)
Custos operacionais
(1)
(1)
Despesas com vendas
(5)
(25)
Despesas administrativas
(2.783)
(721)
Outras receitas/(despesas) operacionais
11 (59.163) 1.327.792
Resultado de participações
em controladas e coligadas
6 728.836 463.357
Resultado antes da tributação sobre o lucro
690.986 1.753.237
Imposto de renda e contribuição social
8 (107.654) (494.676)
Lucro líquido do exercício
583.332 1.258.561
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão
de investimento no exterior
(23.109)
12.109
Variação no ajuste do hedge
de investimento no exterior
19.521 (13.018)
Ajuste ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
(4.150)
5.034
Resultado abrangente total do exercício
575.594 1.262.686
Resultado líquido atribuível a:
Acionistas controladores
583.332 1.258.561
Acionistas não controladores
–
–
Resultado abrangente atribuível a:
Acionistas controladores
575.594 1.262.686
Acionistas não controladores
–
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2021
2020
Atividades operacionais
Resultado antes da tributação sobre o lucro
690.986
1.753.237
Ajustes ao Lucro Líquido
		 Resultado de participação em controladas
(728.836)
(463.357)
		 Ganho na alienação de participações
– (1.359.980)
Variação dos ativos e passivos
Instrumentos financeiros (ativos e passivos)
343.539
(768.562)
Despesas antecipadas
(4)
–
Outros ativos e outros ativos financeiros
260.106
(268.153)
Fornecedores
81
72
Obrigações fiscais e previdenciárias
(20.022)
15.066
Outros passivos e outros passivos financeiros
(237.815)
89.694
Caixa operacional
Impostos pagos
(30.983) (1.359.020)
Atividades de investimento
Venda de participações em controladas
–
1.389.190
Variação da participação em investimentos
(12.892)
–
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas)
atividades de investimento
(12.892)
1.389.190
Atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre capital próprio
(282.831)
–
Variações de participações societárias diretas
–
(26.889)
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas)
atividades de financiamento
(282.831)
(26.889)
Aumento/(redução) de caixa
e equivalentes de caixa
(18.671)
(998.702)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
67.912
1.066.614
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
49.241
67.912
Disponibilidades
41
29
		 Certificados de depósitos bancários
49.200
67.883
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
aquisição do item do ativo ou despesa, conforme aplicável; • Quando os valores a receber ou a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre
faturamento incluídos. O valor líquido dos impostos sobre faturamento, recuperável ou a pagar para a autoridade fiscal, é incluído como parte dos valores a
receber ou a pagar no balanço, e líquido da receita ou custo/despesa, na demonstração do resultado. As receitas de vendas e serviços no Brasil estão sujeitas a impostos e contribuições, com as seguintes taxas legais: • PIS e
COFINS: são contribuições cobradas pelo governo federal sobre a receita bruta. Esses valores são faturados e cobrados dos clientes do Grupo e reconhecidos como deduções da receita bruta (Nota 31) contra obrigações fiscais,
pois estamos atuando como agentes de retenção de impostos em nome das
autoridades fiscais. O PIS e COFINS pagos em certas compras podem ser reivindicados como créditos fiscais para compensar o PIS e a COFINS a pagar.
Esses valores são reconhecidos como impostos a compensar (Nota 12) e são
compensados mensalmente em relação aos Impostos a Pagar e apresentados líquidos, pois os valores são devidos à mesma autoridade fiscal. O PIS e
a COFINS são contribuições calculadas sobre dois regimes diferentes, de
acordo com a legislação tributária brasileira: método cumulativo e método não
cumulativo. O método não cumulativo é obrigatório para empresas que calculam imposto de renda sob o método de lucro real. As alíquotas aplicáveis de
PIS e COFINS são de 1,65% e 7,60%, respectivamente. Caso contrário, o método cumulativo deve ser adotado por entidades sob o método de lucro presumido e também é obrigatório para as empresas financeiras e de seguros. As
alíquotas aplicáveis às
 empresas com Lucro Presumido são de 0,65% para o
PIS e a COFINS de 3,00%. Entidades financeiras (ou seja, XP CCTVM e Banco XP) e seguradoras (ou seja, XP Vida e Previdência) têm um percentual diferente de COFINS com a sobretaxa de 1,00%, totalizando 4,00%. • O ISS é
um imposto cobrado pelos municípios sobre as receitas da prestação de serviços. O ISS é adicionado aos valores faturados aos clientes do Grupo pelos
serviços que o Grupo prestar. Estes são reconhecidos como deduções da receita bruta (Nota 31) contra passivos tributários, pois o Grupo atua como
agente de cobrança desses tributos em nome das administrações municipais.
As taxas podem variar de 2,00% a 5,00%. O ISS apresentado na tabela é aplicável à cidade de São Paulo e Rio de Janeiro refere-se à taxa mais comumente aplicada nas operações do Grupo. • O INSS é uma taxa previdenciária cobrada sobre os salários pagos aos funcionários. (d) Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
no curso normal dos negócios. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente ao valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva. (e) Benefícios a empregados: i) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado
em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controlada do Grupo) em 6 de dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em
ações, a Restricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”).
Os planos de incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de longo prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a administração se compromete a conceder ações da XP Inc. aos participantes definidos. O custo do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo
na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente
aumento no patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado
ou na data da concessão, quando a concessão se refere a serviços passados.
O valor total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações
correspondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de quaisquer condições de aquisição que não sejam de performance de
mercado (por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especificado) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição
de direitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um
período específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, que é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas
devem ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estimativas do número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas
condições de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um
ajuste correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas,
a XP Inc. transfere o número correspondente de ações para o participante. As
ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são creditados diretamente no patrimônio líquido. ii) Planos de participação nos lucros
e bônus: O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de bônus e participação nos resultados com base em uma fórmula que leva em consideração o
lucro atribuível aos proprietários do Grupo após certos ajustes e distribuído
com base no desempenho individual e coletivo, incluindo indicadores qualitativos e quantitativos. O Grupo reconhece uma provisão quando está contratualmente obrigado ou quando existe uma prática que criou uma obrigação
construtiva. (f) Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis
à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido
como uma dedução, líquida de impostos, dos recursos. (g) Ações em Tesouraria: Instrumentos próprios de capital próprio que são readquiridos (ações
em tesouraria) são reconhecidos a custo e deduzidos do patrimônio líquido.
Nenhum ganho ou prejuízo é reconhecido em lucro ou perda na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos próprios de capital próprio do
Grupo. A diferença entre o preço de venda e o preço médio das ações em tesouraria é registrada como redução ou aumento das Reservas de Capital. O
cancelamento das ações em tesouraria é registrado como uma redução das
ações do Tesouro contra as Reservas de Capital, ao preço médio das ações
em tesouraria na data de cancelamento. (h) Resultado líquido de instrumentos financeiros: O resultado líquido de instrumentos financeiros consiste
nos rendimentos auferidos em operações de principal, juros auferidos sobre o
caixa do Grupo, juros auferidos sobre o caixa entregue em apoio à atividade
de empréstimo de títulos e dividendos recebidos de títulos detidos, deduzido
do custo dos juros sobre empréstimos e financiamentos. Incluiu também os
ganhos e perdas de variações no valor justo de instrumentos financeiros mensurados a valor justo. Esses ganhos e perdas estão fora do escopo do CPC 47,
mas no escopo do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, e as políticas contábeis
relacionadas estão divulgadas na Nota 2 acima. 4. Estimativa e julgamentos
significativos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis descritas na Nota 2 requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. Além disso, esta nota também
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
explica onde houve ajustes reais este ano como resultado e erro e de mudanças nas estimativas anteriores. As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste
material nos futuros exercícios fiscais estão incluídas a seguir: a) Estimativa
do valor justo de certos ativos financeiros: O valor justo de instrumentos
financeiros que não são negociados em um mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. O Grupo usa seu julgamento para selecionar
uma variedade de métodos e fazer premissas que se baseiam principalmente
nas condições de mercado existentes no final de cada período de relatório. b)
Reconhecimento do ativo fiscal diferido por prejuízos fiscais a compensar: Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todos os prejuízos
fiscais não utilizados na medida em que lucro tributável suficiente provavelmente estará disponível para permitir o uso de tais perdas. É requerido o uso
de julgamento significativo da administração para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível
de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. O Grupo concluiu que o ativo diferido será recuperável utilizandose o lucro tributável futuro estimado com base nos planos de negócios e orçamentos aprovados para as controladas, onde um ativo fiscal diferido foi reconhecido. As perdas podem ser transportadas indefinidamente e não têm data
de vencimento. 5. Títulos e valores mobiliários:
2021
2020
Custo Valor Justo
Custo Valor Justo
Ativos financeiros
Valor justo por meio
do resultado
484.254
494.421 849.779
857.087
Certificados de Depósitos
(a)
		 Bancários
48.670
49.200 67.683
67.883
Títulos do Governo Brasileiro 435.584
445.221 782.096
789.204
Total ativos financeiros
484.254
494.421 849.779
857.087
(a)
Em 31 de dezembro de 2021, Certificados de Depósitos Bancários no valor
de R$ 49.200 (R$ 67.883 em 31 de dezembro de 2020) estão sendo apresentados como equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
Abaixo apresentamos os títulos classificados por vencimento:
Controlada direta
XP Inc
XDEX Intermediação Ltda.
Total
Controlada direta
XP Inc
XDEX Participações S.A.
XDEX Intermediação Ltda.
Total

2021
2020
Circulante
445.221 857.087
Sem vencimento
–
–
Até 3 meses
445.221
2.301
De 3 a 12 meses
– 854.786
Não Circulante
49.200
–
Acima de 12 meses
49.200
–
Total
494.421 857.087
6. Investimentos: A seguir são apresentadas as coligadas e as joint ventures
do Grupo em 31 de dezembro de 2021. As empresas listadas abaixo têm capital social composto exclusivamente de ações ordinárias, que são detidas diretamente pelo Grupo. O país de constituição ou registro é também seu principal local de negócios, e a proporção de participação acionária é a mesma
que a proporção de direitos de voto detidos. (a) Informações das investidas:
2021
Patrimônio Lucro líquido
Controlada direta
Participação %
líquido
/(prejuízo)
XP Inc. (a)
2,27% 14.416.836
3.589.416
XDEX Intermediação Ltda. (b)
100%
156
(186)
2020
Patrimônio Lucro líquido
Controlada direta
Participação %
líquido
/(prejuízo)
XP Inc.
21,71% 10.894.609
2.076.430
XDEX Intermediação Ltda.
100%
8.592
(8.810)
a) Em decorrência do processo de reorganização societária entre a XP Controle e XP Control, ocorrido no segundo semestre de 2021, o percentual de
participação da XP Controle na entidade controlada, em 31 de dezembro de
2021, passou a ser de 2,27%. b) Em decorrência dos processos de follow-ons
da XP Inc., ocorridos em 1º de julho e 7 de dezembro de 2020, o percentual de
participação da XP Controle na entidade controlada, em 31 de dezembro de
2020, passou a ser de 21,71%. c) Em 31 de dezembro de 2020, com o objetivo
de proporcionar a simplificação societária e possibilitar aproveitamento de sinergias, redução de custos financeiros, operacionais e administrativos, a XP
Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidiram pela incorporação da mesma pela Xdex Intermediação Ltda.

Saldo em
Aquisição/baixa Equivalência Outros resultados Ações em Plano baseado
31/12/2020 e/ou aumento de capital
patrimonial
abrangentes tesouraria
em ações
2.367.782
(2.705.205)
729.022
(136.789)
(37.325)
110.505
8.592
(8.250)
(186)
–
–
–
2.376.374
(2.713.455)
728.836
(136.789)
(37.325)
110.505
Saldo em
Aquisição/baixa Equivalência Outros resultados Plano baseado
31/12/2019 e/ou aumento de capital
patrimonial
abrangentes
em ações
1.655.293
187.201
469.271
4.427
51.590
11.407
(5.493)
(5.914)
–
–
–
8.592
–
–
–
1.666.700
190.300
463.357
4.427
51.590

7. Obrigações fiscais e previdenciárias:

2021
2020
IR e CSLL
103.463 39.417
PIS e COFINS
238
91
Outros (a)
44
5
Total
103.745 39.513
Circulante
103.745 39.513
Não circulante
–
–
(a) O montante de outros é referente a INSS, ISS e outros saldos.
8. Impostos e contribuições:
(a) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:
2021
2020
Resultado antes dos impostos e JCP
690.986 1.809.037
JCP
(59.540)
(55.800)
Resultado antes dos impostos
631.446 1.753.237
Taxa de impostos no Brasil
34,00%
34,00%
Imposto utilizando a alíquota
de imposto da controladora
(214.692) (596.101)
Incentivos fiscais
–
13.495
Lucros no exterior
(140.791)
(65.032)
Outros (a)
247.828
152.962
Total
(107.654) (494.676)
Taxa de imposto efetiva
-17,05%
-28,22%
Corrente
(107.538) (494.815)
Diferido
(116)
139
(107.654) (494.676)
Outros resultados abrangentes: Os valores de impostos (debitados)/creditados relacionados aos componentes de outros resultados abrangentes são:
Antes dos (Despesa) Depois dos
Impostos
/Crédito
impostos
Variação no ajuste de conversão
de investimento no exterior
(23.109)
–
(23.109)
Variação no ajuste do hedge
de investimento no exterior
29.615
(10.093)
19.522
Ajuste ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
(6.950)
2.799
(4.151)
31 de dezembro de 2021
(444)
(7.294)
(7.738)
Variação no ajuste de conversão
de investimento no exterior
12.109
–
12.109
Variação no ajuste do hedge
de investimento no exterior
(19.723)
6.705
(13.018)
Ajuste ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
8.533
(3.499)
5.034
31 de dezembro de 2020
919
3.206
4.125
9. Outros passivos: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020, corresponde substancialmente às obrigações por recompra de ações de
acionistas minoritários da XP Controle, relacionados ao Programa de Partnership. 10. Patrimônio líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31
de dezembro de 2021, o capital social da XP Controle, está totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.266 dividido (R$ 12.049 em 31 de dezembro de
2020), sendo 14.683.730 ações ordinárias (35.647.849 em 31 de dezembro de
2021) e 419.529 ações preferenciais todas nominativas e sem valor nominal
(34.905.542 ações preferenciais todas nominativas e sem valor nominal em 31
de dezembro de 2020). Em 15 de junho de 2021 foi deliberado em assembleia
geral extraordinária, o aumento de capital da XP Controle no montante de
R$ 1.394.959, mediante a emissão de 59.484.901 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total de R$ 23,4338.
Em 13 de outubro de 2021 foi deliberado em assembleia geral extraordinária,
o aumento de capital da XP Controle no montante de R$ 300.100, mediante a
emissão de 5.863.557 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total de R$ 51,1805. Em 14 de dezembro de 2021
foi deliberado em assembleia geral extraordinária, a redução de capital da XP
Controle no montante de R$ 1.701.842, mediante ao cancelamento 86.312.577
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
total de R$ 19,7171. (a1) Ações em tesouraria: As ações recompradas são
registradas no Patrimônio Líquido em Ações em Tesouraria pelo seu preço
médio de aquisição. As ações que venham a ser vendidas posteriormente são
registradas como uma redução das ações em tesouraria, mensuradas pelo
preço médio das ações mantidas em tesouraria naquela data. Em 15 de junho
de 2021 foi deliberado em assembleia geral extraordinária, o cancelamento de
34.486.013 ações preferenciais sem valor normal, de emissão da XP Controle
e mantidas em tesouraria, no montante de R$ 2.132.618, sem redução do valor de capital social.
Quantidade
Ordinárias Preferenciais
Total
Valor
Ações em Tesouraria
em 31/12/2020
–
34.905.542 34.905.542 2.165.786
Aquisição de ações
–
–
–
–
Venda de ações
– (34.486.013) (34.486.013) (2.122.697)
Ações em Tesouraria
em 31/12/2021
–
419.529
419.529
43.090
Quantidade
Ordinárias Preferenciais
Total
Valor
Ações em Tesouraria
em 31/12/2019
3.803.680
4.769.260
8.572.940
296.314
Aquisição de ações
3.655.119
31.284.084 34.939.203 2.042.304
Venda de ações
(7.458.799)
(1.147.802) (8.606.601) (172.832)
Ações em Tesouraria
em 31/12/2020
–
34.905.542 34.905.542 2.165.786
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do Lucro Líquido apurado no balanço individual da controladora XP Controle. A reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo remanescente do Lucro Líquido apurado no balanço, após as destinações legais e
tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ultrapassar o capital social. Em AGE de 11 de outubro de 2021 foi destinado o montante de R$ 397.895 para reserva de lucros da Companhia.
(c) Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: É assegurado
dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do Lucro Líquido do exercício
após as destinações específicas. O saldo do lucro líquido, verificado após as
deduções legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação
proposta pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral,
podendo ser integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento
das atividades da Companhia conforme previsto no Art. 202 da L ei nº 6.404/76
§ 4º, § 5º e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor
do capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o

Saldo em
31/12/2021
327.990
156
328.146
Saldo em
31/12/2020
2.367.782
–
8.592
2.376.374

acionista controlador, a Administração não irá propor à Assembleia de acionistas a distribuição de dividendos. Em AGE de 13 de dezembro de 2021 foi retificado o valor de distribuição de dividendos no montante de R$ 223.291 e juros
sobre capital próprio de R$ 59.540, montantes deduzidos das contas de reserva estatutária, reserva legal e lucros acumulados. (d) Ajuste de Avaliação
Patrimonial: Corresponde basicamente a variação na participação societária
de empresas investidas e outros resultados abrangentes, que são contabilizados no Patrimônio Líquido enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, pelas contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo.
11. Outras receitas/(despesas) operacionais: No exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, corresponde substancialmente à atualização monetária de
recompra de ações de acionistas minoritários da XP Controle, relacionados ao
Programa de Partnership. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
além da atualização monetária, o montante corresponde ao efeito de alteração
na participação societária em controlada. 12. Partes relacionadas: Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 não tivemos montante material na XP Controle de
transações entre partes relacionadas. 13. Plano de incentivo baseado em
ações: O Plano foi aprovado pela reunião do Conselho de Administração da
XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro de 2019 e a primeira concessão de Restricted Shares Units e Performance Share Unit foi em 10 de dezembro de 2019. No plano de Restricted Shares Units, as ações são concedidas sem custo ao participante na data da concessão. As RSUs são concedidas semestralmente, suas condições de aquisição estão relacionadas aos
serviços prestados, e tais condições são atingidas a uma razão determinada
em cada período de emissão no limite de aquisição de até cinco anos. Após os
períodos de aquisição, as ações ordinárias serão emitidas aos participantes.
Para as PSUs, as condições de aquisição são atingidas a seguinte razão: (i)
33% serão adquiridos no terceiro ano após a concessão, (ii) 33% serão adquiridos no quarto ano após a concessão e (iii) 34% serão adquiridos no quinto
ano após a data da concessão. Na Performance Share Unit, as ações são concedidas aos participantes elegíveis e suas condições de aquisição são baseadas em métricas relacionadas a um período de cinco anos e ao retorno total
ao acionista (TSR), incluindo o aumento do preço das ações, dividendos e retornos de capital. Se um participante elegível deixar de ser empregado da entidade dentro do período de aquisição, os direitos serão perdidos, exceto em
circunstâncias limitadas, que devem ser aprovadas pela Administração caso a
caso. Depois que as PSUs são adquiridas, as ações ordinárias entregues devem ser mantidas por um período adicional de um ano, geralmente para um
período total combinado de aquisição e retenção de seis anos a partir da data
da concessão. 14. Determinação do valor justo: O Grupo avalia instrumentos financeiros, tais como investimentos financeiros e derivativos, pelo valor
justo no final do período de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados negociados em
mercados ativos é seu preço de mercado, cotados no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem principalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública do Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja, bolsas de valores). Nível
2: O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação, que basicamente
fazem o uso de dados observáveis de
 mercado. Se todos os dados significativos exigidos para determinação do valor justo do ativo ou passivo financeiro
forem observáveis direta ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2.
Os instrumentos financeiros classificados como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou
mais insumos significativos não forem observáveis, o instrumento é incluído
no nível 3. É o caso dos títulos representativos de patrimônio líquido não listados. Os valores justos foram avaliados para fins de mensuração com base nos
métodos abaixo. (a) Caixa e equivalentes de Caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas: O valor
justo de caixa e equivalentes de caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez
e obrigações por operações compromissadas têm o seu valor justo muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos): O valor
justo dos títulos e valores mobiliários é determinado por referência aos seus
preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações financeiras. Se não houver cotação de mercado, o valor justo é estimado com base no
valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas observáveis e índices de mercado na data das demonstrações financeiras. (c) Instrumentos financeiros derivativos: Os critérios e metodologias para realizar
o cálculo de valor justo dos instrumentos financeiros derivativos estão descritos na Nota 2. (d) Outros ativos e passivos financeiros: O valor justo, que é
determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas observáveis e taxas de mercado na data da apresentação das demonstrações financeiras. Os instrumentos financeiros não mensurados pelo valor justo (aplicações interfinanceiras de liquidez, negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, contas a receber e contas a pagar) não foram divulgados,
pois possuem um valor contábil razoavelmente próximo de seu valor justo.
Abaixo estão os ativos e passivos financeiros do Grupo por nível na hierarquia
do valor justo. A avaliação do Grupo sobre a relevância de um determinado fator para a medição do valor justo requer julgamento e pode afetar a avaliação
dos ativos e passivos do valor justo e sua colocação dentro dos níveis da hierarquia do valor justo:
2021
Valor
Valor
Nível 1 Nível 2 Justo contábil
Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários
445.221 49.200 494.421 494.421
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores
–
305
305
305
2020
Valor
Valor
Nível 1 Nível 2 Justo contábil
Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários
789.204 67.883 857.087 857.087
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores
–
224
224
224
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15. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros:
(a) Visão geral: O Grupo está exposto aos seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de Mercado; • Risco de juros; • Risco de
preço. (iv) Risco operacional. (b) Estrutura de gestão de risco: A administração tem a responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma
separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir a isenção de conflito de interesses e a segregação de funções adequadas às boas práticas de governança corporativa e de mercado.
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e
analisar os riscos enfrentados, estabelecer limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de
gerenciamento de risco são revisados periodicamente para refletir mudanças
nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O Grupo, por meio de
seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual
todos os seus funcionários estejam cientes de seus deveres e obrigações. Ao
que se refere ao Conglomerado Prudencial da XP, a estrutura organizacional
baseia-se nas recomendações propostas pelo Acordo da Basiléia, no qual são
formalizados procedimentos, políticas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com a estratégia do negócio e os diversos riscos inerentes às
operações e/ou processos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e
operacional. O Grupo busca seguir as mesmas práticas de gerenciamento de
riscos que as aplicáveis a todas as empresas. Esses processos de gerenciamento de risco também estão relacionados aos procedimentos de gerenciamento de continuidade operacional, principalmente no que tange à formulação
de análises de impacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos
de contingência, aos planos de backup e gerenciamento de crise. (c) Risco de
crédito: O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização
de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do
tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na
negociação e aos custos de recuperação. O documento de Gestão de Riscos
estabelece sua política de crédito com base na composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emissão, na atividade econômica, na
duration da carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está ativamente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e emissores com
os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuição de risco de crédito (rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes. Para as operações de crédito, o Grupo XP tem como garantia os investimentos de clientes para reduzir
perdas potenciais e proteger contra a exposição ao risco de crédito, gerenciando essas garantias de modo que sejam sempre suficientes, legalmente
aplicáveis (efetivas) e viáveis, a XP monitora os valores em garantia. O Gerenciamento de Risco de Crédito fornece subsídios para definir estratégias como
apetite ao risco, para estabelecer limites, incluindo análise de exposição e tendências, assim como a eficácia da política de crédito. As operações de empréstimos têm uma alta qualidade de crédito e o Grupo frequentemente utiliza
medidas de mitigação de risco, principalmente através de investimentos dos
clientes como garantias, o que explica a baixa taxa de provisão. As políticas do
Grupo relativas à obtenção de garantias não mudaram significativamente durante o período de relatório e não houve nenhuma mudança significativa na
qualidade geral das garantias detidas pelo Grupo desde o período anterior.
A administração realiza análises de qualidade de crédito de ativos que não estão vencidos ou reduzidos a valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020 e
2019, tais ativos eram substancialmente representados por Operações de
Crédito e Títulos e Valores Mobiliários comprados sob contratos de revenda
dos quais as contrapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito,
títulos emitidos pelo governo brasileiro, bem como transações de instrumentos
financeiros derivativos, que são negociados principalmente na bolsa de valores (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, têm sua garantia. O valor
contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco
de crédito é apresentado no quadro abaixo:
Controladora
2021
2020
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
494.421 857.087
Títulos privados
49.200 67.883
Títulos públicos
445.221 789.204
Total
494.421 857.087
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras. O gerenciamento de liquidez atua em linha com estratégia e o modelo de negócios do Grupo, sendo compatível com a natureza
das operações, a complexidade dos seus produtos e a relevância de exposição a riscos. Essa política de gestão de liquidez estabelece ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez, e estas devem ser suficientes
para gerar a ressignificação do caixa dentro dos limites mínimos exigidos.
O grupo mantém um nível adequado de liquidez a todo o momento, trabalhando sempre com um limite mínimo de caixa. Isso é feito através de um gerenciamento compatível e consistente com sua capacidade de obtenção de recursos no mercado, com suas metas orçamentárias de evolução do volume de
seus ativos e está baseado no gerenciamento dos fluxos de caixas, observando os limites mínimos de saldos dos caixas diários e projeções de necessidade de caixa, no gerenciamento dos estoques de ativos de alta liquidez e simulações de cenários adversos. A estrutura e gestão de riscos são de responsabilidade do departamento de Riscos, subordinado à Diretoria Executiva, evitando assim qualquer conflito de interesses com departamentos que necessitem de liquidez. (d1) Vencimentos de passivos financeiros: O vencimento
de passivos financeiros é de até 1 mês, referente ao montante de R$ 305 de
fornecedores. (e) Risco de Mercado: Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem devido a alterações nos preços de mercado. O risco de mercado compreende
principalmente três tipos de risco: variação cambial, taxas de juros e preços de
ações. O objetivo do gerenciamento do risco de mercado é controlar a exposição a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimizando o retorno. O gerenciamento do risco de mercado das operações é realizado por meio
de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e atividades, com o objetivo de manter a exposição ao risco de
mercado em níveis considerados aceitáveis pelo Grupo e atender à estratégia
e limites definidos pelo Comitê de Risco. Para atendimento às disposições do
órgão regulador, as instituições financeiras do Grupo controlam diariamente a
exposição pelo cálculo das parcelas de risco, registrando os resultados no Documento 2011 - Demonstração Diária de Capital (“DDR”) no Circular BACEN
nº 3.331/08, submetendo-a diariamente a esta instituição. Com as regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, monitorar e
garantir o cumprimento dos limites preestabelecidos, podendo intervir nos casos de descumprimento e relatar todos os eventos atípicos ao Comitê. A empresa utiliza sistema de terceiros para mensurar e controlar a exposição ao
risco de mercado. Além do controle realizado pela ferramenta, o Grupo adota
diretrizes para controlar o risco dos ativos que marcam as operações de Tesouraria. No caso de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da
Tesouraria deverá tomar as medidas necessárias para o reenquadramento o
mais rapidamente possível. (e1) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de flutuações nas
taxas de juros de seus ativos e passivos financeiros. Abaixo apresentamos as
taxas de risco que o Grupo está exposto: • Selic/DI; • IPCA; • PRE; (e2) Risco
de preço: Risco de preço é o risco decorrente da alteração do preço da carteira dos fundos de investimento e das ações listadas em bolsa, mantidas na
carteira do Grupo, que podem afetar os seus resultados. O risco de preço é
controlado pela administração do Grupo, com base na diversificação de sua
carteira e/ou pelo uso de contratos de derivativos, como opções ou futuros.
(f) Risco operacional: O risco operacional se caracteriza pela possibilidade
de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, incluindo risco legal. Entre os eventos de risco operacional, incluem-se as seguintes categorias: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança
deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; danos a ativos físicos próprios ou em uso pela XP; situações
que acarretem a interrupção das atividades da XP; e falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da informação. O principal objetivo do
Grupo é garantir a identificação, classificação e monitoramento de situações
que possam gerar perdas financeiras, danos à reputação das empresas, bem
como qualquer autuação regulatória por ocorrência de um evento de risco
operacional. A XP adota o modelo das 3 linhas de defesa, no qual a principal
responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação de controles para lidar com os riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de cada
unidade de negócios, buscando gerenciar principalmente: (i) Exigências de
segregação de funções, incluindo a autorização independente de operações;
(ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares; (iv) Documentação de controles
e procedimentos; (v) Exigências de avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e a adequação dos controles e procedimentos para o tratamento dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e
comerciais. Adicionalmente, as instituições financeiras do Grupo, em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução nº 3.380 / 06 do
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) de 27 de junho de 2006, possuem um
processo que abrange políticas institucionais, procedimentos, sistemas e planos de contingência e continuidade de negócios para a ocorrência de eventos
externos, além de formalizar a estrutura única requerida pelo órgão regulador.
Fabrício Cunha de Almeida - Diretor

Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas XP Controle e Participações S.A. Opinião: conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle e Participações Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da
financeira da XP Controle e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o informações que acompanham as demonstrações financeiras e o Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

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

Sexta-feira, 29/04/2022

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente,
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
São Paulo, 29 de abril de 2022
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações PricewaterhouseCoopers
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem Auditores Independentes Ltda. Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de CRC 2SP000160/O-5
Contadora CRC 1SP245281/O-6
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