
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Em 31 de dezembro de 2020 

 
 
Relatório de Auditoria Independente 
Relatório de Administração 
Balanço Patrimonial 
Demonstração de Resultado 
Demonstração do Patrimônio Líquido 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Demonstração dos Resultados Abrangentes 
Notas Explicativas 
 
 
 
 
As demonstrações do período foram divulgadas em 31/03/2021 no endereço eletrônico 
http://sinosserrafinanceira.com.br/resultados/ 
 
 
 
A administração se responsabiliza pelo conteúdo dos documentos contidos no presente 
arquivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Guilherme Zugno Reis         Katia Cristina Reichert de Andrade 
Diretor Responsável pela Contabilidade       Contadora CRC-RS: 085035/O 



 
 

 
 
 
 
 
 

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Ilmos. Srs. 
DIRETORES E ACIONISTAS da 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
Novo Hamburgo - RS 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 
2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa  para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis referidas acima representam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE 
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 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 contábeis”. Somos independentes em 
relação à Instituição, 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. 
 
Ênfase 
 
Em atenção à Nota Explicativa 18 às Demonstrações Contábeis, ratifica-se que o COVID-19 apresenta 
potencial impacto futuro, como evento subsequente, ora não requerendo ajuste, em atendimento à NBC 
TA 560 (R1), Pronunciamento 24 do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis (com correlação ao IAS 
10 -International Accounting Standards). Nossa opinião não contém ressalva, pois não foi requerido 
ajuste nas Demonstrações Contábeis ora auditadas. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor  
 
A Administração da instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
 



 
 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração da Sinosserra Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a instituição ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis. 
 
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 contábeis, 
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. 

 Obtemos 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 da instituição. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 



 
 

contábeis 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 a instituição a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis 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 
deficiências 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.  
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público. 
 

Porto Alegre, 08 de março de 2021. 
 
 

 
Vicente Michelon 
CRC-RS 052.365/O-8 

MICHELON Auditores e Consultores SS 
CRCRS 4.626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstrações Contábeis 
 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.  
 
31 de dezembro de 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Relatório de Administração 

Somos uma instituição financeira jovem, viva, nascida dentro de um grupo econômico com mais de 
70 anos de tradição e sucesso, e estamos em constante evolução e aprendizado. 

O exercício de 2020 trouxe desafios sem precedentes para toda a sociedade com o novo corona 
vírus, e impôs testes inéditos de resiliência aos agentes econômicos. E mesmo neste contexto para o 
qual não existia uma fórmula pronta, as equipes da Sinosserra criaram estratégias de enfrentamento 
à pandemia que confirmaram que a cultura, processos e tecnologias que desenvolvemos nos 
últimos anos nos colocou em uma posição privilegiada para enfrentar este contexto desafiador e nos 
levaram a sólidos resultados. Neste sentido, hoje somos capazes de dizer que conseguimos 
resguardar o bem-estar e segurança de nossos clientes e também dos nossos colaboradores, que 
seguem 100% em home office desde março de 2020, e que conseguimos preservar elevados níveis 
de liquidez para enfrentar este momento turbulento.  

Mesmo com a pandemia nossa instituição se mantém firme na execução da estratégia proposta em 
nosso plano de negócios apresentado ao DEORF/BACEN, e no exercício de 2020 conseguimos 
ultrapassar alguns pontos projetados originalmente em nosso plano de negócio apresentado como, 
por exemplo, um percentual 11% superior no volume de operações previstos para o ano de 2020 
com um nível de inadimplência 47% menor, o que demonstra um nível de qualidade de crédito bem 
superior ao estimado. Demais pontos, como carteira de ativos e rentabilidade sobre o patrimônio 
líquido ficaram um pouco abaixo, o que, considerando, o momento relacionado a pandemia é 
totalmente aceitável. 

Com relação ao exercício anterior alcançamos um crescimento de 50% da nossa carteira de crédito, 
que atingiu a soma de R$ 127 milhões. Este crescimento foi alavancado pela aceleração das nossas 
estratégias de implantação de novos produtos: como o crédito pessoal com garantia de veículo, cuja 
originação cresceu mais de 185% em 2020, e também de novos canais: como o financiamento de 
veículos através de lojistas parceiros no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que mesmo 
tendo iniciado no segundo semestre, já representa quase 10% do volume da nossa originação de 
financiamento de veículos. 

Encerramos o exercício com um crescimento de 51% nas nossas receitas operacionais, e mesmo 
com o contexto econômico desafiador, conseguimos manter a inadimplência inferior aos níveis pré-
pandemia: em dezembro de 2020 o saldo em atraso acima de 90 dias representava 2,12% da 
carteira, contra 2,21% em dezembro de 2019. Nosso Lucro Líquido totalizou R$ 3 milhões no 
período, um crescimento de 122%, o que representa um retorno sobre o patrimônio líquido médio 
de 26%.   

Acreditamos que devemos continuar agindo de forma cada vez mais digital e ao mesmo tempo 
humano, e que assim vamos conseguir nos conectar cada vez mais com nosso propósito de 
fortalecer o relacionamento com nossos clientes e aumentar a sinergia entre todos os ambientes de 
negócio do Grupo Sinosserra.  

Agradecemos a confiança, dedicação e apoio de nossos colaboradores, clientes, parceiros e 
investidores, e nos mantemos à total disposição e atentos às oportunidades de negócio. 

 Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2020. 

  



 
 

 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO   

Novo Hamburgo - RS 
 
 

    

BALANÇO PATRIMONIAL - R$ MIL 
 

    

 
ATIVO 

 

    

  Nota         
  Explicativa 31/12/20 31/12/19     
        
ATIVO CIRCULANTE   77.884 75.494    
        
DISPONIBILIDADES 4 642 1334  
     

 
  

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5 16.828 4.763  
CARTEIRA PRÓPRIA   16.828 4.763  
        
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6 56.473 67.710  
SETOR PRIVADO   57.790 68.152  
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO   (1.317) (442) 

 DUVIDOSA   
 

   
OUTROS CREDITOS   3.565 1.407  
DIVERSOS   3.565 1.407  
        
OUTROS VALORES E BENS 7 376 280  
OUTROS VALORES E BENS   322 185   
DESPESAS ANTECIPADAS   54 95  
        
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   68.432 15.895   
        
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6 68.387 15.853  
SETOR PRIVADO   69.306 16.777  
PROVISÃO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO   (919) (924) 

 DUVIDOSA    
 

  
PERMANENTE   45 42  
       
IMOBILIZADO DE USO   28 21  
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO   47 32  
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS   (19) (11) 

        
INTANGÍVEL   17 21  
ATIVOS INTANGÍVEIS   68 60 

 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   (51) (39)   
          
TOTAL DO ATIVO   146.316 91.389     
          
            

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
  

    

 
  



 
 

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO   
Novo Hamburgo RS   

BALANÇO PATRIMONIAL - R$ MIL   
PASSIVO   

  Nota        
  Explicativa 31/12/20   31/12/2019 
          
PASSIVO CIRCULANTE   102.142   34.542   
            
DEPÓSITOS  8 42.948   24.956 
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS   42948   4.994 
DEPÓSITOS A PRAZO       19962 
          
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS 9 54.129   6.550 
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS   54.129   6.550   
            
OUTRAS OBRIGAÇÕES   5.065   3.036   
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 162   48   
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS   702   327 
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS   2.596   1630   
DIVERSAS 10 1.605   1031   

            
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   29.433   46.906   
            
DEPÓSITOS  8 6.228   15.820   
DEPÓSITOS A PRAZO   6.228   15.820   
            
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 9 23.205   31.086   
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS   23.205   31.086   
            
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS   195   151   
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS   195   151   
            
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   14.546   9.790   
CAPITAL            
DE DOMICILIADOS NO PAÍS 11 11.000   8.500   
RESERVAS DE LUCROS   3.546   1.290   
            
TOTAL DO PASSIVO   146.316   91.389 

 
 

                                     (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
 

 
  



 
 

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Novo Hamburgo – RS 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS - R$ MIL 

              
    01/07/2020   01/01/20   01/01/19 
    A   A   A 
  Nota  31/12/2020   31/12/20   31/12/19 
  Explicativa           

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   8.269   15.367   10.686 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO   8.202   15.052   10.460 
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 67   315   226 

 
            

 
            

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA   (2.905)  (6.387)  (5.446) 
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO   (2.104)  (4.516)  (4.212) 
PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (801)  (1.871)  (1.234) 
              
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 5.364   8.980   5.240 
              
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS  (2.510)  (4.571)  (2.355) 
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS   2.064  3.250  2.488 
DESPESAS DE PESSOAL   (172)  (654)  (370) 
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13 (3.683)  (5.957)  (3.691) 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS   (493)  (829)  (545) 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   298  452  207 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   (524)  (833)  (444) 
              
RESULTADO OPERACIONAL   2.854  4.409  2.885 
     

    
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   1  78  81 
              
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E 
PARTICIPAÇÕES 

            
2.855  

             
4.487  

                
2.966  

              

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  12           
(1.318) 

           
(1.527) 

             
(1.533) 

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA              (811)             (931)               (935) 
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL               (507)            (596)               (598) 
              

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO                     
(1) 

                   
(3) 

                   
(58) 

              
LUCRO LÍQUIDO    1.536  2.957  1.375 

              
LUCRO POR AÇÃO   0,140   0,269   0,162 

 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 

  
             

 



 
 

 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Novo Hamburgo -RS 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R$ MIL 

                
  Capital     Reserva de Lucros   Lucros Prejuízos   Total 

  Social   Reservas 
Estatutárias 

  Reserva 
Legal   Acumulados 

  
  

                    
Saldo em 31/12/18 8.500   226   16   0   8.742 
Lucro Líquido do período                                1.375          1.375  
Aumento de Capital                               0  
Reserva Estatutária     980                            (980)                 0  
Reserva Legal         69                          (69)                 0  
Dividendos a distribuir                                  (326)          (326) 
Saldo em 31/12/19 8.500   1.206   85                             -     9.791 
Mutação do Exercício 0   980   69   -   1.049 
                    
Saldo em 30/06/20 8.500   1.206   85                      1.421   11.212 
Lucro Líquido do período                                1.536         1.536 
Aumento de capital         2.500                      2.500 
Reserva Estatutária     2107                        (2.107)                 0 
Reserva Legal         148                        (148)                 0 
Dividendos a distribuir                                  (702)          (702) 
Saldo em 31/12/20 11.000   3.313   233                               0   14.546 
Mutação do Semestre 2.500               2.107   148                    (1.421)         3.334  

          Saldo em 31/12/19 8.500   1.206   85                             -     9.791 
Lucro Líquido do período                                2.957         2.957 
Aumento de capital         2.500                     2.500 
Reserva Estatutária                 2.107 

   
                 (2.107)                 0 

Reserva Legal     
  

148 
 

                     (148)                 0 
Dividendos a distribuir     

    
                     (702)          (702) 

Saldo em 31/12/20 11.000 0 3.313   233   0   14.546 
Mutação do Exercício 2.500   2.107   148                             -     4.755 

 
 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Novo Hamburgo - RS 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO - R$ MIL 

    01/07/20   01/01/20   01/01/19 
  Nota A   A   A 
  Explicativa 31/12/20   31/12/20   31/12/19 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS             

Lucro líquido do período após os impostos          1.536  
 

            
2.957           1.375  

Constituição de Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa 6 e 

           
214    

                
870               722  

Despesas de Depreciação e Amortização   
             

11    
                  

20                 14  

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO          1.761  
 

            
3.847           2.111  

Resultado de exercícios futuros   
             

90    
                  

44               (83) 
Variações de Ativos e Obrigações             

(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários   
     

10.263    
       

(12.065)              217  

(Aumento) em Operações de Crédito     (29.475)   
       

(42.166)     (40.531) 

(Redução)/Aumento em outros créditos   
     

(1.563)   
          

(2.158)        (1.405) 

(Aumento) em Outros valores e bens   
           

(35)   
             

(137)           (182) 

(Aumento) em Despeas Antecipadas   
           

(54)   
                  

41                   0  

(Aumento) em recursos de aceites  cambiais          2.459    
            

8.400    4.122 

(Aumento) em depósitos   
     

11.895    39.698   34.894 
(Aumento) em outras obrigações          2.898    2.029   2.172 
Caixa Líquido gerado pelas (utilizados nas)  Atividades 
Operacionais   

     
(1.761)   

          
(2.467)          1.315  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO             

Aquisição de Imobilizado   
           

(15)   
                

(23)                (8) 
Alienação de Imobilização             
Caixa Líquido gerado pelas (utilizados nas)  Atividades 
de investimento   

           
(15)   

                
(23)                (8) 

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             

Dividendos   
        

(702) 
 

             
(702)           (327) 

Aumento de capital          2.500    
            

2.500                   0  
Caixa Líquido gerado pelas (utilizados nas)  Atividades 
de financiamento          1.798    

            
1.798            (327) 

Aumento/Redução e equivalentes a caixa   
             

23    
             

(692)              980  
Modificações do caixa ou equivalentes a caixa             
Saldo das disponibilidades no início do período   620   1.334   354 
Saldo das disponibilidades no final do período   642   642   1.334 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 



 
 

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
Novo Hamburgo – RS 

 
 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES – R$MIL 
 
 

 
01/07/20 

 
01/01/20   01/01/19 

 
A 

 
A 

 
A 

 
31/12/20  31/12/20   31/12/19 

      
Lucro Líquido do Semestre/exercício 1.536  2.957  1.375 

   
   

 
Outros Componentes do Resultado Abrangente -  -  - 
       

(=) Resultado Abrangente Total 1.536  2.957  1.375 

            
 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R$ MIL) 

 
NOTA 1.  CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Sinosserra Financeira S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Av. Pedro Adams Filho, 3790 Sala 401, Novo 
Hamburgo tem por objeto social a realização de operações de crédito com pessoa física e 
jurídica, seu portfólio de produtos de crédito inclui o crédito pessoal, crédito consignado, 
cessão de recebíveis, financiamentos de peças e serviços, veículos e vendor para peças. A 
Instituição Financeira utiliza recursos próprios e de terceiros captados por meio de emissão de 
títulos pós-fixados e pré-fixados, especialmente em letras de câmbio, depósitos a prazo e 
depósitos interfinanceiros. As demonstrações contábeis do período de 31 de dezembro de 
2020 foram elaboradas na certeza da continuidade operacional da financeira, cuja autorização 
para sua conclusão e/ou aprovação ocorreu em 25 de fevereiro de 2021. 

 
NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, observadas as diretrizes contábeis instituídas pela Lei das Sociedades por Ações, Lei 
nº 6.404/76 e em consonância com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo estes últimos válidos para as instituições financeiras 
apenas quando referendados por ato específico do CMN, conforme disposto a seguir: - CPC 00 
(R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, 
validado pela Resolução CMN nº 4.144/12, desde que não conflite com as normas emitidas 
pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do Brasil. -  CPC 01 (R1) - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos, validado pela Resolução CMN nº 3.566/08. - CPC 02 (R2) - Efeitos 
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, validado pela 
Resolução CMN nº 4.524/16. Importante ressaltar que a referida resolução não tem efeito 
sobre a Sinosserra Financeira, pois a instituição não realiza operações em moeda estrangeira. - 
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, validado pela Resolução CMN nº 4.818/20. - 
CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, validado pela Resolução CMN nº 4.534/16. - CPC 05 (R1) - 
Divulgação sobre Partes Relacionadas, validado pela Resolução CMN nº 4.636/18. - CPC 10 (R1) 
- Pagamento Baseado em Ações, validado pela Resolução CMN nº 3.989/11. - CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, validado pela Resolução CMN nº 
4.007/11. - CPC 24 - Evento Subsequente, validado pela Resolução CMN nº 4.818/20. - CPC 25 - 
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, validado pela Resolução CMN nº 
3.823/09. - CPC 27 - Ativo Imobilizado, validado pela Resolução CMN nº 4.535/16. - CPC 33 (R1) 
- Benefícios a Empregados, validado pela Resolução CMN nº 4.424/15. 



 
 

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
 
Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, 
destacamos: 

 
 

a) APURAÇÃO DE RESULTADOS:  
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, observando-se o critério 
“pró-rata” dia para as de natureza financeira, as quais são calculadas com base no método 
exponencial. As operações com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate e as 
receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora dos 
respectivos ativos e passivos e apropriadas ao resultado pela fluência dos prazos 
 
b) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
De acordo com o que está estabelecido na circular nº 3.068/01 do Bacen, os títulos e valores 
mobiliários são avaliados e classificados da seguinte maneira: Títulos para negociação: são 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, são ajustados pelo 
valor de mercado em contrapartida com o resultado. 
 
c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
As operações pré-fixadas são demonstradas pelo valor da realização deduzidas das 
correspondentes rendas a apropriar, as quais são calculadas pelo método exponencial e 
apropriadas ao resultado pelo regime de competência. 
 
d) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 
Foi calculada no montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização 
dos créditos julgados de difícil liquidação, considerando os critérios e limites estabelecidos nas 
Resoluções 2.682/1999 e 2.697/2000 e Carta Circular 2.899/2000 do Banco Central do Brasil.  
 
e) IMOBILIZADO  
Demonstrado ao custo de aquisição menos depreciação acumulada. As depreciações do ativo 
imobilizado são calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de 
vida útil econômica do bem. 
 
f) INTANGÍVEL 
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, de acordo com a Resolução nº 
3.642/08 e Circular BCB nº 3.686/2013. Está composto por direitos de uso de softwares, 
amortizados linearmente em cinco anos. 

 
g) DEPÓSITOS A PRAZO E RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS 
Os Depósitos a Prazo e Recursos de Aceites Cambiais são representados por operações pós-
fixadas e pré fixadas. Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas 
financeiras a decorrer. 

 
h) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
A provisão para imposto de renda foi calculada a alíquota de 15% do lucro tributável, com 
adicional de 10% sobre o lucro excedido a R$ 240 mil ao ano. A contribuição Social foi calculada 
a alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: 
 

 
Disponibilidades  31/12/20  31/12/19 
Depósitos em conta corrente 642   1.334 

Total 642   1.334 
 
 

NOTA 5. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
 

Composição da carteira de títulos e valores mobiliários:  
  

  31/12/20 
 

31/12/19 
Cotas fundo investimento 16.828   4.763 

Total 16.828   4.763 
 

 
NOTA 6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 
a) A composição da carteira de operações de crédito e a provisão por nível de risco está 

demonstrado a seguir:  
 

  31/12/2020 31/12/2019 

Nível de risco % Provisão Saldo Carteira Prov. (-) Saldo 
Carteira Prov. (-) 

A 0,50% 97.754          (488) 72.874                (364) 
B 1,00% 24.745          (247) 9.795                  (98) 
C 3,00% 2.371             (71) 839                  (25) 
D 10,00% 485             (48) 340                  (34) 
E 30,00% 267             (80) 150                  (45) 
F 50,00% 192             (96) 205                (103) 
G 70,00% 251          (176) 95                  (66) 
H 100,00% 1.026       (1.026) 631                (631) 
Total   127.095       (2.235) 84.929            (1.366) 

 
 
 
 
 

b) Diversificação da carteira por ramo de atividade:  
  

  31/12/2020 % 31/12/2019 % 
Pessoas Físicas 106.940 84,14% 71.798 84,54% 
Rural 8 0,01% 20 0,02% 
Indústria 329 0,26% 127 0,15% 
Comércio 8.440 6,64% 6.728 7,92% 
Outros serviços 11.378 8,95% 6.256 7,37% 
Total 127.095 100,00% 84.929 100,00% 

 
  



 
 

c)  Composição de operações de crédito por prazo: 
 

  31/12/2020   31/12/2019 

Vencidos 1.033 
 

779 
A vencer 

   Até 3 meses 21.336 
 

16.115 
De 3 a 12 meses 35.420 

 
38.253 

De 1 ano a 3 anos 60.454 
 

23.117 
De 3 a 5 anos 8.852 

 
6.665 

Total 127.095   84.929 

  
     
     31/12/2020   31/12/2019 

Circulante 55.875 
 

37.928 
Não circulante 68.985 

 
45.635 

  124.860   83.563 

 
 
d) Composição de operações de crédito por produto: 
 

  31/12/20   31/12/19 
Empréstimos 3.881   1.860 
Financiamento 123.214   83.069 
Subtotal 127.095   84.929 

(-)Provisão     (2.235)   
        

(1.366) 
Total 124.860   83.563 

        
  31/12/20   31/12/19 
Circulante 55.875   67.710 
Realizável a Longo Prazo 68.985   15.853 
Total 124.860   83.563 

 
 
 

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
 

  01/07/20   01/01/20   01/01/19 
  a   A   a 
  31/12/20   31/12/20   31/12/19 
Saldo Inicial 2.023 

 
1.366   644 

Constituição líquida de reversão 800 
 

         1.871           1.232  
Baixas de crédito contra Prejuízo         (588) 

 
      (1.002)          (510) 

Saldo Final 
        

2.235    2.235   1.366 

Recuperação de créditos baixados como prejuízo 264 
 

395   201 
Operações de crédito renegociadas no período 3.670 

 
17.111 

 
444 

 
 
 



 
 

 
f) Concentração de maiores clientes: 

 

  31/12/20 
% da 

carteira   31/12/19 
% da 

carteira 
10 Maiores Clientes 1.938 1,5%   1.395 1,6% 
50 Maiores Clientes 6.036 4,7%   4.867 5,7% 
100 Maiores Clientes 10.099 7,9%   8.392 9,9% 
Demais Clientes 109.022 85,8%   70.275 82,7% 
  127.095     84.929   

 

NOTA 7. OUTROS VALORES E BENS 
  31/12/20   31/12/19  
Deságios a apropriar 0   93  
Despesas antecipadas a apropriar 54   3  
Bens não de uso próprio 322  184  
Total 376   280  

Circulante 338   96  
Não circulante 38   184  

 

NOTA 8. DEPÓSITOS 
 

Os Depósitos a Prazo, os RDBs - Recibos de Depósitos Bancários e DPGEs – Depósitos a Prazo 
com Garantia Especial, são realizados com clientes da Instituição na modalidade de encargos e 
estão distribuídos: 

  31/12/2020     31/12/2019 
Depósitos a vista        
Depósitos Interfinanceiros - Pós Fixado 14.005   4.994 
Depósitos a Prazo       
RDB - Depósitos Bancários - Pós-Fixado  963   930 
RDB - Depósitos Bancários - Pré-Fixado  3.868   1.971 
DPGE - Depósitos a Prazo c/ Garantia especial - Pós-Fixado 30.340   32.881 
Total 49.176   40.776 
Circulante       
    Até 3 meses 6.900   2.236 
    De 3 a 12 meses 9.921   22.720 
Total 16.821   24.956 
Não Circulante       
    De 1 a 3 anos 32.355   15.734 
    De 3 a 5 anos 0    86 
Total 32.355   15.820 
Total Geral 49.176   40.776 

 

 

 
  



 
 

NOTA 9. RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS 
 
 

Recursos de aceites cambiais 31/12/2020 
 

31/12/2019 
Letra de Câmbio - Pré Fixado 10.917 

 
8.158 

Letra de Câmbio - Pós Fixado 66.417 
 

32.936 
Total 77.334 

 
37.636 

Circulante   
 

  
    Até 3 meses 544 

 
1.794 

    De 3 a 12 meses 48.598 
 

4.756 
Total 49.142 

 
6.550 

Não Circulante   
 

  
    De 1 a 3 anos 28.192 

 
23.729 

    De 3 a 5 anos 0  
 

7.357 
Total 28.192 

 
31.086 

Total Geral 77.334 
 

37.636 
 
 
NOTA 10. PASSIVO CIRCULANTE – OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS 
 

Composição da conta: 
 
  31/12/20   31/12/19 
Provisão p/ Pagamentos a Efetuar 189   132 
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas 81   44 
Credores Diversos País 1.335   855 
Total 1.605   1.031 

 
 
NOTA 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 
CAPITAL SOCIAL: 
O Capital da Sinosserra Financeira S/A é de 11.000.000,00 (onze milhões) composto por 
10.250.286 (dez milhões, duzentas e cinquenta mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, pertencentes inteiramente a acionistas domiciliados no país 
sendo totalmente subscrito e integralizado. Em 29 de setembro de 2020 foi aprovado pelo 
Banco Central o aumento de capital conforme deliberado na ata de assembleia geral 
extraordinária realizada em 19 de agosto de 2020 no montante de R$ 2.500.000,00 (dois mil e 
quinhentos reais). 
 
DIVIDENDOS: 
Conforme determina o Estatuto Social, os acionistas têm direito ao dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado, conforme disposto na legislação societária. Em 3 
de julho de 2020, conforme Assembleia Geral Ordinária, foi deliberado e destinado os 
dividendos provisionados no balanço de 31 de dezembro de 2019 e o seu pagamento ocorreu 
no primeiro semestre de 2019. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
NOTA 12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

Demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição social: 

 
  01/07/2020   01/01/2020   01/01/2019 
  A   A   A 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 31/12/2020   31/12/2020   31/12/2019 

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 
deduzidas as participações de lucros            2.855               4.484               2.908  
Outras adições e exclusões                865               1.814               1.077  
Base de cálculo antes compensações            3.720               6.298               3.985  

Imposto de renda a alíquota de 15%              
(558)   

             
(945)   

             
(598) 

Imposto de renda a alíquota de 10%, sobre adicional              
(360)   

             
(606)   

             
(375) 

Contribuição social a alíquota de 15%              
(558)   

             
(945)   

             
(598) 

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes          
(1.476)   

         
(2.495)   

         
(1.570) 

Compensação de base negativa e prejuízo fiscal                     
0          

Outras deduções incentivos fiscais                  22    37   37 

Total de imposto de renda e contribuição social          
(1.454)   

         
(2.458)   

         
(1.533) 

 

NOTA 13. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  

 
01/07/2020   01/01/2020 01/01/2019 

  A   A   A 
  31/12/2020   31/12/2020   31/12/2019 
Despesa de aluguel 34   60   36 
Despesa de processamento de dados 233   450   484 
Despesa de publicação 3   20   29 
Despesas de serviço do sistema financeiro 291   424   300 
Serviços técnicos especializados 913   1.653   1.241 
Despesa com comissão 1.554   2.505   1.230 
Depreciação e amortização 9   18   17 
Outras 646   827   354 
Total 3.683   5.957   3.691 

 
 

  



 
 

NOTA 14. SALDO E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
 
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento ao CPC 05 
(R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, validado pela Resolução CMN nº 4.636/18. Essas 
operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais ao mercado, vigentes nas 
respectivas datas e condições de comutatividade. 
 
 

  31/12/20   31/12/19   
Ativo Circulante         
  Despesas Antecipadas 1   1   
Passivo Circulante e Exigível a LP         
  Depósitos  5.718   818   
  Recursos de aceites cambiais 38.561   18.603   
  Dividendos - controladores 724   327   
  Valores a pagar a sociedades ligadas 88   44   
  Credores diversos pais 690   787   
Despesas 

 
     

  Despesa de aluguéis 60   4 
   Despesas de captação 3.191   1.801   

  Despesas de serviços técnicos  702   533   
  Despesas administrativas/comissões 2.468   1.300   
  Outras despesas Operacionais 733   443   

 
 

Custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao Pessoal-Chave da Administração, formado 
pela Diretoria: 
 
  31/12/20   31/12/19   
Remunerações 7   7   
Despesa com honorários 101   101   
Encargos sociais 4   4   

 

NOTA 15. RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS  
 
Refere-se a resultados financeiros que serão apropriados efetivamente no resultado como 
renda mediante a fluência do prazo. 
 
 

NOTA 16. LIMITE OPERACIONAL (Acordo de Basileia)  
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a instituição encontra-se enquadrada nos 
limites mínimos de capital e patrimônio compatível com o grau de risco da estrutura do ativo, 
diretrizes estabelecidas pelas Resoluções do CMN nºs 4.192, de 01/03/2013 e 4.193, de 
01/03/2013 complementadas e alterações posteriores pela normatização emitida pelo Banco 
Central do Brasil.  

NOTA 17. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CAPITAL 
 
A estrutura de gerenciamento de riscos é suportada por políticas e estratégias, de acordo com 
o porte e produtos da Instituição, no que diz respeito aos riscos de crédito, mercado, liquidez, 
operacional, sócio ambiental e gestão de capital,  que tem como objetivo proteger seus ativos e 



 
 

passivos, minimizando riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a oscilações de 
taxas de juros e índices de preços. 
O monitoramento é realizado através de relatórios periódicos apresentados a Diretoria, ao 
Comitê de Auditoria e Riscos e aos principais gestores. 

NOTA 18. COVID-19 
 
Covid-19 – A rápida e repentina propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) está 
causando a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e 
fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a empresa está 
sujeita, aguarda-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o 
cumprimento e sequencia de seus objetivos Sociais e Estatutários, (e no pressuposto de sua 
continuidade operacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guilherme Zugno Reis                                                  Andre Jacobus Berlitz 
Diretor                                                                                   Diretor 
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