










Banco De Lage Landen Brasil S.A.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo 2018 2017 Passivo 2018 2017

2.115.240       2.142.448     Circulante 1.517.904     1.488.844     

18.906            3.510            127.840        96.948          

152.863          315.344        Depósito a prazo (Nota 9) 127.840        96.948          

152.863          315.344        

Obrigações por repasse do país - 1.264.717     1.287.931     

  instituições oficiais (Nota 10a)

Relações interfinanceiras 25                  7.836            

FINAME/BNDES 1.264.717     1.287.931     

Correspondentes no país 25                  7.836            

Obrigações por repasse do exterior (Nota 10b) 5.264            4.215            

Operações de crédito (Nota 5) 1.576.433       1.479.304     

Repasses do exterior 5.264            4.215            

Setor privado 1.647.208       1.559.246     

Provisão para operações de crédito Outras obrigações 120.083        99.750          

de liquidação duvidosa (70.775)          (79.942)         

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 217               358               

Operações de arrendamento mercantil (Nota 3g e 5) (828)               (3.054)           Fiscais e previdenciárias (Nota 11a) 18.352          17.708          

Diversas (Nota 11b) 101.514        81.684          

Arrendamentos a receber - setor privado 143.532          105.673        

Rendas de arrendamentos a apropriar - setor privado (143.160)         (105.346)       

Provisão para crédito de arrendamento mercantil (1.200)            (3.381)           

de liquidação duvidosa Exígivel a longo prazo 3.196.255     2.962.217     

Outros créditos 363.834          335.258        Obrigações por repasse do país - 3.073.915     2.852.336     

  instituição oficiais (Nota 10a)

Créditos por avais e fianças honradas (Nota 5) 276                 970               

Rendas a receber 6.656              6.799            FINAME/BNDES 3.073.915     2.852.336     

Créditos tributários (Nota 12) 40.876            59.158          

Diversos (Nota 6) 318.758          271.706        Obrigações por repasse do exterior (Nota 10b) 16.240          11.637          

Provisão para outros créditos

de liquidação duvidosa (nota 5) (2.732)            (3.375)           Repasses do exterior 16.240          11.637          

Outros valores e bens 4.007              4.250            

Outras obrigações 106.100        98.244          

Outros valores e bens 3.134              4.153            

Provisão para desvalorização -                     (24)               Fiscais e previdenciárias (Nota 11a) 22.313          13.577          

Despesas antecipadas 873                 121               Diversas (Nota 11b) 83.787          84.667          

Realizável a longo prazo 3.134.943       2.911.849     Resultados de exercícios futuros (Nota 14) 111.972        90.533          

Operações de crédito (Nota 5) 3.085.649       2.835.825     Resultados de exercícios futuros 111.972        90.533          

Setor privado 3.151.881       2.902.030     

Provisão para operações de crédito Patrimônio líquido (Nota 15) 885.676        848.144        

de liquidação duvidosa (66.232)          (66.205)         

Capital:

Operações de arrendamento mercantil (Nota 3g e 5) (692)               (1.539)           De domiciliados no pais 456.752        456.752        

De domiciliados no exterior 15                 15                 

Arrendamentos a receber - setor privado 243.108          186.093        Reserva de lucros 428.909        391.377        

Rendas de arrendamentos a apropriar - setor privado (242.477)         (185.517)       

Provisão para crédito de arrendamento mercantil (1.323)            (2.115)           

de liquidação duvidosa

Outros créditos 49.986            77.563          

Créditos tributários (Nota 12) 49.986            77.563          

Permanente 461.624          335.441        

Investimentos (nota 7) 7.045              4.323            

Participações em controlada 7.045              4.323            

Imobilizado de uso 5.543              4.317            

Outras imobilizações de uso 15.759            13.550          

Depreciação acumulada (10.216)          (9.233)           

Imobilizado de arrendamento (Nota 8) 449.036          326.801        

Bens arrendados 480.203          386.338        

Superveniência de depreciação 99.107            66.663          

Depreciação acumulada (130.274)         (126.200)       

Total do ativo 5.711.807       5.389.738     Total do passivo 5.711.807     5.389.738     

-                   -                   

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Depósitos

Circulante

Disponibilidades (Nota 4)

Aplicações no mercado aberto

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4)
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Banco De Lage Landen Brasil S.A.

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e semestre findo em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2017

2º Semestre Exercício Exercício

Receitas da intermediação financeira 339.593            643.740       587.291            

Operações de crédito 238.869            455.464       406.275            

Operações de arrendamento mercantil 88.517              164.712       140.411            

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 12.207              23.564         40.605              

Despesas da intermediação financeira (175.672)           (350.453)      (291.962)           

Operações de captação no mercardo (Nota 20a) (2.743)               (5.497)          (4.395)               

Operações de empréstimos e repasses (91.060)             (176.431)      (136.459)           

Operações de arrendamento mercantil (64.858)             (122.652)      (99.258)             

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (17.011)             (45.873)        (51.850)             

Resultado bruto da intermediação financeira 163.921            293.287       295.329            

Outras receitas/(despesas) operacionais (65.185)             (118.728)      (120.626)           

Receitas de prestação de serviços (Nota 16) 259                   441              4.490                

Despesas de pessoal (Nota 17) (26.537)             (49.741)        (50.056)             

Outras despesas administrativas (Nota 18) (35.242)             (68.921)        (64.690)             

Despesas tributárias (Nota 23a) (9.611)               (21.044)        (19.189)             

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (Nota 7) 1.644                2.722           2.890                

Outras receitas operacionais (Nota 19) 8.355                26.375         18.322              

Outras despesas operacionais (Nota 19) (4.053)               (8.560)          (12.393)             

Resultado operacional 98.736              174.559       174.703            

Resultado não operacional 9                        247              196                   

Resultado antes da tributação sobre o lucro 98.745              174.806       174.899            

Imposto de renda e contribuição social (Nota 12) (20.235)             (56.086)        (54.606)             

Provisão para imposto de renda 9.852                273              (2.051)               

Provisão para contribuição social 5.759                (2.388)          (4.110)               

Ativo fiscal diferido (35.846)             (53.971)        (48.445)             

Participação no lucro (2.037)               (3.993)          (3.937)               

Lucro líquido do semestre/exercício 76.473              114.727       116.356            

Juros sobre capital próprio (56.195)             (56.195)        (58.266)             

Quantidade de ações do capital social por lote de mil ações 456.767            456.767       456.767            

Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 0,17 0,25 0,25

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018
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Banco De Lage Landen Brasil S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e semestre findo em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Capital social

Capital Lucros

realizado Legal Estatutária acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 456.767           28.557      343.797        -                             829.121       

Distribuição de dividendos (Nota 15 b) - - (39.067)         - (39.067)        

Lucro líquido do exercício - -                -                    116.356                 116.356       

Destinação:

Reserva legal (Nota 15 c) -                        5.818        -                    (5.818)                    -                    

Juros sobre o capital próprio (Nota 15 b) -                        -                    (58.266)                  (58.266)        

Reserva Estatutária (Nota 15 e) -                        -                52.272          (52.272)                  -                    

Saldos em 31 de dezembro de 2017 456.767           34.375      357.002        -                             848.144       

Distribuição de dividendos (Nota 15 b) - - (21.000)         - (21.000)        

Lucro líquido do exercício - -                -                    114.727                 114.727       

Destinação:

Reserva legal (Nota 15 c) -                        5.736        -                    (5.736)                    -                    

Juros sobre o capital próprio (Nota 15 b) -                        -                -                    (56.195)                  (56.195)        

Reserva Estatutária (Nota 15 e) -                        -                52.796          (52.796)                  -                    

Saldos em 31 de dezembro de 2018 456.767           40.111      388.798        -                             885.676       

Saldos em 30 de junho de 2018 456.767           36.288      393.343        -                             886.398       

Distribuição de dividendos (Nota 15 b) - - (21.000)         - (21.000)        

Lucro líquido do semestre - -                -                    76.473                   76.473          

Destinação:

Reserva legal (Nota 15 c) -                        3.824        -                    (3.824)                    -                    

Juros sobre o capital próprio (Nota 15 b) -                        -                -                    (56.195)                  (56.195)        

Reserva Estatutária (Nota 15 e) -                        -                16.454          (16.454)                  -                    

Saldos em 31 de dezembro de 2018 456.767           40.112      388.797        -                             885.676       

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva de lucros
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Banco De Lage Landen Brasil S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e semestre findo em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

2017

2º Semestre Exercício Exercício

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido ajustado do semestre / exercício 114.889              220.561          227.932          

Lucro líquido 76.473             114.727       116.356       

Ajustes ao lucro líquido

Constituição de provisão de crédito de liquidação duvidosa e outros créditos 17.011             45.873         51.850         

Depreciações e amortizações 771                 1.502           1.356           

Provisão para passivos contingentes 2.052               5.366           7.627           

Reversão provisão para bens não de uso próprio -                      (24)               (777)             

Variação créditos tributários 35.846             53.971         48.445         

Resultado não operacional (9)                    (247)             (196)             

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (1.644)             (2.722)          (2.890)          

Impostos de renda e contribuição social correntes (15.611)           2.115           6.161           

(Aumento)/redução nos ativos operacionais (527.886)         (557.933)      (450.063)      

Redução em outras relações interfinanceiras e interdependências 9.626               7.811           2.193           

(Aumento) em operações de crédito (438.092)         (428.135)      (316.197)      

(Aumento) em operações de arrendamento mercantil (87.162)           (126.209)      (126.385)      

(Aumento)/redução em rendas a receber (1.167)             143              1.384           

(Aumento) em outros ativos (11.091)           (11.543)        (11.058)        

Aumento/(redução) nos passivos operacionais 293.435           268.945       326.200       

Aumento em depósitos a prazo 42.678             30.892         44.364         

Aumento em empréstimos e repasses 203.734           198.365       218.317       

Aumento nos empréstimos do exterior 1.317               5.652           1.793           

Aumento em outras obrigações 48.757             45.263         52.081         

Contingências (utilizadas) (5.564)             (9.662)          (10.156)        

Imposto de renda e contribuição social pagos (12.861)           (23.004)        (17.981)        

Aumento em resultados de exercícios futuros 15.374             21.439         37.782         

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais (119.562)         (68.427)        104.069       

Fluxo de caixa das atividades de investimento

(Aquisição) de imobilizado de uso (2.142)             (2.814)          (496)             

Baixa de imobilizado de uso 26                   26                13                

(Aquisição) de bens não de uso próprio (810)                (1.949)          (10.905)        

Baixa de bens não de uso próprio 1.089               3.274           11.717         

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento (1.837)             (1.463)          329              

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos e juros sobre o capital próprio (77.195)           (77.195)        (97.332)        

Caixa líquido proveniente das/(usado nas) atividades de financiamento (77.195)           (77.195)        (97.332)        

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (198.594)         (147.085)      7.066           

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)

No início do semestre/exercício 370.363           318.854       311.788       

No fim do semestre/exercício 171.769           171.769       318.854       

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (198.594)         (147.085)      7.066           

-                      -                  -                   

-                      -                   -                   

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018
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