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BALANÇOS PATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 
 Nota  31/12/2019     
ATIVO CIRCULANTE  

 
1.663.712  

DISPONIBILIDADES 5 
 

75.233  
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 6 

 
116.798  

Aplicações no Mercado Aberto 
  

116.798  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVATIVOS 

  
1.081.380  

Carteira Própria 7 
 

758.723  
Instrumentos Financeiros Derivativos 8 

 
118.800  

Vinculados ao Banco Central 7 
 

120.236  
Vinculados à Prestação de Garantias 7 

 
83.621  

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 
  

5.336  
Depósitos no Banco Central 

  
5.336  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9 
 

19.509  
Operações de Crédito 

  
19.780  

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 
  

-271  
OUTROS CRÉDITOS 10 

 
333.670  

Carteira de Câmbio 
  

2.511  
Rendas a Receber 

  
1.047  

Negociação e Intermediação de Valores 
  

17.944  
Diversos 

  
313.287  

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) 9 
 

-1.119  
OUTROS VALORES E BENS 

  
31.786  

Outros Valores e Bens 
  

21.103  
Despesas Antecipadas 

  
10.683  

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
  

242.149  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVATIVOS 

7 
 

43.703  

Carteira Própria 
  

43.703  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9 

 
43.593  

Operações de Crédito 
  

44.070  
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 

  
-477  

OUTROS CRÉDITOS 10 
 

54.025  
Diversos 

  
54.025  

PERMANENTE 
  

100.828  
INVESTIMENTOS 

  
23.390  

No País 11 
 

21.507  
No Exterior 11 

 
1.858  

Outros Investimentos 
  

25  
IMOBILIZADO DE USO 

  
52.413  

Outras Imobilizações de Uso 
  

59.455  
(Depreciações Acumuladas) 

  
-7.042  

INTANGÍVEL 
  

25.025  
Ativos Intangíveis 

  
27.802  

(Amortização Acumulada) 
  

-2.777  
TOTAL DO ATIVO 

  
1.905.861  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

   Prudencial 

 Nota  31/12/2019     
PASSIVO CIRCULANTE   497.109  
DEPÓSITOS 12  239.292  

Depósitos à Vista   65.439  
Depósitos a Prazo   169.569  
Outros Depósitos   4.284  

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS   107.830  
Instrumentos Financeiros Derivativos 8  107.830  

OUTRAS OBRIGAÇÕES 14  149.987  
Cobrança e Arrecadação de Tributos e  Assemelhados   1.429  
Carteira de Câmbio 10.2  2.511  
Sociais e Estatutárias   43.560  
Fiscais e Previdenciárias   7.073  
Negociação e Intermediação de Valores 10.1  1.638  
Diversas   93.776  

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   1.408.752  
DEPÓSITOS 12  890.608  

Depósitos a Prazo   890.608  
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 13  182.505  

Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares  182.505  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15  335.639  

Capital de Domiciliados no País   475.913  
Reservas de Capital   45.913  
Ajustes de Avaliação Patrimonial   665  
Lucros ou Prejuízos Acumulados   -186.852  

TOTAL DO PASSIVO   1.905.861  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

   31/12/2019 

 Nota  2º semestre 
 

Exercício 
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  

 
37.904   48.627  

Operações de Crédito   2.522   3.005  
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários   34.630   41.250  
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 

  
0   3.620  

Resultado de Operações de Câmbio 
  

583   583  
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 

  
169   169  

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
  

-34.436   -29.600  
Operações de Captação no Mercado   -25.955   -27.749  
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 

  
-7.125   0  

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
  

-1.356   -1.851  
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

  
3.468   19.027  

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 
  

-164.589   -308.980  
Receitas de Prestação de Serviços 17  130.461   133.517  
Rendas de Tarifas Bancárias 

  
191   191  

Despesas de Pessoal 
  

-90.194   -151.563  
Outras Despesas Administrativas 18 

 
-191.408   -275.765  

Despesas Tributárias 
  

-13.245   -14.761  
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 

  
-2.842   -2.842  

Outras Receitas Operacionais 
  

12.536   12.556  
Outras Despesas Operacionais 

  
-10.088   -10.313  

RESULTADO OPERACIONAL 
  

-161.121   -289.953  
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E 
PARTICIPAÇÕES 

  
-161.121   -289.953  

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 16 
 

87.988   146.984  
Provisão para Imposto de Renda 

  
-2.594   -2.594  

Provisão para Contribuição Social   -1.556   -1.556  
Ativo Fiscal Diferido 

  
92.138   151.134  

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO 
  

-25.275   -43.934  
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) 

  
-98.408   -186.903  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

 

Nota 

 
Capital social 

 
Reservas de 

capital 

 Reservas de lucro  Ajustes de 
valor 

patrimonial 

 Lucros ou 
prejuízos 

acumulados 

 
Total 

  

  
Legal 

 
Estatutária 

  

 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  

 
0   0   0   0   0   0   0  

Aumento de capital   105.000   0   0   0   0   0   105.000  
Variação de ajustes de avaliação patrimonial  

 
0   0   0   0   31   0   31  

Lucro do exercício   0   0   0   0   0   51   51  
Reservas de lucros 

  
0   0   3   48   0   -51   0  

Saldos em 31 de dezembro de 2018  
 

105.000   0   3   48   31   0   105.082  
Aumento de capital 15  370.913   45.913   0   0   0   0   416.826  
Variação de ajustes de avaliação patrimonial   0   0   0   0   982   0   982  
Ajustes acumulados de conversão  

 
0   0   0   0   -348   0   -348  

Prejuízo do exercício   0   0   0   0   0   -186.903   -186.903  
Saldo em 31 de dezembro de 2019  

 
475.913   45.913   3   48   665   -186.903   335.639  

                
Saldos em 30 de junho de 2019  

 
315.000   0   3   48   0   -88.495   226.556  

Aumento de capital 15  160.913   45.913   0   0   0   0   206.826  
Variação de ajustes de avaliação patrimonial  

 
0   0   0   0   982   0   982  

Ajustes acumulados de conversão  
 

0   0   0   0   -317   0   -317  
Prejuízo do semestre  

 
0   0   0   0   0   -98.408   -98.408  

Saldo em 31 de dezembro de 2019  
 

475.913   45.913   3   48   665   -186.903   335.639  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

  31/12/2019 

  2º semestre 
 

Exercício      
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 
   

Prejuízo do semestre/exercício  -98.408   -186.903  
Depreciações e amortizações 

 
5.046   9.819  

Variação do ajuste ao valor justo nos ativos financeiros 
 

-10.235   -11.915  
Ativo fiscal diferido 

 
-92.138   -151.134  

Variação de ajustes de avaliação patrimonial 
 

982   982  
Participação em controladas e coligadas 

 
2.842   2.842  

Participação estatutária no lucro 
 

25.275   43.934  
Resultado ajustado 

 
-166.636   -292.375  

Aumento de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 
derivativos 

 

-857.046   -1.020.025  

Aumento de relações interfinanceiras 
 

-5.140   -5.337  
Aumento de operações de crédito 

 
-49.148   -63.102  

Aumento de outros créditos 
 

-161.244   -235.561  
Aumento de outros valores e bens 

 
-31.450   -31.786  

Aumento de depósitos  944.754   1.129.900  
Redução de captações no mercado aberto  -2.502   0  
Aumento de recursos de aceites e emissão de títulos  77.219   182.505  
Aumento de instrumentos financeiros derivativos  107.830   107.830  
Aumento de outras obrigações  91.236   48.609  

Caixa usado nas atividades operacionais  -52.127   -179.342  
Aumento de participação societária  -26.580   -26.580  
Aumento de ativo imobilizado 

 
-3.728   -59.455  

Aumento de ativo intangível 
 

3.749   -5.878  
Caixa usado nas atividades de investimento  -26.559   -91.913  

Aumento de capital 
 

206.826   416.826  
Caixa proveniente das atividades de financiamento  206.826   416.826  

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 
 

63.891   46.460  
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício  192.031   192.031  

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 
 

128.140   145.571  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DO 

CONGLOMERADO PRUDENCIAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 O BANCO E SUAS OPERAÇÕES 

O Banco C6 S.A. (C6 Bank) é uma companhia de capital fechado que, operando na forma de 
Banco Múltiplo, desenvolve atividades bancárias em modalidades autorizadas, por meio de 
suas carteiras comercial e de investimento.  

O C6 Bank foi constituído em 02 de outubro de 2018 e recebeu licença bancária do Banco 
Central do Brasil em 20 de dezembro de 2018. 

 

 AQUISIÇÃO E EVENTOS SOCIETÁRIOS 

Em 17 de abril de 2019, o C6 Bank recebeu autorização do Banco Central do Brasil (“BCB”) 
para instalação de filial (agência) em George Town, Ilhas Cayman, com capital destacado de 
R$20 milhões. Em 19 de setembro de 2019, a Cayman Islands Monetary Authority (“CIMA”) 
concedeu ao C6 Bank uma licença bancária na “Categoria B”, autorizando o início das 
operações de sua filial nas Ilhas Cayman. 

Em 11 de setembro de 2019, o C6 Bank recebeu autorização do BCB para participar no capital 
da C6 Holdings LLC (“Holdings LLC”) e de sua subsidiária integral, a C6 Capital Securities LLC 
(“C6 Capital”), ambas sediadas em Delaware, nos Estados Unidos da América. Nessa mesma 
data, o C6 Bank adquiriu da C6 Holding S.A. a totalidade das ações de emissão da Holdings 
LLC, pelo valor de R$ 27 milhões, passando a ser seu controlador direto – e controlador 
indireto da C6 Capital.  

Em 18 de dezembro de 2019, o C6 Bank recebeu autorização do BCB para aumentar o capital 
da C6 Capital em USD 5,6 milhões.  

A C6 Capital é uma corretora de títulos e valores mobiliários autorizada e supervisionada pela 
Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”).  

Em 20 de novembro de 2019, o C6 Bank recebeu autorização do BCB para participar do 
capital da NTK Solutions Ltda. (“NTK”) e suas subsidiárias. Nessa mesma data, o C6 Bank 
adquiriu da C6 Holding S.A. a totalidade das ações de emissão da NTK, pelo valor de R$ 86 
milhões, passando a ser seu controlador direto - e controlador indireto de suas subsidiárias.  

Em 23 de dezembro de 2019, a NTK teve seu capital reduzido em R$ 30 milhões, e realizou 
uma recompra de suas próprias ações no valor de R$ 34 milhões. 

 

 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da 
Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), apresentados em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
destacando-se os dispositivos relativos ao Conglomerado Financeiro. Tais demonstrações, 
tem finalidade específica de cumprir os requisitos CMN e do BACEN estabelecidos por meio 
da Resolução CMN nº 4.280/13 e regulamentações complementares; normativos estes que 
estabelecem conceitos específicos de consolidação e que passaram a exigir das instituições 
financeiras, a partir da data-base de 31 de dezembro de 2014, a divulgação de demonstrações 
financeiras auditadas do Conglomerado Prudencial. As demonstrações financeiras 
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consolidadas do Conglomerado Prudencial não se confundem com as demonstrações 
financeiras individuais das entidades que o compõem. 

A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras, requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual do permanente 
(imobilizado de uso e intangível), provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para 
demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, valorização de instrumentos financeiros e outras 
provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são 
conhecidos por ocasião da sua liquidação.  

Embora em 31 de dezembro de 2018 o C6 Bank já possuísse licença bancária do Banco 
Central para funcionamento, as demais entidades consolidadas do Conglomerado Prudencial 
não haviam iniciado suas operações nesta data e por isso, as demonstrações financeiras 
consolidadas do Conglomerado Prudencial não possuem base comparativa. 

 BASE  DE  C ON SOLID AÇ ÃO 

Nas demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial foram eliminados 
os valores oriundos de transações entre empresas, compreendendo as participações 
acionárias de uma empresa em outra, os saldos de contas patrimoniais, as receitas e despesas. 

As práticas contábeis adotadas no registro das operações e na variação dos elementos 
patrimoniais pela controladora e pelas empresas incluídas na consolidação foram 
uniformemente aplicadas. 

A seguir estão apresentadas as controladas e fundos de investimentos, consolidados nas 
demonstrações: 

 
    Participação % 

Nome  País  31/12/2019 
C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  Brasil  100% 
C6 Capital Securities LLC  EUA  100% 
C6 Cayman Branch 

 
Cayman 

 
100% 

Fundo Carbono FIM CP IE 
 

Brasil 
 

100% 
C6 Bank TV1 FIDC NP 

 
Brasil 

 
100% 

 
 MOE DA F U NC IO NAL 

A moeda funcional, que é a moeda do ambiente econômico principal no qual uma entidade 
opera, é o Real.  

 

 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As políticas contábeis adotadas pelo C6 Bank são aplicadas de forma consistente em todo o 
período apresentado nestas Demonstrações Financeira. 

 

APURAÇÃO DO RESULTADO 

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas 
na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma 
simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações formalizadas 
com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo critério pro rata dia, com base na 
variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos financeiros 
pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar 
ou despesas a apropriar correspondentes ao período futuro.  
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MENSURAÇÃO A VALOR PRESENTE 

Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente em função da aplicação 
do regime de competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros. 
Os passivos não contratuais, representados essencialmente por provisões para demandas 
judiciais e obrigações legais, cuja data de desembolso é incerta e não está sob o controle do 
C6 Bank, estão mensurados a valor presente uma vez que são reconhecidos inicialmente pelo 
valor de desembolso estimado na data da avaliação e são atualizados mensalmente. 

 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, 
moeda estrangeira, aplicações em operações compromissadas – posição bancada, aplicações 
em depósitos interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco 
insignificante de mudança de valor, cujo vencimento das operações, na data efetiva da 
aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias. 

 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base em remuneração 
estabelecida na data da contratação e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável. 

 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TVM 

Os títulos e valores mobiliários adquiridos para são registrados pelo valor efetivamente pago 
reduzido da provisão para perda, quando julgado necessário, e classificados em função da 
intenção da Administração em três categorias distintas, conforme regulamentação vigente:  

Negociação: Adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São 
ajustados pelo seu valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; 

Disponíveis para venda: Podem ser negociados a qualquer tempo, porém não são 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados pelo 
seu valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos 
dos efeitos tributários; e  

Mantidos até o vencimento: Adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua 
manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Nesta 
categoria, os títulos não são ajustados ao seu valor de mercado. Para os títulos reclassificados 
para esta categoria, o ajuste de marcação a mercado é incorporado ao custo, sendo 
contabilizados prospectivamente pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. 

A metodologia de ajuste a valor de mercado foi estabelecida com observância de critérios 
consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação obtida 
por meio de cotação de mercado na data da apuração, ou, na falta deste, o valor de ajuste 
diário das operações de mercado futuro divulgados por fontes externas ou o valor líquido 
provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de 
valores futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, índices de preços e moedas, além de 
eventuais ajustes nos preços de títulos de baixa liquidez, todas devidamente aderentes aos 
preços praticados no período. O valor de mercado contempla o risco de crédito do emissor 
(ajuste de spread de crédito) 
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Os rendimentos auferidos com os títulos e valores mobiliários, independentemente da 
categoria em que estão classificados, são apropriados pro rata dia , com base na variação do 
indexador e nas taxas de juros pactuados, pelo método exponencial ou linear, até a data do 
vencimento ou da venda definitiva do título, sendo reconhecidos diretamente no resultado do 
período.  

As perdas com títulos classificados como disponíveis para venda e como mantidos até o 
vencimento que não tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no 
resultado do período e passam a compor a nova base de custo do ativo.  

Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição 
atualizados pelos rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo 
contabilizada na data da operação como lucro ou prejuízo com títulos e valores mobiliários. 

 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados para proteger contra riscos de taxa de 
câmbio, riscos de taxa de juros e outros, respectivamente. Esses instrumentos financeiros 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. 

Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como 
passivos financeiros quando o valor justo é negativo. 

Para fins de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de proteção são classificados 
como: 

Hedges de valor justo, quando destinados à proteção da exposição a alterações no valor 
justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de um compromisso firme não reconhecido. 

A mudança no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do 
resultado. A mudança no valor justo do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é 
registrada como parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na 
demonstração do resultado.  

Para hedges de valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer 
ajuste ao valor contábil é amortizado por meio do resultado durante o prazo remanescente do 
hedge, utilizando o método da taxa de juros efetiva. A amortização da taxa de juros efetiva 
pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido deixar 
de ser ajustado por alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. 

Hedges de fluxo de caixa, quando destinados à proteção da exposição à variabilidade nos 
fluxos de caixa que seja atribuível a um risco específico associado a um ativo ou passivo 
reconhecido ou a uma transação prevista altamente provável, ou ao risco de moeda 
estrangeira em um compromisso firme não reconhecido. 

A parcela efetiva do ganho ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros 
resultados abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida imediatamente 
na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo de caixa é ajustada ao menor 
valor entre o ganho ou a perda acumulada no instrumento de hedge e a mudança acumulada 
no valor justo do item objeto de hedge. 

Hedges de investimento líquido no exterior. Os hedges de investimento líquido em uma 
operação no exterior, incluindo hedge de item monetário contabilizado como parte do 
investimento líquido, são contabilizados de maneira similar aos hedges de fluxo de caixa. 
Ganhos ou perdas no instrumento de hedge relacionados à parte eficaz do hedge são 
reconhecidos como outros resultados abrangentes, enquanto quaisquer ganhos ou perdas 
relacionadas à parcela ineficaz são reconhecidos na demonstração do resultado. Na alienação 
da operação no exterior, o valor acumulado de quaisquer destes ganhos ou perdas 
registradas no patrimônio líquido é transferido para demonstração do resultado. 
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OUTROS CRÉDITOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE 
CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 

As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são 
classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando 
em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em 
relação à operação, aos devedores e garantidores, aos períodos de atraso e ao grupo 
econômico, observando os parâmetros estabelecidos pelo CMN, que requer a análise da 
carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo), bem 
como a classificação das operações com atraso superior a 14 dias como operações em curso 
anormal. Com relação ao período de atraso verificado nas operações com prazo a decorrer 
superior a 36 (trinta e seis) meses, adota-se a contagem em dobro sobre os intervalos de atraso 
definidos para os nove níveis para as operações de varejo.  

As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 59 dias, independentemente de seu 
nível de risco, são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. 

As operações classificadas como nível H permanecem nessa classificação por 180 dias, 
quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de 
compensação.  

As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam 
classificadas. As renegociações de operações de crédito já baixadas contra a provisão são 
classificadas como nível H e os eventuais ganhos provenientes da renegociação são 
reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.  

A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela 
Administração, atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682/1999. 

 

ATIVO PERMANENTE 

Intangível: Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção do C6 Bank ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis possuem vida 
útil definida e referem-se basicamente a construção de plataforma tecnológica, amortizadas 
pelo método linear com base no prazo que o benefício é gerado e é incidente sobre o valor 
amortizável (correspondente ao custo de aquisição deduzido do valor residual, quando 
aplicável), a partir da data de disponibilização do ativo intangível para uso e contabilizada em 
Outras Despesas Administrativas – Amortização. O valor residual desses ativos, quando 
aplicável, é revisado anualmente ou quando há alterações significativas nas premissas 
utilizadas. 

Investimento: As participações em coligadas e empresas com controle compartilhado são 
avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investimentos permanentes 
estão avaliados pelo custo de aquisição, deduzido, quando aplicável, de provisão para perdas. 

Imobilizado de uso: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo 
método linear com base no prazo de vida útil-econômica dos bens. A amortização é calculada 
pelo método linear com base nos prazos estimados de utilização e/ou de locação. 

 

DEPÓSITOS, CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO E RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE 
TÍTULOS 

Os depósitos e captações no mercado são demonstrados pelos valores das exigibilidades e 
consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do Balanço, reconhecidos em 
base pro rata dia. 
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Os custos incorridos na emissão de títulos ou outras formas de captação que se enquadram 
como custos de transação são reconhecidos no resultado por regime de competência pelo 
prazo das operações originárias.  

As captações que são objeto de hedge de risco de mercado são avaliadas pelo seu valor de 
mercado, utilizando critério consistente e verificável. Os ajustes de avaliação a valor de 
mercado dessas operações são registrados na mesma linha que abriga o instrumento 
financeiro, em contrapartida de resultado com instrumentos financeiros derivativos. 

 

TRIBUTOS 

Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir: 
 

Tributos  Alíquotas Vigentes 

Imposto de Renda (15% + adicional de 10%) 25% 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Banco C6 S.A. (*) 20% 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Demais instituições 9% - 15% 

PIS/PASEP  0,65% 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 4% 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN De 2% a 5% 

 

(*) A alíquota da CSLL para bancos de qualquer espécie, conforme o art. 32 da Emenda Constitucional 
nº 103, de 12 de novembro de 2019, passou de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de março de 
2020. O reconhecimento da majoração da alíquota já foi aplicado nos saldos dos ativos e passivos fiscais 
diferidos da Instituição em 31 de dezembro de 2019. 

 
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS 

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidas em base pró rata die 
e provisão para perda, quando julgada necessária. Os demais passivos estão demonstrados 
pelos valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos em base pró rata dia. 

 

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
 31/12/2019 
Disponibilidades 75.233  
Aplicações em operações compromissadas 116.798  
Total 192.031  

 

 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 

 

 31/12/2019 
Aplicações no mercado aberto 116.798  
Posição bancada 116.798  

Títulos públicos federais 116.798  
Total 116.798  
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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

CONCENTRAÇÃO POR TIPO, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VENCIMENTO 

 
 31/12/2019 
Carteira Própria 802.426  
Títulos públicos federais 706.080  
Cotas de fundos de investimentos 96.346  
Instrumentos Financeiros Derivativos 118.800  
Opções 118.800  
Vinculados ao Banco Central 120.236  
Vinculados à Prestação de Garantias 83.621  
Títulos públicos federais 83.621  
Total 1.125.083  

 

PARA NEGOCIAÇÃO 

 
 31/12/2019 

 Custo  Mercado  até 90 
dias 

 de 1 a 3 
anos 

 de 3 a 5 
anos 

 acima de 
5 anos 

Carteira Própria 752.822   758.723   3.466   231.358   271.244   252.655  
Títulos públicos federais 656.476   662.377   0   226.268   183.454   252.655  
Cotas de fundos de 
investimentos 96.346   96.346   3.466   5.090   87.790   0  

Vinculados ao Banco 
Central 119.972   120.236   0   0   0   120.236  

Vinculados à Prestação 
de Garantias 

82.442   83.621   0   0   48.093   35.528  

Títulos públicos federais 82.442   83.621   0   0   48.093   35.528  
Total 955.236    962.580    3.466    231.358    319.337    408.419  

 

DISPONÍVEL PARA VENDA 

 
 31/12/2019 

 Custo  Mercado de 1 a 3 anos  
Carteira Própria 43.461   43.703  43.703   
Títulos públicos federais 43.461   43.703  43.703   
Total 43.461    43.703  43.703   

 

 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

POR VALOR DE MERCADO E CUSTO 

 
 31/12/2019 

 Custo  Valor de mercado     
Mercado de opções    
Posição ativa 39.946   118.800 
Posição passiva 20.439   107.830 
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POR INDEXADOR E PRAZO DE VENCIMENTO 

 
 31/12/2019 

 Total  até 90 dias  de 90 a 365 
dias 

 de 1 a 3 
anos 

 de 3 a 5 
anos 

Mercado futuro          
Posição comprada 1.609  1.609  0  0  0 

moeda 1.609  1.609  0  0  0 
Posição vendida -568.074  -128.718  0  -226.296  -213.060 

moeda -128.718  -128.718  0  0  0 
taxa de juros -439.356  0  0  -226.296  -213.060 

compra de opção de 
venda 

46.333.000  42.090.500  4.242.500  0  0 

outros 46.333.000  42.090.500  4.242.500  0  0 
venda de opção de venda -46.331.500  -36.439.000  -9.892.500  0  0 

outros -46.331.500  -36.439.000  -9.892.500  0  0 

 

 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

COMPOSIÇÃO 

 
 31/12/2019 

 Saldo  Provisão     
Empréstimos 63.850   -748  
Valores a receber relativos a transações de pagamento 57.341   -849  
Valores e créditos a receber com característica de concessão de crédito 54.025   -270  
Total Empréstimos e outros valores a receber com característica de 
crédito 175.216   -1.867 

 
POR FAIXAS DE VENCIMENTO E NÍVEIS DE RISCO 

 
 31/12/2019 

Nível de risco Vencidas  até 6 
meses 

 de 6 a 12 
meses 

 após 12 
meses 

 Total  Provisão 

AA 0   0   0   0   0   0  
A 746   55.348   10.165   96.331   162.590   -801  
B 681   1.204   890   1.736   4.511   -45  
C 1.026   2.183   224   10   3.443   -103  
D 1.018   1.551   253   3   2.825   -283  
E 413   1.023   102   15   1.553   -466  
F 210   0   0   0   210   -105  
G 68   1   0   0   69   -48  
H 13   2   0   0   15   -16  
Total 4.175    61.312    11.634    98.095    175.216    -1.867  

 
POR SETORES DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 
 31/12/2019   
Pessoa física 116.782  
Pessoa jurídica 58.434  

Comércio 4.464  
Serviços 25.689  
Indústria 16.316  
Outros 11.965  

Total 175.216 
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CONCENTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 
Devedores Saldo  % da carteira 

    
10 maiores 51.249   34% 
20 maiores 63.693   42% 
50 maiores 81.410   54% 
100 maiores 91.726   60% 

 

 OUTROS CRÉDITOS 

 NE G O CIA ÇÃ O E  INT E RME DI AÇÃ O DE  V ALO RE S 
 
 31/12/2019 

 Ativo  Passivo     
Caixas de registros e liquidação 5.123   0  
Devedores / Credores - conta liquidações pendentes 26   1.638  
Ativos dados em garantia para operações em bolsa 12.795   0  
Total 17.944   1.638 

 

 CART E IRA DE  CÂMBI O 
 
 31/12/2019 

 Ativo  Passivo 
    

Câmbio comprado /  vendido a liquidar 0   2.511  
Direitos / Obrigações sobre operações de câmbio  2.511   0  
Total 2.511   2.511 

 

 DI VE RSOS 
 
 31/12/2019   
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 1.107  
Créditos tributários 151.134  
Impostos e contribuições a compensar 3.215  
Valores a receber relativos a transações de pagamento 57.341  
Títulos e créditos a receber  

com característica de concessão de crédito (nota 9) 54.025  
sem característica de concessão de crédito (nota 9) 17.282  

Valores a receber de sociedades ligadas 64.335  
Devedores diversos 18.873  
Total 367.312 
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 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS 

 
 Movimentação dos investimentos 

 31/12/2018  Aquisição / aporte  Variação cambial  Resultado de 
participação 

 31/12/2019 

No país 0  21.490  0  17  21.507 
NTK Solutions S.A. (i) 0   21.490   0   17   21.507  

No exterior 0  5.065  -348  -2.859  1.858 
C6 Holdings LLC (ii) 0   5.065   -348   -2.859   1.858  

Total 0    26.555    -348    -2.842    23.365  

 

 Patrimônio 
líquido ajustado 

 Resultado líquido 

No país    
NTK Solutions S.A. 21.507   -34.390  

No exterior    
C6 Holdings LLC 46.134   -34.342  

 
(i) Vide nota 2 
(ii) C6 Holdings LLC é controladora direta da C6 Capital Securities LLC, consolidada para fins de consolidado prudencial. 
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 DEPÓSITOS 

 
 31/12/2019 

 até 90 dias  de 90 a 365 
dias 

 de 1 a 3 
anos 

 de 3 a 5 
anos 

 Total 

Depósitos à Vista 65.439   0   0   0   65.439  
Depósitos a Prazo 3.737   165.832   884.302   6.306   1.060.177  
Outros Depósitos 4.284   0   0   0   4.284  
Total 73.460    165.832    884.302    6.306    1.129.900  

 

 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 

 

O saldo de R$ 182.505 refere-se a letras financeiras emitidas pelo C6 Bank com vencimento 
em até 3 anos. 

 

 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 SOC IAIS  E  E ST AT UT ÁR IAS 
 

O saldo de R$ 43.560 refere-se a provisão de participação no resultado. 

 
 DI VE RSAS 

 
 31/12/2019   
Provisão para pagamentos a efetuar 7.861  
Valores a pagar a sociedades ligadas 3.925  
Credores diversos 81.990  
Total 93.776 

 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

Em 31 de dezembro de 2019 o Capital Social é de R$ 475.913 e a Reserva de capital de 
R$ 45.913. 

De acordo com Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 
2019, foi deliberado e aprovado o aumento do Capital Social de R$ 145.000, sendo emitidas 
145.000.000 novas ações, homologado pelo Banco Central do Brasil em 17 de janeiro de 
2019. 

De acordo com Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019, 
foi deliberado e aprovado o aumento do Capital Social de R$ 25.000, sendo emitidas 
25.000.000 novas ações, homologado pelo Banco Central do Brasil em 14 de janeiro de 2019. 

De acordo com Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de junho de 
2019, foi deliberado e aprovado o aumento do Capital Social de R$ 40.000, sendo emitidas 
40.000.000 novas ações. 

De acordo com Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2019, foi aprovado 
aumento de capital do C6 Bank, no montante de R$15.000, mediante a emissão de 15.000.000 
ações ON, conforme aprovado pelo BCB em 31 de julho de 2019. 



Demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial 
Banco C6 S.A. 
31 de dezembro de 2019 
(em milhares de reais) 
 

23 
 

Classificação: Pública 

De acordo com Assembleia Geral Extraordinária de 18 de setembro de 2019, foi aprovado 
aumento de capital do C6 Bank, no montante de R$100.000, mediante a emissão de 
136.165.577 ações ON, conforme aprovado pelo BCB em 04 de outubro de 2019. 

De acordo com Assembleia Geral Extraordinária de 03 de dezembro de 2019, foi aprovado 
aumento de capital do C6 Bank, no montante de R$45.913 mil e reserva de capital de 
R$45.913 mil, mediante a emissão de 147.796.991 ações ON, conforme aprovado pelo BCB 
em 16 de dezembro de 2019. 

 

RESERVAS DE LUCRO 

RESERVA LEGAL 

Constituída obrigatoriamente à base de 5% do Lucro Líquido do período, até atingir o limite 
de 20% do Capital Social. A Reserva legal poderá deixar de ser constituída quando acrescida 
do montante das Reservas de Capital exceder 30% do Capital Social. A Reserva legal somente 
poderá ser utilizada para aumento de Capital ou para compensar prejuízos. 

RESERVA ESTATUTÁRIA 

De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a manutenção do capital de giro, e 
seu montante limitado ao saldo do capital social. 

DIVIDENDOS 

Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do 
Lucro do exercício, deduzido da Reserva legal.  

Referente ao período de 2018, a administração decidiu não pagar dividendos. 

 

 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DE IRPJ E CSLL 

 
 31/12/2019   
Base de cálculo -333.887  
Resultado antes dos tributos e participações -289.953  
Participações estatutária no lucro -43.934  
Adições / (Exclusões) permanentes 28  
Resultado de equivalência patrimonial de controladas e coligadas no país -2.842  
Outras 2.870  
Adições / (Exclusões) temporárias 36.461  
Provisão para participação nos lucros 43.934  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.851  
Provisão para pagamentos 1.051  
Marcação a mercado -10.375  
Base de cálculo do IRPJ antes compensação de prejuízo -297.398  
(-) Compensação prejuízo fiscal 0  
Prejuízo acumulado -297.398  
Imposto de renda diferido 81.848  
Contribuição social diferido 65.136  

 

  



Demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial 
Banco C6 S.A. 
31 de dezembro de 2019 
(em milhares de reais) 
 

24 
 

Classificação: Pública 

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS 

 
 31/12/2018  Constituição  Realização  31/12/2019 

Provisões Passivas 0   20.864   0   20.864 

Prejuízo fiscal/Base negativa de CSLL 0   130.270   0   130.270 

Total dos créditos tributários ativados 0  151.134  0  151.134 

Impostos de renda       84.208 

Contribuição social       66.926 

 

EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Em 2020 20.697  

Em 2021 127.497  
Em 2022 2.940  
Em 2023 0  
Total de créditos tributários 151.134  

Valor presente 143.331  

 

Os créditos tributários serão realizados dentro do prazo permitido pela Resolução nº 3.059/02 
do CMN e alterações posteriores. A realização depende da natureza do crédito gerado, 
oriunda de prejuízo fiscal e diferenças temporárias. O valor presente dos créditos tributários 
em 31/12/2019 é de R$ 143.331 para o conglomerado Prudencial, utilizando-se o IPCA ou o 
CDI como fator de desconto. A constituição, realização ou a manutenção dos créditos 
tributários são avaliadas periodicamente, tendo como parâmetro a geração de lucro tributável 
para fins de IRPJ e CSLL em montante que justifique a realização de tais valores. 

 

 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 31/12/2019 

 2º semestre 
 

Exercício     
Cobrança 6   6  
Comissão de estruturação 117.500   117.500  
Corretagens de operações em bolsas 9.008   10.101  
Transferência de fundos 305   305  
Outros serviços 3.642   5.605  
Total 130.461   133.517 
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 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 
 31/12/2019 

 2º semestre 
 

Exercício     
Telecomunicações e processamento de dados -99.763  -143.456 
Propaganda e publicidade -24.927  -30.045 
Depreciações e amortizações (i) -10.267  -19.629 
Serviços de terceiros e consultorias -26.763  -41.810 
Serviços do sistema financeiro -23.757  -24.239 
Outras despesas administrativas -5.931  -16.586 
Total -191.408   -275.765 

 

(i) Despesa de depreciações e amortizações incluem despesas advindas de ativos 
imobilizados e intangíveis próprias, bem como de despesas advindas de contrato de rateio 
de custos celebrado entre o C6 Bank e sua controladora indireta C6 Holding S.A., dedicada 
a condução de atividades de suporte e apoio administrativo para controladas. 
 

 PARTES RELACIONADAS 

 

Operação / Partes relacionadas 31/12/2019 

 Ativo / 
(Passivo) 

Receitas / 
(Despesas) 

NTK Solutions   
Operações de crédito 23.066 319 
Valores a receber 64.335 0 

 

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO 

A remuneração total do pessoal-chave da administração em 2019 foi de R$ 1.856 a qual é 
considerada benefício de curto prazo. 

 

 GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL 

A estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital do C6 Bank reflete a estratégia e o 
modelo de negócios do Banco, sendo compatível com a natureza das operações, a 
complexidade dos produtos, a relevância da exposição a riscos, e a importância sistêmica da 
instituição. A gestão de riscos e de capital é executada por uma área segregada das unidades 
operacionais de negócios, assegurando, dessa forma, o caráter independente da sua atuação.  

 

O C6 Bank assume a gestão dos riscos inerentes às suas atividades de forma proativa, pois 
acredita que a continuidade dos seus negócios no longo prazo está diretamente relacionada 
ao adequado processo de controle destes riscos. O Banco tem como filosofia investir esforços 
significativos no entendimento da natureza e dos potenciais efeitos dos riscos assumidos, 
buscando definir práticas adequadas à gestão do negócio. 

 

A gestão de riscos é disseminada em todos os níveis da organização, de forma que todos os 
colaboradores, a qualquer momento, possam identificar potenciais riscos, assegurando, dessa 
forma, que estes sejam avaliados e geridos adequadamente nas diversas áreas do Banco. 

 



Demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial 
Banco C6 S.A. 
31 de dezembro de 2019 
(em milhares de reais) 
 

26 
 

Classificação: Pública 

 GO VE RN AN ÇA DE  R ISC OS 
 

A estrutura de governança de risco do C6 Bank busca estabelecer um ambiente de gestão de 
riscos independente, robusto, integrado e abrangente, em linha com a regulamentação em 
vigor e com as melhores práticas de mercado, adotando uma postura prospectiva para 
garantir que todos os riscos incorridos sejam devidamente identificados, mensurados, 
avaliados, monitorados, controlados, mitigados e reportados. Compõem a estrutura de 
governança de risco do C6 Bank:  (i) a Diretoria Executiva, responsável pela aprovação de 
políticas, estratégias e limites de risco do C6 Bank, (ii) o Diretor de Administração de Riscos 
(CRO), responsável pelo desenvolvimento, operacionalização, monitoramento e 
aperfeiçoamento da estrutura de gerenciamento de riscos do C6 Bank, (iii) o Comitê de Risco, 
que apoia a diretoria na gestão de risco propondo políticas, estratégias e limites de risco, (iv) 
o Comitê de Gestão de Crises, que apoia a Diretoria em matérias referentes às políticas, às 
práticas e às estratégias de gestão de crises e de eventos de interrupção de processos críticos 
do negócio, e (v) a Área de Administração de Riscos, que executa a atividade de 
gerenciamento de riscos dentro do C6 Bank. 

 

 RIS CO DE  ME RCAD O 
 

As funções de gerenciamento de risco de mercado compreendem um conjunto de atividades 
que permeiam toda a cadeia de negócio, desde o desenvolvimento de produtos, a 
negociação de operações, a modelagem e o controle de risco de mercado e de resultado e a 
formalização, contabilização e liquidação de operações, bem como o acompanhamento da 
efetividade dos processos e controles utilizados. A gestão do risco de mercado é realizada, 
sobretudo, com base nas seguintes métricas:  

• Exposição por fator de risco: medida da exposição da carteira que está sujeita às 
variações de um determinado fator de risco de mercado (juros, câmbio, inflação etc.); 

• Valor em Risco (VaR): medida estatística que quantifica a perda financeira potencial 
máxima esperada em condições normais de mercado, considerando um determinado 
horizonte de tempo e um intervalo de confiança;  

• Perdas em cenários de estresse (Teste de Estresse): técnica de simulação para 
avaliação do comportamento dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando os fatores 
de risco relevantes são levados a situações extremas de mercado, baseadas em cenários 
prospectivos e históricos; 

• Sensibilidade (DV01- Delta Variation): impacto no valor de mercado dos fluxos de 
caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros atuais ou na taxa 
do indexador, como demonstrado abaixo: 

 
Exposições     31/12/2019 
Fatores de Risco  Risco de Variação em:  Cenário I Cenário II Cenário III 

Prefixado  Taxa de Juros Prefixada em Reais  -311,9 -14.951,1 -19.482,2 
Cupons 

Cambiais 
 Taxa dos Cupons de Moedas 

Estrangeiras 
 -1,2 -98,7 -197,5 

Moedas  Taxas de Câmbio  -510,6 -12.765,9 -25.531,8 
Total Trading    -456,4 -14.899,9 -30.010,9 
Total Banking    -367,4 -12.915,8 -15.200,5 
Total Geral    -823,8 -27.815,7 -45.211,5 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DAS CARTEIRAS 

A análise de sensibilidade das carteiras permite avaliar o efeito dos movimentos relativos das 
curvas de mercado e dos preços dos ativos financeiros sobre as posições mantidas pelo C6 
Bank. Nesse sentido, são empregados três cenários específicos: 

Cenário I: Aplicação de choques de 1 ponto-base nas taxas de juros pré-fixado, cupom de 
moedas, inflação e índice de taxas de juros, e 1 ponto percentual nos preços de moedas e 
ações; 

Cenário II: Aplicação de choques de 25% nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupom de 
moedas, inflação, índices de taxas de juros e nos preços de moedas e ações, tanto de alta 
quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco;  

Cenário III: Aplicação de choques de 50% nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupom de 
moedas, inflação e índices de taxas de juros e nos preços de moedas e ações, tanto de alta 
quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco. 

 

 RIS CO DE  CRÉ DIT O 
 

O C6 Bank possui uma estrutura de gerenciamento de risco de crédito responsável por avaliar, 
monitorar e controlar a exposição de crédito dentro e entre segmentos de negócios do Banco. 
A estrutura de limites de crédito é calibrada considerando a tolerância de risco do C6 Bank, 
incorporando limites globais de concentração de portfólio por setor econômico e por 
contraparte conectada. O processo de gerenciamento do risco de crédito é realizado de 
maneira contínua, integrada e abrangente. Este processo envolve diversas áreas com 
atribuições específicas, garantindo uma estrutura eficiente, enquanto a mensuração e controle 
do risco de crédito são realizados de maneira centralizada e independente, sendo as duas 
principais áreas a Área de Risco de Crédito, e a Área de Crédito e Analytics. 

 

A Área de Risco de Crédito é responsável por (i) garantir a transparência e afetiva comunicação 
dos riscos de crédito relevantes; (ii) assegurar o cumprimento dos limites estabelecidos; (iii) 
estimar as perdas esperadas associadas ao risco de crédito; (iv) validar e monitorar 
continuamente os modelos e políticas de crédito e; (v) acompanhar os principais indicadores 
de risco de crédito.  

 

Compete à Área de Crédito e Analytics, unidade independente responsável pela gestão da 
carteira de crédito do C6 Bank: (i)  elaborar os modelos estatísticos de mensuração de risco 
de crédito e de cobrança; (ii) realizar a gestão das exposições de crédito; (iii) atuar na 
prevenção da deterioração da qualidade creditícia das contrapartes; (iv) conceder limites de 
crédito levando em conta as alçadas vigentes; (v) avaliar a qualidade dos instrumentos 
mitigadores de risco e; (vi) acompanhar a evolução do mercado, visando identificar os 
movimentos que possam influenciar as análises e instrumentos adotados. 

 

 RIS CO DE  L IQUIDE Z 
 

A mensuração e o controle do risco de liquidez são realizados de maneira centralizada e 
independente, alinhada ao apetite de risco definido pela Diretoria. O processo de controle do 
risco de liquidez é composto dos seguintes elementos: (i) mensuração da exposição ao risco 
de liquidez, (ii) monitoramento, controle e reporte, (iii) correção tempestiva das falhas 
encontradas, e (IV) Plano de Contingência de Liquidez (PCL). 
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 RIS CO OPE RA CIO NAL 
 

O processo de gerenciamento do risco operacional é realizado de forma contínua, integrada 
e abrangente, envolvendo diversas áreas com atribuições específicas. A mensuração e o 
controle do risco operacional são realizados de maneira centralizada e independente, 
alinhada ao apetite de risco definido pela Diretoria Executiva e refletido na RAS. O C6 Bank 
mantém uma estrutura que assegura a adequada capacitação sobre risco operacional de 
todos os colaboradores e dos prestadores de serviços terceirizados relevantes, por meio de 
treinamento visando a disseminação da cultura de risco do C6 Bank. 

 

 GE RE N CIAME NT O  DE  R ISC OS OPE RACI O NAIS 
 

Os requerimentos de capital do C6 Bank são determinados com base no conjunto de regras 
emanadas pelo CMN e pelo BCB que refletem, no Brasil, os padrões globais de requerimento 
de capital (BIS BCBS). Para calcular os requerimentos mínimos de capital, apura-se o montante 
total dos Ativos Ponderados por Risco (RWA) através da soma das parcelas dos Ativos 
Ponderados por Risco de Crédito, de Mercado e Operacional. O C6 Bank utiliza as abordagens 
padronizadas para o cálculo dessas parcelas, consoante a regulamentação em vigor.  

A tabela a seguir apresenta os requerimentos mínimos de capital e limites operacionais: 

 
 31/12/2019 

  
Patrimônio de Referência 180.341  

Nível I 180.341  
Capital Principal 180.341  

Patrimônio Líquido  335.638  
(-) Ajustes Prudenciais -155.296  
Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
-130.270  

Ativos permanentes diferidos -25.026  
  

RWA 1.435.004  
Risco de Crédito 600.955  
Risco de Mercado 17.543  
Risco Operacional 816.505  

  
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 114.800  
Margem do PR em relação ao capital exigido 65.541  

RBAN 1.002  
Margem do PR em relação ao capital exigido c/ RBAN 64.539  

Adicional de Capital Principal (ACP) 35.875  
Margem do PR em relação ao capital exigido c/ RBAN e ACP 28.664  
Índice de Basiléia (PR/RWA) 12,57% 

 

Em 31 de dezembro de 2019 o Banco Central do Brasil autorizou a mudança da Abordagem 
Padronizada do Risco Operacional de BIA para ASA 2, produzindo efeito a partir da data base 
de Janeiro/2020. Essa mudança trará uma alocação de capital para o Risco Operacional mais 
eficiente e mais em linha com a estratégia do C6 Bank. Caso o C6 Bank utilizasse a abordagem 
do ASA 2 para 31 de dezembro de 2019, o índice de Basiléia projetado seria 19,25%. 
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 EVENTOS SUBSEQUENTES 

De acordo com Assembleia Geral Extraordinária de 15 de janeiro de 2020, foi aprovado 
aumento de capital do C6 Bank, no montante de R$ 60 milhões, mediante a emissão de 
138.792.505 ações ON, conforme aprovado pelo BCB em 31 de janeiro de 2020. 

De acordo com Assembleia Geral Extraordinária de 14 de fevereiro de 2020 foi aprovado 
aumento de capital do C6 Bank, no montante de R$ 25 milhões, mediante a emissão de 
56.066.283 ações ON, conforme aprovado pelo BCB em 27 de fevereiro de 2020. 
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