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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da Carbon Holding Financeira S.A.
("Instituição") e suas controladas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Carbon Holding
Financeira S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho consolidado de suas
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas". Somos
independentes em relação à Instituição e suas controladas, 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 conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido
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Porque é um PAA

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Provisão para perdas esperadas
(impairment) sobre créditos (Notas 2.4, 4.8
e 8)
A estimativa de perda esperada das operações de
crédito, considerando os requerimentos da IFRS 9,
requer o um elevado nível de julgamento por parte
da Administração.
A determinação da perda de crédito esperada
considera, dentre outros elementos:

Obtivemos entendimento do processo feito pela
administração para apuração e reconhecimento das
perdas de crédito esperadas, contemplando
substancialmente os seguintes principais processos:
(i) modelos e premissas adotados para
determinação do valor recuperável dos créditos; (ii)
processamento e contabilização da provisão para
perdas; (iii) conciliação dos saldos contábeis com a
posição analítica; e (iv) elaboração das notas
explicativas.

Carteira coletiva - as características de risco de
crédito e usa estimativas da Probabilidade de
Default (PD), da Loss Given Default (LGD) e da
Exposure at Default (EAD), bem como estimativas Para as provisões calculadas considerando a
do impacto das projeções das condições econômicas avaliação individual, avaliamos e testamos os
critérios utilizados para a determinação do valor
futuras.
recuperável com base no risco de crédito.
Carteira Individual – condições da contraparte, as
características do ativo, a experiência histórica de
redução ao valor recuperável e outras
circunstâncias conhecidas no momento da
avaliação.

Para as provisões calculadas considerando a
avaliação coletiva, efetuamos testes quanto ao
processo de aprovação e validação dos modelos
aplicados na determinação da provisão para perda
esperada do crédito em base amostral com o auxílio
de nossos especialistas, testamos os referidos
A administração também monitora a deterioração
modelos analisando a metodologia e a aplicação dos
do risco de crédito e a classificação dos créditos nos parâmetros de risco (PD, LGD e EAD)
estágios previstos na IFRS 9.
desenvolvidos, para as carteiras mais significativas,
bem como a integridade da base de dados utilizada
Dessa forma, consideramos essa área como foco em para os cálculos.
nossa auditoria.
Consideramos que os critérios e premissas adotados
pela Administração proporcionam uma base
razoável para a apuração e registro contábil das
perdas de crédito com base no IFRS 9, no contexto
das demonstrações financeiras consolidadas.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
consolidadas
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, 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 financeiras, 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras consolidadas, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras consolidadas,
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 e suas controladas.

•

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

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
financeiras consolidadas 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 financeiras consolidadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

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 financeiras 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.
São Paulo, 29 de abril de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Marcos Paulo Putini
Contador CRC 1SP212529/O-8
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BALANÇO

PATRIMONIAL CONSOLIDADO

E M 31 D E D E Z E M B R O D E 20 2 0
(EM MILHARES DE REAIS)

E

2 01 9
Nota

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Títulos e valores mobiliários
Derivativos
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
Títulos e valores mobiliários
Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Operações de crédito
Depósitos compulsórios no Banco Central
Outros ativos ao custo amortizado
(-) Provisão para perda esperada
Outros ativos
Ativos fiscais
Imobilizado
Ágio e outros ativos intangíveis
Total do ativo
Passivo
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Derivativos
Outros passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao custo amortizado
Depósitos
Recursos de aceites e emissão de títulos
Empréstimos
Outros passivos financeiros
Passivo fiscal diferido
Outros passivos
Patrimônio líquido
Capital Social
Capital adicional integralizado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Títulos conversíveis componente do patrimônio
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

5
6
6.1
6.2

31/12/2020
10.319.367
897.200

31/12/2019
2.116.428
215.740

1.149.523
41.014

866.173
118.800

941.826

43.703

5.589.004
155.893
254.260
(100.219)
200.468
734.606
225.713
230.079
10.319.367

185.932
5.336
103.306
(7.253)
60.679
263.515
122.776
137.721
2.116.428

9.694.290

1.840.878

40.070
11.750

107.830
31.924

5.957.481
1.231.863
603.345
1.512.518
9.570
327.693

1.129.900
182.505
89.867
191.544
4.967
102.341

463.913
117.393
143.409
50
6.154
525.000
(665.228)
590.691
34.386
625.077
10.319.367

378.418
143.409
50
271
(246.598)
275.550
275.550
2.116.428

7
8
8.1
9
8.1
10
22
11
12

6
6.2
14
13

15
16
18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES

CONSOLIDADAS DO RESULTADO

E M 31 D E D E Z E M B R O D E 20 2 0
(EM MILHARES DE REAIS)

E

2 01 9
Nota

Receita com juros
Despesa com juros
Resultado líquido de juros
Receita de prestação de serviços
Resultado líquido com instrumentos financeiros
Provisão para perdas com créditos
Variações cambiais líquidas
Resultado de equivalência patrimonial de coligadas
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas e despesas operacionais
Resultado antes dos impostos, contribuições
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício
Prejuízo atribuível aos acionistas não controladores
Prejuízo atribuível aos acionistas controladores

31/12/2020
235.877
(124.766)
111.111
136.861
(2.189)
(103.740)
30.029
9.241
(371.127)
(592.474)
(18.147)
(48.761)
(849.196)
410.601
(438.595)
(19.965)
(418.630)

31/12/2019
38.094
(36.842)
1.252
32.521
12.297
(5.591)
(1.122)
(201.233)
(285.874)
(3.716)
10.073
(441.393)
194.795
(246.598)
(246.598)

19
19

(0,63)
(0,63)

(0,81)
(0,81)

19
19

667.674.503
667.674.503

305.004.030
305.004.030

24
23
25

27
28
26
22

Resultado por ação - básico (em R$)
Resultado por ação - diluído (em R$)
Média ponderada da quantidade de ações em circulação
Básica
Diluída

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES

CONSOLIDADAS DO RESULTADO ABRANGENTE

E M 31 D E D E Z E M B R O D E 20 2 0
(EM MILHARES DE REAIS)

E

2 01 9

Prejuízo do exercício
Variação de ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Ajuste a valor de mercado de ativos financeiros
Efeito tributário
(=) Resultado abrangente total
Resultado abrangente atribuível à participação dos acionistas não
controladores
Resultado abrangente atribuível ao acionista controlador

31/12/2020
(438.595)

31/12/2019
(246.598)

13.991
(6.418)
(431.022)

271
(246.327)

(18.275)

-

(412.747)

(246.327)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÕES

CONSOLIDADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

E M 31 D E D E Z E M B R O D E 20 2 0
(EM MILHARES DE REAIS)

E

2 01 9

1

Títulos
conversíveis
componentes
do
patrimônio
líquido
-

-

-

-

-

-

1

-

1

Aumento de capital
Constituição de reserva
Variação de outros resultados abrangentes
Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

18
18

378.417
378.418

-

143.409
143.409

50
50

271
271

-

(246.598)
(246.598)

378.417
143.459
271
(246.598)
275.550

-

378.417
143.459
271
(246.598)
275.550

Aumento de capital
Títulos de dívida conversível componente do patrimônio
Variação de ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízo do exercício
Adição de não controladores
Saldo em 31 de dezembro de 2020

18
18

85.495
463.913

525.000
525.000

143.409

50

5.883
6.154

117.393
117.393

(418.630)
(665.228)

85.495
525.000
5.883
(418.630)
117.393
590.691

1.690
(19.965)
52.661
34.386

85.495
525.000
7.573
(438.595)
170.054
625.077

Nota

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Capital social

Reservas de
capital

Reservas de
lucro

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Outros
resultados
abrangentes

Capital
adicional
integralizado

Lucros ou
prejuízos
acumulados

Total
patrimônio
líquido controladores

Total
patrimônio
líquido - não
controladores

Total
patrimônio
líquido
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DEMONSTRAÇÕES

CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

E M 31 D E D E Z E M B R O D E 20 2 0
(EM MILHARES DE REAIS)

E

2 01 9
Nota

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes ao prejuízo
Provisão para participação nos resultados
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa
Depreciações e amortizações
Tributos diferidos
Contingências
Pagamento baseado em ações
Perda por redução ao valor recuperável
Outros
Resultado ajustado
Aumento / (redução) de ativos e passivos
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Títulos e valores mobiliários
Derivativos
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
Títulos e valores mobiliários
Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Operações de crédito
Depósitos no Banco Central
Outros ativos financeiros ao custo amortizado
Outros ativos
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Derivativos
Outros passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao custo amortizado
Depósitos
Recursos de aceites e emissão de títulos
Empréstimos
Outros passivos financeiros
Outros passivos
Caixa usado nas
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de ágio e ativos intangíveis
Venda de participação minoritária em controlada
Caixa usado nas
Atividades de financiamento
Aumento de capital
Pagamento de arrendamento
Participação de não controladores no patrimônio
Títulos de dívida conversível componente do patrimônio
Passivo ao custo amortizado
Caixa proveniente de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento de caixa e equivalentes de caixa

31/12/2019

(438.595)

(246.598)

83.603
(6.035)
35.647
(410.601)
8.670
6.264
103.740
(3.947)
(621.254)

46.592
(2.242)
24.670
(195.662)
5.591
(415)
(368.064)

(283.350)
77.786

(866.173)
(118.800)

(898.123)

(43.703)

(5.403.072)
(150.557)
(143.381)
(139.621)

(185.932)
(5.336)
(103.035)
(60.847)

(67.760)
(20.174)

107.830
31.924

4.827.581
204.061
6.450
1.320.974
82.217
(1.208.223)

1.129.900
182.505
89.867
191.544
4.131
(14.189)

(121.732)
(97.910)
170.054
(49.588)

(147.251)
(194.000)
(341.251)

18

85.495
(9.619)
(19.965)
525.000
1.352.325
1.933.236

521.826
(5.087)
52.198
568.937

5

215.740
6.035
897.200
681.460

1
2.242
215.740
215.739

97.310
(19.610)

452
(2.798)

6.264
1.299

5.793

27
28
22
20

12

5

Informações complementares sobre fluxo de caixa
Juros recebidos
Juros pagos
Transações não monetárias
Pagamento baseado em ações
Transferência de ativos

31/12/2020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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NOTAS

EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

3 1 D E D E Z E M B R O D E 20 20 E 20 19
(E M M I L H A R E S D E R E A I S , E X C E T O Q U A N D O

1.

INDICADO)

C ONTEXTO OPERA CIONAL

A Carbon Holding Financeira S.A (Carbon Holding), foi fundada em 02 de abril de 2018, é uma
Sociedade Anônima de Capital Fechado, com sede localizada na Avenida Nove de Julho nº 3186,
no Estado de São Paulo, e, têm como atividade preponderante a participação, como sócia ou
acionista, e o exercício do controle de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
A Carbon Financeira é a controladora das entidades operacionais do Grupo C6. O Grupo C6
oferece uma plataforma de atendimento bancário para pessoas físicas e pequenas e médias
empresas. Sem filiais físicas, o grupo oferece produtos financeiros acessíveis para todos os perfis
de clientes. O grupo C6 não cobra taxas por produtos básicos, como manutenção de conta
corrente, pagamentos, saques e transferências, e investe na criação contínua de serviços
inovadores, como a Conta Global, o pagamento de pedágio C6 Taggy e o Programa de pontos e
resgate Átomos. A Carbon Financeira é uma holding financeira controlada pela Carbon Holding
S.A. (anteriormente denominada C6 Holding S.A), uma holding que detém 84,3% de suas ações.
O Conselho de Administração aprovou estas demonstrações financeiras consolidadas para
emissão em 29 de abril de 2021.

2.

A PRESENTA ÇÃ O DA S DEMONSTRAÇÕES FINA NCEIRA S CONSOLIDA DAS

Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras consolidadas da Carbon Holding
Financeira e foi preparado conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas
internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em reais (R$), moeda funcional e
de apresentação da Carbon Financeira. As informações financeiras quantitativas, exceto quando
indicado de outra forma, são apresentadas em milhares de reais (R$ mil).
BASE

DE CONSOLIDAÇÃO

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da
Carbon Holding e suas controladas em 31 de dezembro de 2020 e 2019. O controle é obtido
quando a Carbon Holding estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu
envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do poder
exercido em relação à investida. Especificamente, a Carbon Financeira controla uma investida se,
e apenas se, tiver:
•

Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual
capacidade de influenciar as atividades pertinentes da investida);
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•
•

Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a
investida; e
A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus
retornos.

Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar
suporte a esta presunção e quando a Carbon Financeira tiver menos da maioria dos direitos de
voto de uma investida, a Carbon Financeira considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes
ao avaliar se tem poder em relação a uma investida, inclusive:
•
•
•

O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Holding (investidor).

A Carbon Financeira avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias
indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle anteriormente
mencionados. A consolidação de uma controlada tem início quando a Carbon Financeira obtiver
controle em relação à controlada e finaliza quando a Carbon Financeira deixar de exercer o
mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada
durante o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data
em que a Carbon Financeira obtiver controle até a data em que a Carbon Financeira deixar de
exercer o controle sobre a controlada.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores da Carbon Financeira, mesmo se isso resultar em prejuízo
aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da
Carbon Financeira. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa da
mesma, relacionados com transações entre membros da Carbon Financeira, são totalmente
eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
Se a Carbon Financeira perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer
componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença
resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é
reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Na aquisição de investimentos em coligadas, qualquer diferença positiva entre o custo do
investimento e a parcela da Carbon Financeira do valor justo líquido dos ativos e passivos
identificáveis da investida é contabilizada como ágio, o qual é incluído no valor contábil do
investimento. A Carbon Financeira não realiza a amortização desse ágio, porém, seu valor
recuperável é testado, no mínimo anualmente, para avaliação de indicativo de perda por redução
ao valor recuperável. Subsequentemente, qualquer valor que exceda a participação da Carbon
Financeira no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida sobre o custo do
investimento é incluído como receita na Demonstração do Resultado Consolidado, pelo método
de equivalência patrimonial.
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A seguir estão apresentadas as controladas e fundos de investimentos, consolidados nas
demonstrações:
Nome
Controladas diretas
Banco C6 S.A.
Banco C6 Consignado S.A.
Controladas indiretas
C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
C6 Holdings LLC
C6 Capital Securities LL
C6 Cayman Branch
NTK Solutions S.A.
PayGo Adm. Meios Pagamento Ltda.
SETIS Automação e Sistemas Ltda.
C6 Corretora de Seguros S.A.
Instituição de Design e Ensino, Aprendizagem e
Treinamentos Ltda.
C6 Brokers LLC
Som.us Wholesale Assessoria e Consultoria em
Seguros Ltda.
Som.us Corretora de Resseguros Ltda
Oxigênio Seguros Pessoais Ltda.
Casa do Corretor Ltda.
Nova Casa do Corretor Ltda.
Fundos de investimento
Fundo Carbono FIM CP IE
C6 Bank TV1 FIDC NP

ESTIMATIVAS

Participação %
31/12/2020
31/12/2019

País

Moeda

Data de aquisição

Brasil
Brasil

Real
Real

04/03/2019
10/08/2020

95,76%
100%

100%
0%

Brasil
EUA
EUA
EUA
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

04/03/2019
11/09/2019
24/10/2019
21/01/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
15/09/2020

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Brasil

Real

15/09/2020

100%

0%

EUA

Real

21/09/2020

100%

0%

Brasil

Real

15/09/2020

100%

0%

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Real
Real
Real
Real

15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

Brasil
Brasil

Real
Real

17/09/2019
27/11/2019

100%
100%

100%
100%

E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o IFRS requer que a Administração
faça julgamentos e aplique estimativas que afetam os valores registrados reconhecidos de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. As
estimativas e premissas adotadas são monitoradas continuamente, analisadas de forma
contínua, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada,
com efeitos prospectivos e ajustes prospectivos. As estimativas e premissas adotadas são
monitoradas continuamente, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a
estimativa é reavaliada, ajustando-se prospectivamente. Essas estimativas foram aplicadas de
maneira consistente a todos os exercícios apresentados, exceto quando indicado de outra
forma.
Esta nota fornece uma lista das principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas
demonstrações financeiras consolidadas, na medida em que ainda não foram divulgadas nas
outras notas acima. Essas políticas foram aplicadas de forma consistente a todos os anos
apresentados, a menos que indicado de outra forma:
VALOR JUSTO
ATIVOS

DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO NEGOCIADOS EM MERCADOS

O valor justo dos instrumentos financeiros é calculado por meio de técnicas de avaliação
baseadas em premissas que levam em consideração informações e condições de mercado. As
principais premissas são dados históricos, informações sobre transações semelhantes e
técnicas de precificação. Para instrumentos mais complexos ou ilíquidos, julgamento significativo
é necessário para determinar o modelo utilizado com a seleção de dados específicos e, em certos
casos, ajustes de avaliação são aplicados ao valor do modelo ou para o preço cotado para
instrumentos financeiros que não são negociados ativamente.
As metodologias utilizadas para estimar o valor justo de determinados instrumentos financeiros
estão descritas na Nota 4.10.
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REDUÇÃO

DO VALOR RECUPERÁVEL DOS

ATIVOS FINANCEIROS

O modelo adotado pela Carbon Financeira para o cálculo da redução ao valor recuperável de
ativos financeiros é baseado no conceito de perdas esperadas de crédito Expected credit losses
(ECL). O ECL para ativos financeiros é baseado em premissas sobre risco de inadimplência e taxas
de perda esperadas. A administração usa seu julgamento ao fazer essas premissas e selecionar
os dados para o cálculo da redução ao valor recuperável, com base no histórico de inadimplência
e nas condições de mercado existentes, bem como nas estimativas futuras no final de cada
período de relatório. As perdas por impartment são avaliadas desde o reconhecimento inicial da
operação e monitorizadas à medida que a situação do risco de crédito se altera.
A Carbon Financeira calcula as perdas de crédito esperadas para instrumentos financeiros
mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
garantias financeiras e compromissos de empréstimos.
A Carbon Financeira aplica uma abordagem em três estágios para medir a perda de crédito
esperada, em que os ativos financeiros migram de um estágio para outro de acordo com as
mudanças no risco de crédito.
•

•

•

Estágio 1 - perda de crédito esperada para 12 meses: representa os eventos de
inadimplência possíveis nos próximos 12 meses. Aplicável a ativos financeiros que não
apresentam redução no valor recuperável de crédito quando adquiridos ou originados.
Estágio 2 - o ECL é medido com base na vida útil do instrumento financeiro: considera
todos os possíveis eventos de default no decorrer do ciclo completo da operação.
Aplicável a ativos financeiros originados que não estão com redução ao valor recuperável
de crédito quando originados ou adquiridos, mas para os quais o risco de crédito
aumentou significativamente; e
• Estágio 3 - Perda de crédito esperada para ativos com redução ao valor recuperável:
considera todos os eventos de inadimplência possíveis. Aplicável a ativos financeiros que
estão com redução no valor recuperável de crédito quando adquiridos ou originados que
estão com redução no valor recuperável no reconhecimento inicial. Seu ECL é sempre
medido em uma base vitalícia.

Um ativo irá migrar entre os estágios conforme seu risco de crédito aumenta ou diminui. Portanto,
um ativo financeiro que migrou para os estágios 2 e 3 pode retornar ao estágio 1, a menos que
tenha sido comprado ou originado um ativo financeiro com redução ao valor recuperável.
Para detalhes sobre a perda de crédito esperada. Notas 4.8 e 29.11.
REDUÇÃO

DO VALOR RECUPERÁVEL DO

ÁGIO

A Carbon Financeira avalia anualmente o ágio para eventuais perdas, de acordo com as práticas
contábeis. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa (UGCs) foram determinados
com base em cálculos do valor em uso, com base em estimativas e projeções orçamentárias
aprovado pela administração.
Para determinar essa estimativa, a Carbon Financeira adota a metodologia de fluxo de caixa
descontado para um período de cinco anos, premissas macroeconômicas, taxa de crescimento
e taxa de desconto.
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ATIVOS

FISCAIS DIFERIDOS

Ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente na extensão em que seja provável que as
empresas irão gerar lucro tributável futuro suficiente para sua compensação. A expectativa de
realização do crédito tributário está baseada na projeção de lucros tributáveis futuros e demais
estudos técnicos, conforme divulgado na Nota 22.
PROVISÕES,

ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

A Carbon Financeira revisa periodicamente suas contingências. As contingências são avaliadas
com base nas melhores estimativas da administração sob a orientação e opinião dos assessores
jurídicos quando há uma saída provável de perceber a possibilidade de liquidação com recursos
financeiros e os valores podem ser razoavelmente estimados. As provisões para contingências
que são classificadas como perdas prováveis, são registadas no balanço na rubrica “Provisão
para contingências”. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis, são apenas
divulgados nas notas e aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão ou
divulgação. Informações adicionais estão descritas na Nota 17.

3.

A QUISIÇÃ O , A LIENA ÇÃ O E EVENTOS SOCIETÁ RIOS

Em 4 de março de 2019, a Carbon Financeira adquiriu 100% das ações do Banco C6 S.A da Carbon
Holding S.A, por meio de aporte de capital em ativos no valor de R$ 105 milhões.
Em 11 de setembro de 2019, o Banco C6 adquiriu 100% das ações da C6 Holdings LLC da Carbon
Holding S.A., pelo valor de R$ 27,6 milhões.
Em 20 de novembro de 2019, o Banco C6 adquiriu 100% das ações da NTK Solutions S.A. (“NTK”) e
suas subsidiárias da Carbon Holding S.A, pelo valor de R$ 85,9 milhões.
Em 15 de setembro de 2020, o Banco C6 adquiriu 100% da C6 Corretora de Seguros S.A. da
Carbon Holding S.A, pelo valor de R$ 20,1 milhões.
Em 15 de setembro de 2020, o Banco C6 adquiriu 100% da Instituição de Design de Ensino,
Aprendizagem e Treinamentos Ltda. (IDEA9) da Carbon Holding S.A, pelo valor de R$ 6,8 milhões.
Em 21 de setembro de 2020, a C6 Holdings LLC adquiriu 100% da C6 Brokers LLC. da Carbon
Holding S.A., pelo valor de R$ 5,2 milhões.
As aquisições da Carbon Holding S.A. foram contabilizadas pelo valor de livros das investidas, que
envolve a contabilização dos ativos e passivos do negócio adquirido usando os valores contábeis
existentes. O goodwill gerado na aquisição foi alocado à única unidade geradora de caixa do
grupo.
Em 10 de agosto de 2020, o Banco C6 adquiriu 100% das ações do Banco FICSA S.A. (atualmente
denominado Banco C6 Consignado S.A.). O valor pago na transação foi de R$ 11 milhões, retidos
principalmente para compensar pagamentos futuros relacionados a contingências préaquisição. A transação foi contabilizada como uma aquisição de ativos, substancialmente
intangíveis.
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4.

R ESUMO DAS PRINCIPA IS PRÁ TICA S CONTÁ BEIS

As práticas contábeis adotadas pela Carbon Financeira são aplicadas de maneira consistente ao
longo do período apresentado nestas Demonstrações Financeiras Consolidadas.
ÁGIO
O ágio é inicialmente reconhecido e medido para combinações de negócios (conforme descrito
nas notas 2.5 e 4.2). O ágio não é amortizado, mas testado para redução ao valor recuperável
anualmente, ou com maior frequência se as alterações nas circunstâncias indicativas se
alterarem e é registado ao custo deduzido das perdas por imparidade acumuladas.
Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado para a única unidade
geradora de caixa (UGC) da Carbon Financeira que se beneficiará das sinergias da combinação. A
unidade é identificada no nível mais baixo em que o ágio é monitorado para fins de gestão interna,
sendo o segmento de negócio (nota 4.19 e 12).
Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a redução ao
valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à
unidade e, posteriormente, aos demais ativos da unidade, proporcionalmente ao valor de
registro de cada um de seus ativos. As práticas da Carbon Holding Financeira com relação ao ágio
resultante da aquisição de controladas estão descritas na Nota 12.
OUTROS

ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis são ativos não físicos, incluindo software e outros ativos, e são inicialmente
reconhecidos ao custo. Os ativos intangíveis são reconhecidos quando surgem de direitos legais
ou contratuais e seus custos podem ser mensurados com segurança. Os ativos intangíveis da
Carbon Financeira são amortizados usando o método linear ao longo de sua vida útil
remanescente estimada (com vida útil definida). A Carbon Financeira avalia periodicamente seus
ativos intangíveis com o objetivo de identificar se existem indícios de redução ao valor
recuperável.
As licenças adquiridas separadamente são demonstradas ao custo histórico e amortizadas ao
longo de sua vida útil definida.
As marcas, licenças e contratos com clientes adquiridos em uma combinação de negócios são
reconhecidos pelo valor justo na data de aquisição e, posteriormente, amortizados pelo método
linear com base na vida útil definida.
Os outros ativos intangíveis referem-se basicamente à construção de nossa plataforma
tecnológica, os quais são amortizados pelo método linear durante sua vida útil remanescente
estimada (com vida útil definida).
A Carbon Financeira avalia periodicamente seus ativos intangíveis com o objetivo de identificar se
existem indícios de redução ao valor recuperável. O valor desses ativos, quando aplicável, é
revisado anualmente ou quando há mudanças significativas nas premissas utilizadas.
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MUDANÇAS

DE PARTICIPAÇÃO EM SUBSIDIÁRIAS

Mudanças na participação acionária em uma subsidiária, que não resultam em perda de controle,
são contabilizadas como transações de capital e qualquer diferença entre o valor pago e o valor
contábil do acionista não controlador é reconhecida diretamente no patrimônio líquido
consolidado.
Se uma controladora perder o controle de uma subsidiária, a controladora deixa de reconhecer
os ativos e passivos da antiga subsidiária da demonstração financeira consolidada, reconhece
qualquer investimento retido na antiga subsidiária e subsequentemente contabiliza por ele e por
quaisquer valores devidos por ou para a antiga subsidiária de acordo com as IFRS relevantes, e
reconhece o ganho ou perda associado à perda de controle atribuível ao antigo controle
acionário.
TRANSAÇÃO

EM MOEDA ESTRANGEIRA

As transações em moeda estrangeira são convertidas, mensuradas novamente para a moeda
funcional, utilizando as taxas de câmbio em vigor nas datas das transações ou nas datas da
avaliação, quando os itens são mensurados novamente.
Todos os ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como
"Variações cambiais líquidas".
CAIXA

E EQUIVALENTES DE CAIXA

Inclui saldos de caixa, contas correntes (depósitos) e aplicações no mercado aberto com
vencimento original não superior a 90 dias do reconhecimento inicial, considerados de liquidez
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco
insignificante de mudança de valor.
APLICAÇÕES

NO MERCADO ABERTO

A Carbon Financeira possui aplicações no mercado aberto, representadas por títulos com
contrato de revenda. A diferença entre o preço de venda e recompra é tratada como juros e
reconhecida ao longo da vida do contrato, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os
ativos financeiros aceitos como garantia nas operações de revenda da Carbon Financeira
podem ser utilizados, desde que previstos nos acordos, como garantia em operações
compromissadas ou podem ser alienados por decisão da administração.
ATIVOS

E PASSIVOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos quando a Carbon Financeira se
torna parte da disposição contratual do instrumento na data de negociação (data em que a
Carbon Financeira se compromete a vender ou comprar o ativo).
No reconhecimento inicial, a Carbon Financeira mensura um ativo financeiro ou passivo financeiro
pelo seu valor justo mais ou menos, os custos de transação que são incrementais e diretamente
atribuídos à emissão ou aquisição do ativo ou passivo (caso estes não sejam ao valor justo por
meio do resultado). Para ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, os
custos de transação são considerados despesas.
Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e investimentos em instrumentos de
dívida mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, após o
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reconhecimento inicial, é reconhecida uma provisão para perda de crédito esperada, que resulta
em uma perda contábil sendo reconhecida no resultado quando um ativo é recem originado.
Quando o valor justo dos ativos e passivos financeiros é diferente do reconhecimento inicial ou
preço de transação, a diferença é reconhecida pela Carbon Financeira como:
(i)

(ii)

Ganho ou perda quando o valor justo é evidenciado por um preço de cotação no
mercado ativo ou técnica de avaliação usando apenas dados de mercados
observáveis; ou
Amortizado durante a vida do instrumento; diferido até que o valor justo do
instrumento possa ser medido por entradas observáveis de mercado; ou realizada
por meio de liquidação, para todos os demais casos.

CLASSIFICAÇÃO

E AVALIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias de mensuração:
Custo amortizado: utilizado quando os ativos financeiros são administrados para coletar os
fluxos de caixa contratuais, consistindo apenas nos pagamentos de principal e juros.
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: utilizado quando os ativos financeiros
são mantidos tanto para receber fluxos de caixa contratuais, consistindo apenas no pagamento
de principal e juros, quanto para venda. Os movimentos no valor contábil são feitos por meio de
outros resultados abrangentes, exceto para o reconhecimento de: (i) ganhos ou perdas por
redução ao valor recuperável, (ii) receita de juros e (iii) ganhos e perdas cambiais sobre o custo
amortizado do instrumento (que são reconhecidos no lucro ou perda);
Valor justo por meio do resultado: utilizado para os ativos financeiros que não atendem aos
critérios descritos acima.
A classificação e subsequente mensuração dos ativos financeiros depende de:
(i)
(ii)

modelo de negócios em que são administrados, e
as características de seus fluxos de caixa.

O modelo de negócios representa a forma como os ativos financeiros são gerenciados para
gerar e coletar fluxos de caixa e não depende das intenções da Administração em relação a um
instrumento observado individualmente. Os fatores considerados pela Carbon Financeira na
determinação de um modelo de negócios relacionado a um grupo de ativos incluem a
expectativa de como os fluxos de caixa são coletados, a forma como os riscos relacionados ao
grupo de ativos são avaliados e como o desempenho do ativo é mensurado e reportado a
administração. Os ativos financeiros podem ser gerenciados com a finalidade de:
(i)
(ii)
(iii)

coleta de fluxos de caixa contratuais;
obter, coletar fluxos de caixa contratuais e vender; ou
venda.
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Teste SPPI: quando o modelo de negócios é direcionado em manter ativos para coletar fluxos de
caixa contratuais ou para coletar fluxos de caixa contratuais e vender, a Carbon Financeira avalia
os fluxos de caixa para verificar se eles representam apenas pagamentos de principal e juros. Os
fluxos de caixa devem incluir apenas pagamento para o valor do dinheiro no tempo, risco de
crédito e outros riscos básicos de empréstimo e uma margem de lucro que seja consistente com
um acordo básico de empréstimo. Se os termos contratuais introduzirem exposição ao risco ou
volatilidade do fluxo de caixa, como exposição a variações nos preços de instrumentos
patrimoniais ou preços de commodities, o ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio
do resultado.
CLASSIFICAÇÃO

E MENSURAÇÃO DE PASSIVOS FINANCEIROS

Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias de mensuração:
Custo amortizado: passivos financeiros gerados por:
(a) uma obrigação contratual:
(i) entregar dinheiro ou outro ativo financeiro; ou
(ii) trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em condições que
sejam potencialmente desfavoráveis para a entidade; ou
(b) um contrato que será ou poderá ser liquidado com os instrumentos de patrimônio da própria
entidade.
Valor justo por meio do resultado: utilizado para passivos financeiros que não atendem aos
critérios descritos acima.
O Banco baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais vencidas, extintas
ou canceladas.
PASSIVOS

DE COMISSÃO AO CUSTO AMORTIZADO

Os passivos relacionados aos custos com comissões considerados como custos de aquisição
diferidos (comissões pagas pelos esforços da carteira de crédito consignado) são registrados
como provisão e reconhecidos como despesa proporcionalmente ao longo do prazo do
respectivo contrato. Informações adicionais estão apresentadas na nota 15.
INSTRUMENTOS

FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO PATRIMÔNIO

Um instrumento de passivo financeiro conversível em ações é classificado como um instrumento
de patrimônio se:
O instrumento não inclui nenhuma obrigação contratual:
(i)
(ii)

entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a outra entidade; ou
trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade em condições
que sejam potencialmente desfavoráveis para o emitente.

Se o instrumento será ou poderá ser liquidado nos próprios instrumentos de patrimônio do
emissor, é:
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(i)
(i)

um não derivativo que não inclui nenhuma obrigação contratual para o emissor de
entregar um número variável de seus próprios instrumentos de patrimônio; ou
um derivado que será liquidado apenas pelo emissor, trocando um valor fixo em
dinheiro ou outro ativo financeiro por um número fixo de seus próprios instrumentos
de patrimônio.

RECONHECIMENTO
MODIFICAÇÃO

DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

DE FLUXOS DE CAIXA CONTRATUAIS

A Carbon Financeira pode modificar os termos dos empréstimos concedidos ao cliente devido a
diferentes finalidades, como recuperação ou negociações comerciais. Nesses casos, a Carbon
Financeira não deixa de reconhecer os ativos financeiros quando os fluxos de caixa são
renegociados ou modificados de outra forma, e não há alteração substancial em seus termos e
condições. Entretanto, o valor contábil bruto desse ativo financeiro é recalculado como o valor
presente dos fluxos de caixa contratuais renegociados ou alterados, descontados à taxa de juros
efetiva original e um ganho ou perda da modificação é reconhecido no resultado.
Caso a renegociação ou alteração substancial altere os termos e condições do contrato,
portanto, o ativo financeiro original, a Carbon Financeira deixa de reconhecer o ativo original e
reconhece e substitui por um novo; e seu cálculo de perda de crédito esperada é revisado com
essas novas premissas. As diferenças entre o valor contábil do ativo original e o valor justo do
novo ativo são reconhecidas imediatamente na demonstração consolidada do resultado.
DESCARACTERIZAÇÃO

DE ATIVOS FINANCEIROS

Os ativos financeiros são baixados quando a Carbon Financeira transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios de propriedade e benefícios de sua propriedade. Caso não seja
possível identificar a transferência de todos os riscos e benefícios, o controle deve ser avaliado
para determinar o envolvimento contínuo relacionado à transação. Se por algum motivo houver
retenção dos riscos e benefícios, é reconhecido um passivo pela contraprestação recebida e o
contrato é mantido como ativo financeiro.
DESCARACTERIZAÇÃO

E MODIFICAÇÃO DE PASSIVOS FINANCEIROS

A Carbon Financeira deixa de reconhecer um passivo financeiro quando a obrigação é cessada,
expirada ou cancelada.
Uma modificação substancial dos termos de um passivo financeiro existente ou de parte dele
(seja ou não atribuível à dificuldade financeira do devedor) deve ser contabilizada como uma
extinção do passivo financeiro original e o reconhecimento de um novo.
Uma troca entre um devedor e um credor de instrumentos de dívida com termos
substancialmente diferentes deve ser contabilizada como a descaracterização do passivo
financeiro original e o reconhecimento de um novo. Qualquer alteração substancial nos termos
do contrato gera uma descaracterização do passivo financeiro original e um novo é reconhecido.
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AVALIAÇÃO

A VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS FINANCEIROS

D EFINIÇÃO
A Carbon Financeira define um instrumento financeiro como inadimplente, o que está totalmente
alinhado com a definição de crédito deficiente, quando atende a um ou mais dos seguintes
critérios:
Critérios quantitativos
O devedor apresenta obrigações de crédito emitidas à Carbon Financeira vencidas há mais de 90
dias, como regra geral.
Critérios qualitativos
O devedor atende aos critérios de pagamento improvável, o que indica que o devedor está em
dificuldades financeiras significativas. Estes são os casos em que:
(i) Atrasos nas obrigações contratuais;
(ii) Quebra de contrato, como inadimplência ou atraso;
(iii) A reestruturação de um empréstimo ou adiantamento da Carbon Financeira sob
condições que a Carbon Financeira não consideraria interessante realizar;
(iv) A probabilidade de o devedor entrar em falência, recuperação judicial, necessidade de
execução de garantias ou outra recuperação financeira;
(v) O desaparecimento de um mercado ativo para um título devido a dificuldades
financeiras;
(vi) É provável que o devedor não cumpra integralmente suas obrigações de crédito para
com a Carbon Financeira, como eventos de falecimento.
Um instrumento financeiro que foi renegociado devido à deterioração na condição do tomador
é geralmente considerado como sujeito a redução ao valor recuperável, a menos que haja
evidências de que o risco de não receber fluxos de caixa contratuais foi reduzido
significativamente e não há outro indicador de redução ao valor recuperável.
O ajuste do valor dos instrumentos financeiros com redução ao valor recuperável é reconhecido
na demonstração do resultado consolidada para o período em que a redução no valor
recuperável se torna evidente, e a reversão, se houver, da perda por redução ao valor recuperável
anteriormente reconhecida é reconhecida na demonstração do resultado consolidada para o
período em que a redução do valor recuperável.
O modelo adotado pela Carbon Financeira para o cálculo da redução ao valor recuperável de
ativos financeiros é baseado no conceito de perda esperada de crédito. As perdas por
inadimplência são avaliadas desde o reconhecimento inicial da operação e monitorizadas à
medida que a situação do risco de crédito se altera.
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PERDA

DE CRÉDITO ESPERADA

A Carbon Financeira faz uma avaliação prospectiva da perda de crédito esperada sobre os ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou por meio de outros resultados abrangentes,
compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira:
•
•

•

Ativos financeiros: a perda é medida pelo valor presente da diferença entre os fluxos de
caixa contratuais e os fluxos de caixa que a Carbon Financeira espera receber.
Compromissos de empréstimos: a perda esperada é medida pelo valor presente da
diferença entre os fluxos de caixa contratuais que seriam devidos se o compromisso
fosse sacado e os fluxos de caixa que a Carbon Financeira espera receber.
Garantias financeiras: a perda é medida pela diferença entre os pagamentos esperados
para ressarcimento da contraparte e os valores que a Carbon Financeira espera
recuperar.

A Carbon Financeira aplica uma abordagem em três estágios para medir a perda de crédito
esperada, em que os ativos financeiros migram de um estágio para outro de acordo com as
mudanças no risco de crédito.
Estágio 1: Ativos financeiros que não apresentaram aumento significativo do risco de crédito.
Perda de crédito esperada para os próximos 12 meses, considerando todos os eventos de
possível inadimplência naquele período.
Estágio 2: Ativos financeiros que apresentam aumento significativo do risco de crédito. Perda de
crédito esperada ao longo da vida do ativo financeiro, considerando todos os eventos de
inadimplência naquele período.
Estágio 3: Ativos financeiros que demonstraram que não serão totalmente pagos. Perda de
crédito esperada ao longo da vida do ativo financeiro, considerando todos os eventos de
inadimplência naquele período.
DETERMINAÇÃO

DE

CRITÉRIOS

PARA AUMENTO OU REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO RISCO DE

CRÉDITO

A Carbon Financeira avalia se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente desde o reconhecimento inicial por meio de gatilhos (indicadores) relativos e
absolutos, que consideram o atraso e a probabilidade de inadimplência por grupo de produtos
das operações e outras informações econômicas e qualitativas disponíveis.
PRINCIPAIS
(i)

PRODUTOS AVALIADOS COM RISCO DE CRÉDITO

Crédito consignado

Os empréstimos consignados são adiantamentos a servidores públicos federais e beneficiários
do INSS. Os valores devidos são automaticamente deduzidos da folha de pagamento dos
funcionários públicos federais ou dos benefícios dos beneficiários do INSS pelo empregador ou
provedor de benefícios relevantes e são creditados diretamente a nós, portanto, há um risco de
crédito muito baixo associado a este produto. O crédito consignado está sujeito a
regulamentação detalhada, incluindo limites máximos para descontos em folha de pagamento e
taxas de juros. A carteira de crédito consignado da Carbon Financeira considera apenas
aposentados e pensionistas.
O devedor da folha de pagamento pode deixar de receber o benefício ou pagamento aplicável e,
neste caso, o contrato estará em atraso. Os motivos para o tomador da folha de pagamento
deixar de receber o benefício aplicável e, consequentemente, liquidar as obrigações são:
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Falhar na “prova de vida”: Os aposentados e pensionistas devem realizar um processo de
comprovação de vida no INSS, denominado “prova de vida”, a fim de garantir os direitos.
Às vezes, há um atraso na prova de vida e, nesses casos, os contratos podem estar
vencidos temporariamente.
Em caso de morte de reformados e pensionistas: Neste caso, o pagamento do crédito
concedido dependerá exclusivamente da capacidade financeira dos seus sucessores
(ou da existência e execução efetiva dos bens deixados pelo falecido).

(ii)

Crédito pessoal pessoa física

O crédito pessoal pessoa física é composto por cartão de crédito e cheque especial, crédito
pessoal e limite de crédito não sacado. A maior parte desta carteira é composta por recebíveis
relativos a operações de cartão de crédito e limites de crédito não utilizados, portanto, existe um
risco de crédito muito baixo associado a esta carteira.
(iii)

Operações de crédito corporativo

As operações de crédito corporativo consistem em capital de giro, pré-pagamento de
operações e fianças bancárias. Esta carteira é constituída por operações de crédito com
empresas de média dimensão, sendo a maior parte delas amparadas por garantias reais como
imóveis residenciais e comerciais, certificados de depósito bancário e duplicatas, pelo que o risco
de crédito associado a esta carteira é muito reduzido.
AVALIAÇÃO

INDIVIDUAL OU COLETIVA

A Carbon Financeira avalia se o risco de crédito aumentou significativamente de forma individual
ou coletiva.
A base coletiva é utilizada para acessar a carteira de pessoa física composta por crédito pessoal
pessoa física e crédito consignado.
A base individual é utilizada para acessar as operações de crédito corporativo.
Para fins de avaliação coletiva, os ativos financeiros são agrupados com base nas características
de risco de crédito compartilhado, considerando o tipo de instrumento, classificações de risco
de crédito, data de reconhecimento inicial, prazo remanescente, entre outros fatores relevantes.
Para calcular a perda de crédito esperada em uma base coletiva, a Carbon Financeira separa a
carteira de contratos com base nas características de risco de crédito compartilhadas e usa
estimativas da Probabilidade de Default (PD), da Perda em função de Default (LGD) e da Exposição
ao Default (EAD), bem como estimativas do impacto das projeções das condições econômicas
futuras.
Para fins individuais, a Carbon Financeira considera as condições da contraparte, como situação
econômico-financeira, nível de endividamento, capacidade de geração de receita, fluxo de caixa,
gestão, governança corporativa e qualidade dos controles internos, histórico de pagamentos,
experiência no setor, contingências e limites de crédito, bem como características dos ativos, tais
como sua natureza e finalidade, tipo, suficiência e garantias de nível de liquidez e valor total de
crédito, e também com base na experiência histórica de redução ao valor recuperável e outras
circunstâncias conhecidas no momento da avaliação .
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CLASSIFICAÇÃO

DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR ESTÁGIOS

A Carbon Financeira considera os seguintes critérios objetivos como fatores mínimos de
classificação de estágios:
Crédito de pessoas físicas:
1.
1.

Estágio 1 para estágio 2:vencidos há mais de 30 dias;
Estágio 2 para estágio 3: inadimplência superior a 90 dias e contrato que foi renegociado
por deterioração da condição do tomador.

Empréstimos consignado
2.
3.

Estágio 1 para estágio 2: vencidos há mais de 45 dias;
Estágio 2 para estágio 3: inadimplência superior a 90 dias ou eventos de morte.

Devido à possibilidade de atraso no “comprovante de vida”, para a carteira de crédito
consignado, o crédito é considerado inadimplente quando o vencimento ultrapassa 45 dias.
Operações de crédito corporativo:
4.
5.

Estágio 1 para estágio 2: em atraso superior a 30 dias e análises qualitativas utilizando a
pontuação de risco interno (risco médio, ver nota 29.11)
Estágio 2 para estágio 3: vencidos há mais de 90 dias, análises qualitativas utilizando a
pontuação interna de risco (médio-alto e alto risco, vide nota 29.11), contrato que foi
renegociado por deterioração da condição do tomador, probabilidade de falência do
devedor, recuperação judicial , reestruturação de dívida ou necessidade de execução de
garantias.

Os títulos públicos brasileiros são considerados de baixo risco de crédito, de acordo com estudo
realizado pela Carbon Financeira e com base em dados históricos da economia brasileira e
informações de agências de risco. A Administração reavalia periodicamente para avaliar
mudanças no risco de crédito. Os títulos públicos não estão vencidos, portanto, são classificados
no estágio 1.
BAIXA

DE ATIVOS FINANCEIROS

Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativas razoáveis de recuperação. O valor
total ou parcial baixado é efetuado líquido das provisões para perdas de crédito esperadas sem
efeito na Demonstração do Resultado Consolidado da Carbon Financeira. Recuperações
subsequentes de valores anteriormente baixados são contabilizadas como receita na
Demonstração do Resultado Consolidada.
PREMISSAS

E MENSURAÇÃO DA PERDA DE CRÉDITO ESPERADO

A mensuração da perda de crédito esperada requer a aplicação de premissas significativas e o
uso de modelos quantitativos. A administração exerce seu julgamento na avaliação da
adequação dos valores de perda de crédito esperados decorrentes de modelos e, de acordo
com sua experiência, faz ajustes que podem resultar da condição de crédito de determinado
cliente ou ajustes temporários decorrentes de situações ou novas circunstâncias que não foram
refletidas na modelagem ainda.
A Carbon Financeira avalia as perdas de crédito esperadas relacionadas ao risco de crédito
seguindo os critérios abaixo:
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Prazo até o vencimento - Carbon Financeira considera o período contratual máximo no qual
estará exposta ao risco de crédito de um instrumento financeiro. Entretanto, a vida útil estimada
dos bens que não possuem data de vencimento fixa é baseada no período de exposição ao risco
de crédito.
Informações prospectivas: o IFRS 9 requer uma estimativa equilibrada e imparcial da perda de
crédito que inclui previsões das condições econômicas futuras. A Carbon Financeira usa
previsões macroeconômicas e informações públicas para determinar o impacto dessas
estimativas no cálculo da perda de crédito esperada. As principais informações prospectivas
compreendem que a utilização está relacionada à Taxa Selic, Produto Interno Bruto (PIB), taxa de
desemprego e cenário macroeconômico.
(i) PD (Probabilidade de Default) - Refere-se à probabilidade de inadimplência percebida pela
Carbon Holding Financeira junto ao cliente, conforme modelos internos de avaliação. Para
clientes pessoa física, são utilizadas metodologias estatísticas com base nas características e no
comportamento do cliente. Para clientes corporativos, são utilizadas metodologias internas
como classificação interna, informações financeiras e análises qualitativas.
(ii) LGD (Perda em função de Default) - Refere-se ao percentual de perda em relação à exposição
em caso de inadimplemento, considerando todos os esforços de recuperação. ¬¬Esses
percentuais foram definidos a partir do benchmark de mercado de recuperação de crédito para
operações de varejo sem garantias, uma vez que a Carbon Financeira ainda não possui histórico
de recuperação, dado o curto período de atuação do banco. e, consequentemente, pouca base
histórica. No que se refere à carteira de clientes pessoa jurídica, a LGD depende das garantias
vinculadas ao contrato, e será aplicada seguindo o modelo de concessão.
(iii) EAD (Exposição ao Default) - refere-se ao valor da transação exposta ao risco de crédito,
incluindo o saldo disponível atual que poderia ser fornecido no momento da inadimplência. Os
modelos desenvolvidos incorporam premissas sobre a exposição potencial no momento do
default.
MODIFICAÇÃO

DOS FLUXOS DE CAIXA CONTRATUAIS

Quando os fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro são renegociados ou modificados
de outra forma e isso não altera substancialmente seus termos e condições, a Carbon Financeira
não descaracteriza o ativo financeiro. Entretanto, o valor contábil bruto desse ativo financeiro é
recalculado como o valor presente dos fluxos de caixa contratuais renegociados ou alterados,
descontados à taxa de juros efetiva original e um ganho ou perda da modificação é reconhecido
no resultado. Quaisquer custos ou taxas incorridas ajustam o valor contábil modificado e são
amortizados pelo prazo remanescente do ativo financeiro.
Se, por outro lado, a renegociação ou alteração modificar substancialmente os termos e
condições do ativo financeiro, a Carbon Financeira baixa o ativo original e reconhece um novo.
Dessa forma, a data de renegociação é considerada como a data de reconhecimento inicial do
novo ativo para fins de cálculo da perda esperada de crédito e para determinação de aumentos
significativos no risco de crédito.
A Carbon Financeira também avalia se o novo ativo financeiro pode ser considerado como ativo
financeiro com redução ao valor recuperável de crédito adquirido ou originado, especialmente
quando a renegociação foi motivada pelas restrições financeiras do devedor. As diferenças entre
o valor contábil do ativo original e o valor justo do novo ativo são reconhecidas imediatamente na
Demonstração Consolidada do Resultado.
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Não houve modificação significativa no valor contábil bruto dos instrumentos de ativos
financeiros durante o período que contribuísse para mudanças nas perdas de crédito esperadas.
INSTRUMENTOS
DERIVATIVOS

FINANCEIROS DE DERIVATIVOS

MENSURADOS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO

As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são reconhecidas
imediatamente na demonstração do resultado em "Resultado líquido com instrumentos
financeiros".
DETERMINAÇÃO

DO VALOR JUSTO

Os instrumentos financeiros são mensurados de acordo com a hierarquia de mensuração do valor
justo descrita abaixo:
Nível 1: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro.
Nível 2: Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos financeiros com
características semelhantes ou baseadas em modelo de precificação em que parâmetros
significativos são baseados em dados observáveis em mercados ativos.
Nível 3: as informações não são observáveis para o ativo ou passivo. A informação não observável é
utilizada para mensurar o justo valor na medida em que a informação observável não está disponível,
permitindo assim situações em que existe pouca ou nenhuma atividade de mercado para o ativo ou
passivo na data de mensuração.
Em certos casos, os dados usados para determinar o valor justo podem estar em diferentes níveis da
hierarquia de mensuração do valor justo. Nestes casos, o instrumento financeiro é classificado na
categoria mais conservadora onde foram classificados os dados relevantes para a determinação do
valor justo. Essa avaliação requer julgamento e considera fatores específicos aos respectivos
instrumentos financeiros. Mudanças na disponibilidade de informações podem resultar em
reclassificações de certos instrumentos financeiros entre os diferentes níveis da hierarquia de
mensuração do valor justo.
IMOBILIZADO
Os ativos fixos são reconhecidos a custo de aquisição, menos a respectiva conta de depreciação,
sendo o valor calculado utilizando-se o método de linha reta nas seguintes taxas anuais, de
acordo com a vida útil estimada dos ativos, sendo:
•
•
•

Sistemas de processamento de dados – 20% - 5 anos;
Instalações, móveis e equipamentos em uso – 10% - 10anos;
Melhorias nas propriedades de terceiros - prazo do contrato de aluguel.

A entidade avalia, pelo menos, ao final de cada período de notificação, se há indícios de prejuízo
de ativos fixos.
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REDUÇÃO

AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de redução ao valor
recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável.
Uma redução no valor recuperável é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu
valor recuperável, que representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos
de alienação e o valor em uso. Para fins de avaliação da redução ao valor recuperável, os ativos
são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (unidades geradoras de caixa (UGCs)).
Os ativos não financeiros são posteriormente revistos para análise de uma possível reversão da
imparidade na data do balanço. Redução do valor recuperável do ágio reconhecida no resultado
do exercício e não reversível.
ARRENDAMENTOS
Na data de início do contrato, a Carbon Financeira avalia se este contrato transfere o direito de
uso para controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação
ou não, e assim o qualifica como um arrendamento.
No início do arrendamento, um direito de uso de um ativo identificado é registrado. Para o
registro inicial é necessário o reconhecimento relacionado ao direito de usar o ativo identificado
(o valor da mensuração inicial do passivo do arrendamento, quaisquer pagamentos do
arrendamento feitos em ou antes da data de início menos quaisquer incentivos de locação
recebidos, quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo locatário e uma estimativa dos custos
a serem incorridos pelo locatário para restaurar o ativo subjacente à condição exigida pelos
termos e condições do arrendamento), contra e para os passivos de arrendamento (pagamentos
fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber; pagamentos de arrendamento
variáveis vinculados a que dependem de um índice ou uma taxa, valores que se espera que sejam
pagos pelo arrendatário sob garantias de valor residual, o preço de exercício de uma opção de
compra se o locatário está razoavelmente certo de exercer essa opção e do pagamento de
multas pela rescisão do arrendamento , se o prazo do arrendamento refletir o exercício da opção
pelo arrendatário de ter minar o arrendamento.)
Os contratos de arrendamento são considerados mensurados ao custo amortizado e sujeitos ao
teste de imparidade. A despesa financeira correspondente aos juros sobre os passivos de
arrendamento é reconhecida em Despesas de juros na Demonstração do Resultado
Consolidado.
As despesas de depreciação do ativo com direito de uso são reconhecidas separadamente e
calculadas linearmente pelo prazo do arrendamento.
Após a data de início, o locatário deve mensurar o valor acumulado do passivo do arrendamento
aumentando o passivo para refletir os juros; no arrendamento; a redução do valor contábil é
reduzida à medida que as parcelas são pagas e reavaliadas para refletir os pagamentos feitos e
remensurar o valor contábil para refletir qualquer reavaliação para modificações do
arrendamento ou para refletir os pagamentos fixos revisados do arrendamento.
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CONTINGÊNCIAS
As provisões são mensuradas pelo valor presente da melhor estimativa da administração dos
gastos necessários para liquidar as obrigações relacionadas no final do período de relatório. A
taxa de desconto usada para determinar o valor presente é uma taxa antes dos impostos que
reflete as avaliações atuais do mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do
passivo. O aumento da provisão com a passagem do tempo é reconhecido como despesa de
juros.
Adicionalmente, as provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são
reconhecidas quando: (i) tem uma obrigação presente legal como resultado de eventos
anteriores; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e
(iii) o valor pode ser estimado com segurança. As provisões não incluem perdas operacionais
futuras.
As provisões para ações cíveis são calculadas mensalmente e a expectativa de perda é
provisionada de acordo com referências estatísticas que levam em consideração a natureza do
processo e as características do caso e tribunal de disputa (Juizado de Pequenas Causas ou Vara
Comum). As ações cíveis relacionadas a ações com características atípicas ou de valor
significativo são consideradas ações especiais, cuja probabilidade de perda é apurada
periodicamente, de acordo com o valor reclamado e as especificidades de cada ação.
As provisões para processos trabalhistas são calculadas com base no valor específico reclamado
para cada ação.
A administração revisa e aprova periodicamente modelos e impactos financeiros relacionados a
contingências, utilizando dados internos disponíveis sobre processos, pareceres jurídicos,
quantidade de novos processos e andamento dos atuais.
RECONHECIMENTO

DE RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são reconhecidas quando a Carbon Financeira presta ou disponibiliza
serviços aos clientes, por um valor que reflete a contraprestação que a Carbon Financeira espera
receber em troca desses serviços. A seguir listamos as principais fontes de receitas e despesas
da Carbon Financeira:
Receitas e despesas de juros: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência no resultado, usando o método da taxa efetiva de juros. A taxa de juros efetiva é a
taxa que desconta os pagamentos e recebimentos futuros estimados em dinheiro ao longo da
vida esperada do ativo ou passivo financeiro (ou, se for o caso, um período mais curto) até que o
ativo ou passivo financeiro seja registrado. Ao calcular a taxa de juros efetiva, a Carbon Financeira
estima os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento
financeiro, mas não as perdas de crédito futuras. O cálculo da taxa efetiva de juros inclui todas as
comissões que são parte integrante da taxa efetiva de juros. Os custos de transação são custos
incrementais diretamente atribuíveis à aquisição, emissão ou venda de um ativo ou passivo
financeiro.
Lucro líquido de instrumentos financeiros: Refere-se aos ganhos não realizados com
instrumentos financeiros designados como valor justo por meio do resultado ou ganhos ou
perdas realizadas na venda de instrumentos financeiros, que consiste na diferença dos preços de
competência dos instrumentos financeiros em relação ao valor
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Tarifas bancária: Esse fluxo de receita é reconhecido quando a Carbon Financeira fornece ou
oferece serviços aos clientes, em um valor que reflete a contraprestação que a Carbon Financeira
espera receber em troca desses serviços líquidos dos custos incorridos para gerar receitas,
como programas de recompensa.
Um modelo de cinco etapas é aplicado para contabilizar as receitas:
i)
identificação do contrato com um cliente;
ii)
identificação das obrigações de desempenho no contrato;
iii)
determinação do preço da transação;
iv)
alocação do preço da transação às obrigações de execução do contrato; e
v)
reconhecimento de receita, quando as obrigações de desempenho pactuadas em
contratos com clientes são atendidas. Custos incrementais e custos para cumprir
acordos com clientes são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
A receita é reconhecida líquida dos impostos cobrados dos clientes, que são posteriormente
remetidos às autoridades governamentais. Os principais serviços prestados estão relacionados
com:
(i)
Comissão de corretagem - consiste nas receitas geradas por meio de serviços de
corretagem baseados em comissão em cada transação, como operações na bolsa
de valores para clientes, realizada e reconhecida na data da negociação conforme a
obrigação de desempenho é satisfeita por parte da Carbon Financeira;
(ii)
Taxa de corretagem de seguros - refere-se à corretagem de seguros na
intermediação da comercialização de serviços de seguros. As receitas são
reconhecidas após a prestação dos serviços de corretagem às seguradoras. Os
valores recebidos de comissão são reconhecidos como receita no momento que a
obrigação de desempenho é satisfeita;
(iii)
Tarifas de aluguel de terminais de pontos de venda - cobradas dos clientes pelo uso
de máquinas de processamento nas transações cartão de crédito e débito. A receita
é reconhecida linearmente pelo prazo contratual do uso do terminal; e
(iv)
Cartão de crédito e débito - refere-se principalmente a taxas de intercâmbio sobre
dívidas e utilização de cartão de crédito, que são reconhecidas no momento da
aprovação da compra pela instituição financeira.
IMPOSTO

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A despesa com imposto de renda e contribuição social do período compreende os impostos
correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também
é reconhecido no patrimônio líquido, no lucro abrangente.
Os encargos de Imposto de Renda e Contribuição Social correntes e diferidos são calculados
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do
balanço para as jurisdições fiscais dos países em que as entidades do Grupo operam e geram
lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo na
apuração dos impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base
em valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte, no passivo quando há valores a pagar, ou no ativo quando os valores pagos
antecipadamente superam o total devido na data do relatório.
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos pelo método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes das diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis na demonstração do resultado.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na
extensão em que seja provável que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são apresentados líquidos no balanço patrimonial quando
existe o direito legal e a intenção de compensá-los no cálculo dos impostos correntes,
geralmente relacionados à mesma pessoa jurídica e à mesma autoridade tributária.
Consequentemente, os ativos e passivos fiscais diferidos em diferentes entidades ou em
diferentes jurisdições fiscais são geralmente apresentados separadamente e não por meio de
compensação.
BENEFÍCIOS

DE CURTO PRAZO PARA OS FUNCIONÁRIOS

Benefícios de curto prazo a empregados (a serem liquidados em 12 meses, exceto benefícios de
rescisão) são mensurados em uma base não descontada e são contabilizados como despesas
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser
pago de acordo com os planos de bônus em dinheiro, salários e outros benefícios que a Carbon
Financeira ou qualquer de suas subsidiárias tem a obrigação legal ou construtiva de pagar esse
valor devido a serviços passados prestados por funcionários e a obrigação é estimado com
segurança.
PAGAMENTOS

BASEADOS EM AÇÕES

A Carbon Financeira e suas subsidiárias oferecem pagamentos baseados em ações a
administradores e parceiros de negócios, por meio dos quais a Carbon Financeira ou suas
subsidiárias recebem serviços em troca de instrumentos patrimoniais (ou opções de tais
instrumentos) da Carbon Financeira ou outras entidades do Grupo.
A Carbon Financeira mensura o valor justo dos serviços prestados por referência ao valor justo
dos instrumentos patrimoniais concedidos na data da outorga (que podem ser ações ou opções
de ações conversíveis), levando em consideração as condições de mercado de cada plano na
estimativa do valor justo. Os custos incorridos são reconhecidos durante o período de carência
para aquisição do direito ao exercício dos instrumentos. O valor total a ser registrado como
despesa é determinado pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio, excluindo o impacto de
qualquer prestação de serviços e prazos de carência.
CAPITAL
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são
demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
SEGMENTAÇÃO

DE NEGÓCIOS

A Carbon Financeira trabalha com um único segmento: Banco Comercial. Esse segmento é
consistente com o relatório interno fornecido para os principais tomadores de decisões
operacionais - pelo Conselho de Administração (sendo o principal tomador de decisões
operacionais).
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O segmento inclui produtos como: (i) produtos e serviços bancários transacionais para pessoas
físicas e jurídicas, (ii) carteira de crédito (financiamento e crédito) oferecida à nossa base de
correntistas e não correntistas, (iii) serviços associados a métodos de pagamentos, (iv)
investimentos e produtos não financeiros. As operações de tesouraria são realizadas,
substancialmente, para gestão de riscos e captação de recursos para operações de banco
comercial.
A informação desagregada é revista apenas ao nível da receita, não havendo correspondente
detalhe em quaisquer níveis de margem ou rentabilidade.
5.

C A IX A E EQUIVA LENTES DE CA IXA
31/12/2020
163.991
140.710
592.499
897.200

Disponibilidade
Disponibilidade em moeda estrangeira
Aplicações no mercado aberto
Total

6.

31/12/2019
21.862
77.079
116.799
215.740

A TIVOS E PA SSIVOS FINA NCEIROS A O VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO
TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS

C ONCENTRAÇÃ O POR VENCIMENTO

Valor justo
Títulos públicos federais
Títulos privados
Total
Circulante
Não circulante

até 90
dias

1.141.822
7.701
1.149.523

7.701
7.701

31/12/2020
de 90 a 1
de 1 a 3
ano
anos
149.251
516.837
149.251
516.837

de 3 a 5
anos
350.320
350.320

acima de
5 anos
125.414
125.414

156.952
992.571

Total
Títulos públicos federais
Total

866.173
866.173

Circulante
Não circulante

866.173

até 90
dias

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

-

31/12/2019
de 1 a 3
anos
226.207
226.207

de 3 a 5
anos
231.547
231.547

acima de
5 anos
408.419
408.419

DERIVATIVOS

A Carbon Financeira negocia instrumentos financeiros derivativos com diversas contrapartes
para administrar suas exposições e para auxiliar seus clientes a administrar suas próprias
exposições.
Opções - Os contratos de opção dão ao comprador, mediante o pagamento de uma
contribuição, o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um instrumento financeiro
dentro de um período limitado, incluindo um fluxo de juros, moedas estrangeiras, commodities
ou instrumentos financeiros, para um contratado preço que também pode ser liquidado à vista,
com base no diferencial entre índices específicos.
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Contratos futuros - Os contratos futuros de taxa de juros e moeda estrangeira são
compromissos de comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura por um
preço ou rendimento contratado e podem ser liquidados à vista ou mediante entrega. O valor
nominal representa o valor de face do instrumento relacionado. O valor de referência representa
a quantidade desses bens multiplicada pelo preço futuro na data do contrato. Os movimentos
diários dos preços são definidos para todos os instrumentos.
VALOR

JUSTO E NOTIONAL
31/12/2020
Valor justo
até 90 dias
2.762.974
5.825.000
41.014
8.587.974
41.014

Notional
Ativo
Futuros (i)
Opções
Total de ativos

31/12/2019
Valor justo
até 90 dias
1.609
46.333.000
118.800
46.334.609
118.800

Notional

Curto prazo
Passivo
Futuros (i)
Opções
Total de passivos

8.587.974

41.014

46.334.609

118.800

2.716.384
5.825.000
8.541.384

40.070
40.070

568.074
36.439.000
37.007.074

107.830
107.830

Curto prazo
Longo prazo

8.541.384
-

40.070
-

36.567.718
439.356

107.830
-

(i)

Os futuros são liquidados diariamente, sendo os valores positivos e negativos
registados como valores a receber de compensação e outros e passivos financeiros
ao custo amortizado, respetivamente.

INSTRUMENTOS

FINANCEIROS DERIVATIVOS POR ÍNDICE
31/12/2020
Valor
Valor futuro
referencial

Mercado futuro
Posição comprada
moeda
taxa de juros
Posição vendida
moeda
taxa de juros
Mercado de opções
compra de opção de compra
taxa de juros
venda de opção de compra
taxa de juros

7.

2.762.974
31.384
2.731.590
2.716.384
252.510
2.463.874

-

1.609
1.609
568.074
128.718
439.356

-

5.825.000
5.825.000
5.825.000
5.825.000

41.014
41.014
40.070
40.070

46.333.000
46.333.000
46.331.500
46.331.500

118.800
118.800
107.830
107.830

A TIVOS FINANCEIROS AO VA LOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTA DOS A BRA NGENTES

Custo
Títulos públicos
federais
Total

31/12/2020
Valor
de 1 a 3
justo
anos

Ganhos /
(Perdas)

acima de
5 anos

14.262

941.826

11.588

419.130

511.108

927.564

14.262

941.826

11.588

419.130

511.108

941.826
Custo

Títulos públicos
federais
Total

de 3 a 5
anos

927.564

Não circulante

31/12/2019
Ganhos /
Valor
(Perdas)
justo

de 1 a 3
anos

43.462

241

43.703

43.703

43.462

241

43.703

43.703

Não circulante

43.703
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8.

A TIVOS FINANCEIROS MENSURA DOS PELO CUSTO AMORTIZA DO
OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

C OMPOSIÇÃO
31/12/2020
Saldo
Provisão
4.190.277
(63.370)
711.316
(29.786)
687.411
(7.063)
5.589.004
(100.219)

Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito Corporativo
Total no ativo
Limite de crédito (i)
Fianças (i)
Total em compensação

31/12/2019
Saldo
Provisão
116.947
(3.693)
69.016
(3.585)
185.963
(7.278)

626.905
1.786
628.691

(8.139)
(7)
(8.146)

94.418
94.418

(1.122)
(1.122)

Total

6.217.695

(108.365)

280.381

(8.400)

Circulante
Não circulante

2.481.007
3.736.688

(75.850)
(32.515)

187.810
92.571

(8.400)
-

(i)

SETORES

As perdas esperadas são apresentadas na nota 16 - “Perda esperada e garantias
prestadas”.
DE ATIVIDADE ECONÔMICA E VENCIMENTO
Vencidas

até 6
meses
402.606
524.894

31/12/2020
de 6 a 12
após 12
meses
meses
510.793
3.275.050
79.577
82.806

31/12/2019
Total

Provisão

1.828
24.039
5.843

127.784

174.952

378.832

687.411

(7.063)

69.016

(3.585)

31.710

1.055.284

765.322

3.736.688

5.589.004

(100.219)

185.963

(7.278)

Limite de crédito
Fianças
Total em compensação

-

224.507
224.507

402.398
1.786
404.184

-

626.905
1.786
628.691

(8.139)
(7)
(8.146)

94.418
94.418

(1.122)
(1.122)

31.710

1.279.791

1.169.506

3.736.688

6.217.695

(108.365)

280.381

(8.400)

PROVISÃO

(63.370)
(29.786)

116.947

Provisão

Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito
Corporativo
Total no ativo

Total

4.190.277
711.316

Total

(3.693)

PARA PERDA DE CRÉDITO ESPERADA
31/12/2019

Adição/
Reversão

Baixa

12/31/20

Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito Corporativo
Total no ativo

(3.693)
(3.585)
(7.278)

(63.370)
(29.868)
(3.478)
(96.716)

3.775
3.775

(63.370)
(29.786)
(7.063)
(100.219)

Limite de crédito
Fianças
Total em compensação

(1.122)
(1.122)

(7.017)
(7)
(7.024)

-

(8.139)
(7)
(8.146)

(8.400)

(103.740)

3.775

(108.365)

Total
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C ONCILIA ÇÃO CONTÁ BIL DE OPERA ÇÕES DE CRÉDITO
Estágio 1
Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito
Corporativo
Total
Estágio 2
Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito
Corporativo
Total
Estágio 3
Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito
Corporativo
Total
Consolidado dos 3 Estágios
Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito
Corporativo
Total

208.216

Transferência
para Estágio
2
21

64.339

-

31/12/2019

272.555

21

2.068

Transferência
para Estágio 1
1

1.316

-

31/12/2019

3.384

1

Transferência para
Estágio 3

Transferência do
Estágio 2

Transferência
do Estágio 3

Write off

1.405

1

-

-

4.168.829
1.103.301

4.168.829
1.310.092

-

-

-

-

611.744

676.083

-

5.883.874

6.155.004

1.405

1

-

1.800

Transferência do
Estágio 1
21

Transferência
do Estágio 3
5

-

-

Transferência para
Estágio 3

1.800

-

14.793

16.402

1.405

-

5

3.775

Aquisição /
Liquidação
4.190.277
1.122.376

31/12/2020
4.190.277
1.329.536

69.446

-

628.436

697.882

280.381

3.775

5.941.089

6.217.695
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4.991

-

4.442

210.935

3.675

5

-

Write off

-

5

3.791

31/12/2019

Transferência
do Estágio 2
1.800

651

31/12/2019

-

21

Transferência para
Estágio 2

31/12/2020

Aquisição /
Liquidação
6.472
4.646

Transferência do
Estágio 1
1.405

Transferência
para Estágio 1
-

Aquisição /
Liquidação

Write off

31/12/2020
6.472
4.939

3.775

Aquisição /
Liquidação
14.976
14.429

-

-

13.017

16.808

1.800

3.775

42.422

46.289

Write off

31/12/2020
14.976
14.505
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R ENEGOCIA ÇÃ O / RECUPERA ÇÃ O D E

CRÉDITO

O valor das renegociações em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 12.030, em 31 de dezembro de
2019 R$ 213. Não houve recuperação de créditos diminuídos para perdas nos exercícios findos
em 2020 e 2019.
G A RA NTIA S E POL ÍTICA S PARA MITIGA R O RISCO DE CRÉDITO
A Carbon Financeira utiliza garantias para aumentar sua capacidade de recuperação nas
operações expostas ao risco de crédito. As garantias podem ser pessoais, seguras, estruturas
jurídicas com poder mitigador.
Para que a garantia seja considerada um instrumento que reduza o risco de crédito, ela deve ser
legalmente válida (efetiva), executável e avaliada regularmente.
Em 31 de dezembro de 2020, a Carbon Financeira possuía uma carteira de R$ 521 milhões em
operações de crédito com empresas de médio porte. Destes, 81% estavam cobertos por
garantias reais - imóveis, certificados de depósito bancário e duplicatas (31 de dezembro de 2019
- R$ 29 milhões com 34% cobertos por garantias reais).

9.

O UTROS A TIVOS A O CUSTO A MORTIZA DO

Comissão
Valores a receber - Emissor de cartão
Valores a receber - Câmaras de compensação e outros
Devedores diversos
Recebíveis de clientes
Fundos de investimento em operações de crédito
Total
Circulante
Não circulante

31/12/2020
31.430
10.497
8.894
24.788
683
177.968
254.260

31/12/2019
4.373
1.546
10.718
6.691
-16.829
96.807
103.306

253.800
460

103.306
-

Outros ativos financeiros a custos amortizados incluem principalmente contas a receber de curto
prazo de clientes, câmaras de compensação e acordos entre empresas e fundos de investimento
em operações de crédito com baixa exposição ao risco de crédito. Para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019, a administração avaliou a perda de crédito esperada e concluiu
que não é material.
10.

O UTROS

ATIVOS

Material em estoque (1)
Despesa antecipada referente a diferimento de cartão (2)
Licença de uso paga antecipadamente
Impostos a recuperar
Outros
Total
Circulante
Não circulante

31/12/2020
34.023
104.826
21.050
33.958
6.611
200.468

31/12/2019
26.542
10.348
6.254
15.121
2.414
60.679

109.269
91.199

60.679
-

(1) Refere-se principalmente a cartões plásticos físicos em estoque para entregar aos clientes assim que estiver ativo.
(2) Refere-se principalmente aos custos incorridos com o fornecimento de cartões de crédito e débito, apropriados à
despesa de acordo com o período de prestação do serviço.
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11.

I MOBILIZA DO

Arrendamento
Custo
Depreciação
Outros
Sistemas de processamento de dados
Custo
Depreciação
Melhorias
Custo
Depreciação
Mobília e equipamentos
Custo
Depreciação
Total

31/12/2019
39.682
44.091
(4.409)
83.094
22.225
25.461
(3.236)
32.566
38.232
(5.666)
28.303
31.846
(3.543)
122.776

Aquisição / Baixa / Ajuste
8.793
8.793
124.239
(23.861)
(23.861)
3.431
3.431

Depreciação
(7.927)
(7.927)
(22.168)
2.772
2.772
(5.187)

-

(5.187)
(19.753)

-

(19.753)
(30.095)

-

144.669
144.669

-

133.032

31/12/2020
40.548
52.884
(12.336)
185.165
1.136
1.600
(464)
30.810
41.663
(10.853)
153.219
176.515
(23.296)
225.713

ARRENDAMENTOS
A Carbon Holding Financeira arrenda principalmente imóveis para uso em suas operações.
VENCIMENTOS

CONTRATUAIS DOS ARRENDAMENTOS
31/12/2020

Até um ano
De 1 a 2 anos
Mais de 2 anos

31/12/2019
6.162
6.657
34.592
47.411

01/01 até 12/31/2020
Despesa de depreciação
Despesa de juros

Classificação: Pública

01/01 até 12/31/2019
7.927
4.833
12.760
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12.

Á GIO E OUTROS ATIVOS INTA NGÍVEIS

Ágio
Outros intangíveis (i)
Total

(i)

TESTE

31/12/2019
99.495
38.226
137.721

Movimentação dos intangíveis
Aquisição / Baixa
Amortização
49.904
48.006
(5.552)
97.910
(5.552)

31/12/2020
149.399
80.680
230.079

Inclui R$ 5.961 de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (31 de dezembro de 2019-0).

DE I MP A I RMENT DE ÁGIO

Para 2019 as aquisições são: SETIS Automação e Sistemas Ltda., no montante de R$ 9.441, Som.us Wholesale Assessoria e Consultoria em Seguros Ltda, no
montante de R$ 13.724, Som. us do Brasil Corretora de Resseguros Ltda., no montante de R$ 11.013, Casa de Assessoria do Corretor, Administração e Consultoria
em Seguros Ltda., no montante de R$ 6.430 e Nova Casa do Corretor Assessoria, Administração, Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda., no montante de
R$ 6.463, que representa a maior parte da movimentação do saldo total do ágio.
Para 2020, as aquisições são: C6 Corretora de Seguros S.A., no montante de R$ 4.447, Instituição de Design de Ensino, Aprendizagem e Treinamentos Ltda.
(IDEA9), no montante de R$ 5.340 e C6 Brokers LLC no montante de R$ 763, que representa a maior parte da movimentação do saldo do ágio total.
Para os períodos de relatório de 2020 e 2019, o valor recuperável de nossa única UGC foi determinado com base nos cálculos do valor em uso que requerem o
uso de premissas. Na avaliação do valor em uso da UGC, foram utilizadas projeções de resultados futuros baseados nos planos de negócios e orçamento para
os próximos cinco anos, e os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que
reflete avaliações atuais de mercado corrente do valor do dinheiro ao longo do tempo e os riscos específicos do ativo ou UGC. A taxa de desconto utilizada para
o teste de valor recuperável foi de 10,9% a.a., com base no custo médio ponderado de capital, e a taxa de perpetuidade foi de 3%.
A Carbon Financeira avalia o ágio para teste de redução ao valor recuperável e em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 não foi identificada
nenhuma indicação de redução ao valor recuperável.
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COMBINAÇÃO

DE NEGÓCIOS

SETIS
Em 28 de junho de 2019, a NTK Solutions SA adquiriu 100% da Setis Automação e Serviços Ltda.,
Pelo valor de compra de R$ 24.000, (R$ 15.000 pagos à vista e uma parcela remanescente de
R$ 5.000 a ser paga em 28 de junho, 2021 e R$ 4.000 pagos em 4.121.370 ações ordinárias da
CSixers Holding SA (“Csixers” - controladora da Carbon Holding) - preço da ação R$ 0,9705).
A Setis desenvolve e integra a maioria dos componentes de software envolvidos em sistemas de
pagamento eletrônico e é pioneira no Brasil no desenvolvimento de soluções de cartões com
chip, bem como aplicativos para terminais de venda. A aquisição irá aprimorar os negócios do
Grupo C6 através do uso de software, gerando negócios integrados de oferta do PayGo.
A alocação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos são as seguintes:
Montante de valor justo reconhecido de ativos identificáveis e passivos adquiridos:
SETIS Automação e Sistemas Ltda
Caixa e equivalente de caixa

2.797

Recebíveis

2.637

Imobilizado

1.795

Intangível(i)

9.074

Despesa de pessoal

(514)

Impostos a pagar

(1.193)

Outros passivos

(37)

Ativos líquido mensurados a valor justo

14.558

Goodwill

9.441

Contraprestação paga

I.

24.000

Os intangíveis adquiridos são, em sua maioria, nomes comerciais (R $ 1.560), relacionamento com clientes
(R$ 7.369) e outros (R$ 145)

Não há contraprestação contingente associada à aquisição da Setis.
O lucro líquido da Setis Automação e Serviços Ltda de 1º de janeiro de 2019 a 27 de junho de 2019
foi imaterial.
Em 20 de novembro de 2019, o Banco C6 adquiriu 100% das ações da NTK Solutions S.A. (“NTK”)
da Carbon Holding S.A, incluindo sua controlada direta Setis.
SOM.US
Em 25 de setembro de 2019, C6 Corretora de Seguros Ltda. adquiriu 100% das ações diretas e
indiretas do Grupo Som.us por uma contraprestação de compra de R$ 33.166 (R$ 31.373 em
dinheiro e R$ 1.793 pagos em 1.771.106 ações ordinárias da CSixers Holding S.A- preço das ações
a R$ 1.0125.)
As participações adquiridas foram: 100% das ações da Som.us do Brasil Corretora de Resseguros
pelo valor de R $ 18.878; 100% da Oxigênio Seguros Pessoais Ltda. ações por R$ 1 e 100% das
ações da Som.us Wholesale Assessoria e Consultoria em Seguros Ltda por R$ 14.287. Também foi
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adquirida 100% da Casa do Corretor Ltda. e 100% da Nova Casa do Corretor Ltda. mas essas
entidades foram consideradas irrelevantes para fins de contrato de preço de compra.
O Grupo Som.us atua no setor de seguros e resseguros com expertise em todos os segmentos do
espectro, desde a originação até a distribuição da oferta de seguros. O Grupo C6 oferecerá
seguros e resseguros a clientes alinhados à expansão do banco comercial.
A alocação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos são as seguintes:
Montantes de valor justo reconhecidos de ativos identificáveis e passivos adquiridos:
Som.us do Brasil Corretora de
Resseguros Ltda
Caixa e equivalente de caixa

Som.us Wholesale Assessoria e Consult. em
Seguros Ltda
5.020

66

Recebíveis

11.489

1.644

Operações interfinanceiras

11.584

1.356

190

265

Imobilizado
Investimentos

100

8.423

Intangível (i)

6.975

6.377

Impostos a pagar

(8.119)

(360)

Comissão e prêmio de seguro

(8.433)

-

Empréstimos

(9.621)

(14.365)

Outros passivos

(1.320)

(2.843)

7.865

563

Ativos líquido mensurados a valor
justo
Goodwill
Contraprestação paga

(i)

11.013

13.724

18.878

14.287

Os intangíveis adquiridos são, em sua maioria, contratos de não concorrência (R$ 1.527), nomes
comerciais (R$ 305) e relacionamento com clientes (R$ 11.520).

Não houve contraprestação contingente associada à aquisição do Grupo Som.us.
O lucro líquido do Grupo Som.us de 1º de janeiro de 2019 a 26 de setembro de 2019 foi imaterial.
Em 15 de setembro de 2020, o Banco C6 adquiriu 100% da C6 Corretora de Seguros S.A. da
Carbon Holding S.A., incluindo sua controlada direta, Grupo Som.us.
COMBINAÇÃO
AQUISIÇÃO

DE OUTROS NEGÓCIOS

DA IDEA9

Em 21 de agosto de 2019, a Carbon Holding firmou contrato para aquisição de 100% das ações da
Instituição de Design e Ensino, Aprendizagem e Treinamentos Ltda. (“Idea9”) com
contraprestação total paga de R$ 4.734, gerando ágio de R$ 5.340. A Idea9 é uma plataforma de
educação corporativa que oferece aos seus usuários cursos presenciais, semipresenciais e online
em diferentes áreas do conhecimento. Grupo para oferecer educação financeira a clientes e
funcionários em diversos aspectos. Em 15 de setembro de 2020, o Banco C6 adquiriu 100% da
Idea9 da Carbon Holding.
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AQUISIÇÃO

DO

C6 B R O K E R S LL C

Em 19 de junho de 2019, a Carbon Holding celebrou um acordo para adquirir 100% da participação
total da C6 Brokers LLC com contraprestação total paga de R$ 1 milhão, gerando um ágio de
R$ 763. Esta transação permitiu ao grupo começar a construir sua presença offshore para os
clientes. Em 21 de setembro de 2020, a C6 Holdings LLC adquiriu 100% da C6 Brokers LLC. da
Carbon Holding S.A.

13.

P A SSIVOS FINA NCEIROS A O CUSTO A MORTIZA DO

Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Outros Depósitos
Recursos de aceites e emissão de
títulos
Letras financeiras
Recursos de Debêntures
Empréstimos
Empréstimos no País - Instituições
Oficiais
Cédula de crédito bancária
Total

31/12/2020
de 1 a 3
de 3 a 5
anos
anos
3.061.512
1.404.973
3.061.512
1.404.973
-

até 90
dias
886.354
680.968
142.208
63.178

de 90 a
365 dias
601.792
601.792
-

acima de
5 anos
2.850
2.850
-

5.957.481
680.968
5.213.335
63.178

-

325.239

906.624

-

-

1.231.863

10.238

325.239
18.985

61.327
845.297
563.315

10.807

-

386.566
845.297
603.345

10.238

18.985

56.287

10.807

-

96.317

896.592

946.016

507.028
4.531.451

1.415.780

2.850

507.028
7.792.689

Circulante
Não circulante

1.842.608
5.950.081

de 90 a 365
dias
165.832
165.832
20.358
20.358
186.190

até 90 dias
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Outros Depósitos
Recursos de aceites e emissão de títulos
Letras financeiras
Empréstimos
Empréstimos no País - Instituições Oficiais
Cédula de crédito bancária
Total

73.460
65.439
3.737
4.284
73.460

Circulante
Não circulante

LETRAS

Total

31/12/2019
de 1 a 3
anos
884.302
884.302
182.505
182.505
41.566
41.566
1.108.373

de 3 a 5
anos
6.306
6.306
27.943
27.943
34.249

Total
1.129.900
65.439
1.060.177
4.284
182.505
182.505
89.867
89.867
1.402.272
259.650
1.142.622

FINANCEIRAS

O saldo de R$ 386.566 em 31 de dezembro de 2020 refere-se a Letras Financeiras do Tesouro
emitidas pelo C6 Bank com prazo máximo de 1.8 anos e indexadas basicamente a percentuais da
taxa referencial de juros (CDI) entre 100% e 122% (31 de dezembro, 2019 - R$ 182.505 com prazo
máximo de 3 anos e indexados a percentuais da taxa de juros de mercado (CDI) entre 100% e
122%).
EMPRÉSTIMOS

NO PAÍS

O saldo de R$ 96.317 em 31 de dezembro de 2020 refere-se a empréstimos tomados
principalmente em bancos com prazo máximo de 3,5 anos e indexados a percentuais da taxa de
juros do mercado brasileiro (CDI) entre 100% e 162% (31 de dezembro de 2019 - R$ 98.870 com
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prazo máximo de 4,5 anos e indexados a percentuais da taxa de juros de mercado (CDI) entre
100% e 162% e 1º de janeiro de 2019 - R$ 11.463 com prazo máximo de 5,3 anos).
DÍVIDAS

CONVERSÍVEIS

A Carbon Financeira tem dívida conversível emitida, conforme mostrado abaixo:
Função
Debênture (1)
Nota de Crédito Bancário (2)

Moeda
R$
R$

Valor emitido Remuneração a.a.
816.500
500.000

CDI - 6,5%
CDI - 6,5%

Ano de
financiamento
2020
2020

Maturidade
10/31/2022
10/31/2022

(1) Debêntures: a pagar em dinheiro ou entrega ações ordinárias de emissão da subsidiária C6 Bank ou de qualquer de
suas coligadas. A quitação para entrega das ações é mandatória caso tenha ocorrido, até o vencimento, uma oferta
pública de ações do C6 Bank ou de qualquer de suas afiliadas, no Brasil ou no exterior
(2) Nota de Crédito Bancário: a pagar em dinheiro ou entrega de ações ordinárias de emissão da subsidiária C6 Bank ou
de qualquer de suas coligadas. A quitação pela entrega das ações é mandatória se houver ocorrido, até o vencimento,
uma oferta pública de ações do C6 Bank ou de qualquer de suas afiliadas, no Brasil ou no exterior, e facultativa caso
tenham ocorrido outros eventos de liquidez envolvendo o C6 Bank.

Para as duas dívidas em aberto acima, há um retorno mínimo garantido aos credores em ações,
no caso de um IPO (Oferta pública inicial - Initial Public Offering – quando as ações da empresa
são vendidas ao público em uma bolsa de valores pela primeira vez) por parte da subsidiária
Banco C6 ou de qualquer de suas coligadas, equivalente a um percentual de cada tranche, além
do passivo financeiro reconhecido.
Na ocorrência de um IPO, caso um credor solicite o recebimento das ações que faz jus, uma
emissão de ações adicionais será necessária para atender ao retorno mínimo, tais ações
adicionais seriam emitidas pela entidade que executar o IPO. Com base nas estimativas do valor
justo do preço potencial das ações da Carbon Financeira, a administração acredita que nenhuma
ação adicional seria entregue aos credores, caso os credores solicitem pagamentos em ações no
IPO. As dívidas em aberto contêm provisões para liquidação contingente relacionadas à
ocorrência de um IPO, que está fora do controle da Carbon Financeira, e tal provisão representa
um derivativo com valor justo estimado de zero em 31 de dezembro de 2020 e, portanto, a dívida
é contabilizada como um passivo baseado no valor presente da saída de caixa contratual.
Essa dívida conversível está garantida por: (i) as debêntures estão garantidas por alienação
fiduciária de 85% das ações de emissão do Banco C6 Consignado e (ii) cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária de 4,8% das ações de emissão da C6 Banco e 85% das ações
de emissão do Banco C6 Consignado.
Essas dívidas estão sujeitas às seguintes cláusulas: (i) patrimônio líquido mínimo ajustado; (ii)
relação da carteira de operações de crédito consignado público federal em relação ao total da
carteira de crédito consignado; (iii) um índice de Basileia mínimo; e (iv) saldo mínimo em aberto
da carteira de crédito. Cada um dos covenants está relacionado ao Banco C6 Consignado e é
mensurado mensalmente. A Carbon Financeira cumpriu essas cláusulas durante 2020.
Além disso, o pagamento de dividendos ou quaisquer receitas equivalentes pela Carbon Holding
Financeira que excedam os dividendos obrigatórios exigidos por lei é restrito pelos termos de tal
dívida conversível e a aprovação do credor é necessária para fazer tais pagamentos.
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14.

O UTROS PA SSIVOS FINA NCEIROS A O VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO

Valores a pagar relacionados à aquisição de subsidiária
Total

12/31/20
11.750
11.750

12/31/19
31.924
31.924

11.750
-

15.670
16.254

Circulante
Não circulante

Em 31 de dezembro de 2020, a contraprestação contingente total é reportada a valor justo e
depende da receita bruta da entidade adquirida (NTK) conforme mencionado na Nota 12. A
contraprestação contingente total está classificada no Nível 3 do valor justo hierarquia.
15.

O UTROS PA SSIVOS FINA NCEIROS
31/12/2020
430.239
18.997
73.718
47.411
74.857
193.463
39.384
634.449
1.512.518

Comissão para venda de produtos financeiros (i)
Negociação e intermediação de valores
Fornecedores
Passivos de arrendamento
Provisão para participação no lucro
Provisão para pagamentos a efetuar (ii)
Provisão de pessoal
Valores a pagar - bandeira de cartão (iii)
Total
Circulante
Não circulante
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

16.

31/12/2019
1.638
21.553
44.932
51.387
-4.109
16.889
59.254
191.544

1.146.372
366.146

144.133
47.411

Refere-se ao valor presente das comissões a pagar aos correspondentes da carteira de crédito consignado.
Refere-se a valores a serem liquidados com câmaras de compensação e clientes.
Refere-se a valores a pagar a adquirentes devido ao uso de cartão de crédito por clientes do Banco C6.

O UTROS PA SSIVOS
31/12/2020

31/12/2019

Perda esperada e garantias prestadas
Rendas antecipadas
Obrigações fiscais e previdenciárias
Provisão para contingências (nota 17)
Provisão relacionado a programa de fidelidade
Impostos a recolher
Outros passivos
Total

8.146
241.293
36.625
18.982
11.048
4.448
7.151
327.693

1.121
95.921
4.299
14
1.035
1.428
-1.477
102.341

Circulante

327.693

102.341

17.

P ROVISÕES , A TIVOS E PA SSIVOS CONTINGENTES

A Carbon Financeira tinha passivos contingentes registrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
conforme movimentação apresentada:
Contingências Cíveis
Contingências Trabalhistas
Contingências Fiscais
Total

31/12/2019
14
14

Adições (*)
12.655
7.670
81
20.406

Baixa
1.201
237
1.438

31/12/2020
11.468
7.433
81
18.982

(*) Inclui contingências de pré-aquisição do C6 Consignado em 10 de agosto de 2020, no montante de R$ 6.765
(trabalhistas) e R$ 6.409 (cíveis).
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AÇÕES

TRABALHISTAS

A Carbon Financeira é parte passiva (réu) em processos judiciais trabalhistas movidos, em grande
maioria, por ex-empregados. Esses processos contêm vários pedidos reclamados, como:
indenizações, horas extras, descaracterização de jornada de trabalho, responsabilidade
subsidiária e outros
Em 31 de dezembro de 2020, a Carbon Financeira figurava em processos trabalhistas com risco
de perda estimado possível que não estão provisionados no balanço patrimonial de R$ 1.893 (31
de dezembro de 2019 – R$ 0).
AÇÕES

CÍVEIS

Os processos judiciais de natureza cível consistem, principalmente, em ações de clientes e
usuários, com valores individuais considerados insignificantes, pleiteando à indenização por
danos materiais e morais relativos à relação de consumo em matérias relacionadas a produtos e
serviços bancários, em especial crédito consignado.
Em 31 de dezembro de 2020, a Carbon Financeira figurava em processos cíveis com risco de
perda estimado possível que não estão provisionados no balanço patrimonial de R$ 34.556 (31
de dezembro de 2019 - R$ 14).

18.

P A TRIMÔNIO L ÍQUIDO

CAPITAL

SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL

O capital social da Carbon Financeira é de R$ 463.913 totalmente subscrito e integralizado em
moeda nacional, composto por 672.715.640 ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor
nominal. Essas ações não estão sujeitas a restrições relativas à distribuição de dividendos ou
restituição de capital.
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas assembleias gerais, direito ao
recebimento de dividendos e a todos os direitos previstos na Lei das Sociedades por Ações e no
Estatuto Social.
A composição e a mudança nas ações do capital integralizado da Carbon Financeira no início e no
final do período são mostradas abaixo:
Ações
Ações em 01 de janeiro de 2019
Ações emitidas
Ações em 31 de dezembro de 2019
Ações emitidas
Ações em 31 de dezembro de 2020

600
606.878.886
606.879.486
65.836.154
672.715.640

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social é de R$ 463.913, a reserva de capital é de R$ 143.409
e o capital social totalmente integralizado é composto por 672.715.640 ações ordinárias
emitidas, sem valor nominal.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 16 de março de 2020, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 52.495 com 1 nova ação ordinária emitida.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2020, foi
aprovado o aporte de capital no montante de R$ 16.000, com emissão de 30.610.293 novas
ações ordinárias.
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Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2020, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 17.000 com 35.225.860 novas ações ordinárias emitidas.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03 de dezembro de 2019, foi
aprovado o aporte de capital no montante de R$ 45.913 e reserva de capital de R$ 45.913,
mediante a emissão de 144.858.257 novas ações ordinárias. Além disso, na mesma data foi
aprovada a liberação de R$ 27.505 dos recursos da conta de reserva de capital, correspondente
a 47.884.562 ações.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de novembro de 2019, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 27.505 com a emissão de 43.776.687 novas ações ordinárias.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de setembro de 2019, foi
aprovado o aporte de capital no valor de R$ 100.000 com a emissão de 136.128.505 novas ações
ordinárias.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de julho de 2019, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 15.000 com emissão de 15.000.000 de novas ações
ordinárias.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 11 de junho de 2019, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 40.000 com emissão de 40.000.000 de novas ações
ordinárias.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2019, foi
aprovado o aporte de capital de R$ 25.000 com a emissão de 25.000.000 de novas ações
ordinárias.
Conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04 de março de 2019, foi
aprovado o aporte de capital no montante de R$ 124.999 e reserva de capital de R$ 125.001,
mediante a emissão de 249.999.999 novas ações ordinárias.
RESERVAS

LEGAIS

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.
D IVIDENDOS
De acordo com o estatuto do Banco, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo equivalente
a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação. Em 31 de dezembro de 2020
e 2019 não foram pagos dividendos devido à existência de prejuízo líquido do exercício.
INSTRUMENTO

DE CAPITAL CONVERSÍVEL

Refere-se a um instrumento de dívida conversível sem obrigação contratual de entrega de caixa.
A critério do emissor, um número fixo de instrumentos de patrimônio é entregue no vencimento.
Essa dívida foi emitida em 22 de julho de 2020, com vencimento em 22 de julho de 2023 e valor
principal de R$ 525.000. As ações foram avaliadas em R$ 3,54 por ação na data da outorga.
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As debêntures têm direito a uma taxa anual igual a 100% do CDI mais 4%, com vencimento e os
juros são perdoáveis na conversão em ações.
A dívida pode ser convertida em ações na data de vencimento por escolha da Carbon Financeira.
Os títulos são convertidos em ações listadas apenas, e o detentor dos títulos tem direito ao
equivalente a 125.017.951 ações da Carbon Financeira na conversão.
OUTROS

RESULTADOS ABRANGENTES

Refere-se ao ajuste de valor justo sobre os instrumentos financeiros mensurados ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes, no montante de R$ 7.844 acumulado em 31 de
dezembro de 2020 (R$ 241 em 31 de dezembro de 2019).
PARTICIPAÇÃO

DE NÃO CONTROLADORES

ALIENAÇÃO

DE PARTICIPAÇÃO EM UMA SUBSIDIÁRIA SEM PERDA DE CONTROLE

Em março de 2020, a Carbon Financeira vendeu 4% da participação de 100% detida no Banco C6
por R$ 163.790. Isso resultou em um aumento na participação de não controladores de R$ 52.661
e um aumento no patrimônio líquido atribuível aos controledores de R$ 111.129.
Patrimônio Líquido
31/12/20
Pessoa física
Total

19.

32.696
32.696

Receita
01/01 a
01/01 a
31/12/19
31/12/2020 31/12/2019
(19.965)
(19.965)
-

R ESUL TA DO POR A ÇÃ O
PREJUÍZO

BÁSICO POR AÇÃO

Prejuízo do exercício
Média Ponderada das ações
Prejuízo Líquido por ação

PERDA

31/12/2020
(418.630)
667.674.503
(0,63)

31/12/2019
(246.598)
305.004.030
(0,81)

31/12/2020
(418.630)
667.674.503

31/12/2019
(246.598)
305.004.030

667.674.503

305.004.030

(0,63)

(0,81)

DILUÍDA POR AÇÃO

Prejuízo do exercício
Quantidade média ponderada de ações
Quantidade média ponderada de ações ordinárias para o lucro diluído
por ação
Prejuízo diluído por ação

As dívidas conversíveis apresentadas nas notas 13 e 20 não estão incluídas no cálculo do lucro
diluído por ação porque são antidiluíveis.
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20.

P A GA MENTO BA SEA DO EM A ÇÕES

A Carbon Financeira possui planos de participação acionária para seus funcionários,
administradores e parceiros com o objetivo de engajá-los no processo de desenvolvimento da
instituição a médio e longo prazo.
As despesas com planos de pagamento com base em ações são apresentadas na tabela abaixo:
01/01 a 31/12/2020
(6.264)
(6.264)

Parcerias
Total

01/01 a 31/12/2019
-

PARCERIAS
A Carbon Financeira firmou parceria estratégica na qual, quando determinadas metas de
desempenho são atingidas (basicamente número de clientes ativos), são adquiridos bônus de
subscrição.
Com início em março de 2020 e o vencimento em junho de 2025, com o preço de R$ 1,00 por
bônus de subscrição.

MOVIMENTAÇÃO

DAS AÇÕES DA

CARBON HOLDING FINANCEIRA
01/01 a 31/12/2020

Saldo de abertura
Novas bolsas
Investido
Cancelado
Equilíbrio final
Vida contratual média ponderada
Valor médio ponderado de mercado das opções
em R$

01/01 a 31/12/2019

114.086.278
(15.736.038)
98.350.240
4,50

-

0,53

-

A Carbon Financeira utilizou modelos Black Scholes para avaliar o valor justo de tais instrumentos
usando como dados variáveis: preço das ações usando múltiplos, preço de exercício contratual,
volatilidade e taxa de juros livre de risco.
O valor justo dos serviços prestados foi baseado no valor de mercado de opções, calculado com
base no modelo Black & Scholes, e as variáveis são: (i) volatilidade de 58%, (ii) taxa de juros sem
risco 6,04%.
OUTROS

PAGAMENTOS BASEADOS EM AÇÃO

Adicionalmente, a Csixer Holding SA, controladora direta da Carbon Financeira, firmou mais uma
parceria estratégica na qual, ao atingir determinadas metas de desempenhoo sócio tem direito
a uma opção de compra conversível em ações da Carbon Financeira. As condições desse
contrato são apresentadas a seguir, uma vez que impacta despesas e capital integralizado
adicional no Banco C6 Consignado, visto que esta é a entidade que tem interesse econômico
nesta transação. A Carbon Financeira utilizou o modelo Black & Scholes para avaliar o valor justo
desses instrumentos usando como dados variáveis: (i) preço das ações usando múltiplos, preço
de exercício contratual, volatilidade da média móvel exponencialmente ponderada (“EWMA”) e
taxa de juros livre de risco. A volatilidade EWMA é calculada considerando 74 retornos de preços
com um fator de decaimento (LAMBDA) de 0,95.
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Com início em outubro de 2020 e o vencimento em outubro de 2026, com o preço de exercício
de R$ 0,01 por opção de compra.
O valor médio ponderado de mercado das opções é de R$ 5,12.
O valor justo dos serviços prestados foi baseado no valor de mercado das opções, calculado com
base no modelo Black & Scholes, e as variáveis são: (i) volatilidade de 48%, (ii) taxa de juros livre de
risco 7,40%.
21.

I MPOSTO DE R ENDA E C ONTRIBUIÇÃ O S OCIA L

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados separadamente por entidade, em
cada ano, de acordo com as alíquotas abaixo:
Imposto de renda

15%

Adicional no imposto de renda
Contribuição social sobre o lucro líquido (*)

10%
20%

(*) Emenda Constitucional nº 103/2019: lançada em 12 de novembro de 2019, trata da majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos
bancos prevista no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que passou a ser de 20%, a partir de 1º de março de 2020. Para
as demais controladas financeiras e subsidiárias, a alíquota permanece em 15% e para as não financeiras, 9%. Os efeitos da elevação da alíquota de contribuição
social passaram a ser refletidos nos saldos dos ativos e passivos fiscais diferidos existentes em dezembro de 2019.

Os impostos diferidos ativos (créditos fiscais) e impostos diferidos passivos são constituídos pela
aplicação das taxas de imposto em vigor nas respetivas bases. Para a constituição, manutenção
e baixa dos ativos fiscais diferidos, são observados critérios e estão amparados por estudo
técnico de realização dos créditos tributários elaborado pela Administração, com base nos
cenários atual e futuro. As principais premissas utilizadas nas projeções foram macroeconomia,
custo dos empréstimos e realização dos ativos. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos serão consumidos uma vez que as diferenças temporárias são cobradas nos
parâmetros de dedutibilidade fiscal.
A administração concluiu que os ativos fiscais diferidos serão recuperáveis utilizando a estimativa
de lucro tributável futuro com base nos planos de negócios e orçamentos aprovados.
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22.

I MPOSTO DE RENDA E DESPESA S DE CONTRIBUIÇÃ O SOCIA L

Base de cálculo
Resultado antes dos tributos e participações
Adições / (Exclusões) temporárias
Provisão para participação nos lucros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingência
Provisão para pagamentos
Ajuste a valor de mercado
Base de cálculo do IRPJ antes compensação de prejuízo
Prejuízo acumulado

31/12/2020
(849.196)
(849.196)
143.847
16.684
105.200
597
18.407
2.959
(705.349)
(705.349)

31/12/2019
(441.393)
(441.393)
38.544
43.478
5.069
1.035
(11.038)
(402.849)
(402.849)

(16.560)
(13.009)
252.122
188.048

(633)
(234)
108.730
86.932

Impostos de renda corrente
Contribuição social corrente
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferido

ALÍQUOTA

EFETIVA
31/12/2019

31/12/2020

Lucro Operacional Antes do Imposto

(441.393)

(849.196)

Imposto de Renda/Contribuição Social

(194.795)

(410.601)

44%

48%

Alíquota efetiva

MOVIMENTAÇÃO

DOS ATIVOS FISCAIS

Provisão - Créditos de liquidação duvidosa
Provisão - Participações nos Lucros - PLR
Provisão - Pagamentos a Efetuar
Provisão - Contingência
Ajuste a valor de Mercado
Prejuízo fiscal/Base negativa de CSLL
Total dos Créditos Tributários Ativados
Imposto de Renda
Contribuição Social

MOVIMENTAÇÃO

31/12/2019
2.281
19.565
466
241.203
263.515
174.592
88.923

Constituição
48.328
27.073
27.969
269
23
386.994
490.656

Realização
(19.565)
(19.565)

31/12/2020
50.609
27.073
28.435
269
23
628.197
734.606
409.411
325.195

DOS PASSIVOS FISCAIS

Em 31 de dezembro de 2020, a parcela de R$ 9.570 (R$ 4.967 em 31 de dezembro de 2019)
corresponde ao passivo fiscal diferido sobre os ajustes a valor justo de títulos e valores
mobiliários ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, registrados em conta de
patrimônio líquido.
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23.

R ECEITA DE PRESTA ÇÃ O DE SERVIÇO
31/12/2020
682
68.623
28.696
18.412
8.168
16.074
(3.794)
136.861

Comissão de estruturação
Serviços de pagamento (i)
Corretagens de operações em bolsas (ii)
Serviços de seguro e resseguro
Tarifas
Cartão de débito e crédito (iii)
Outros serviços
Total
(i)
(ii)
(iii)

24.

Refere-se principalmente aos serviços prestados pela empresa NTK Solution referentes à cobrança de taxas
para o uso de terminais de cartões.
Comissão para a negociação de valores mobiliários e para intermediação.
Refere-se à comissão de intercâmbio sobre vendas de cartões de débito e crédito e taxa de desconto de
comerciantes em serviços de subsidiário.

R ESUL TA DO LÍQUIDO DE JUROS
31/12/2020

Receita de juros
Operações de crédito
Operações com títulos e valores mobiliários
Investimentos de mercado aberto
Total
Despesa de juros
Depósitos
Operações de captação no mercado
Operações com títulos e valores mobiliários
Juros com contratos de arrendamento de bens
Operações de empréstimos
Total
Receita de juros líquida total

DESAGREGAÇÃO

166.239
62.243
7.395
235.877

3.734
26.516
7.844
38.094

(99.729)
(11.943)
(172)
(4.833)
(8.089)
(124.766)

(22.594)
(5.582)
(469)
(3.983)
(4.214)
(36.842)

111.111

1.252

31/12/2020
373.796
(1.058)
372.738

31/12/2019
69.909
706
70.615

R ESUL TA DO LÍQUIDO COM INSTRUMENTOS FINA NCEIROS
31/12/2020
(10.693)
325
8.179
(2.189)

Resultado com operações de derivativos
Lucro com título de renda fixa
Ajuste positivo ao valor de mercado
Total
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POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Desagregação por localização geográfica
Brasil
Estados Unidos
Total

25.

31/12/2019
4.548
63.460
10.101
9.430
472
843
(56.333)
32.521

31/12/2019
5.406
435
6.456
12.297
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26.

O UTRAS RECEITAS E DESPESA S OPERA CIONA IS
31/12/2020

Portabilidade no crédito consignado
Despesas com serviços associados a transações de
pagamento
Despesas de provisão de contingência
Custos de emissão do cartão de crédito (i)
Pagamento baseado em ações
Despesas de perda - cartão
Despesas de iniciativa de vendas
Outras despesas de operação
Total

31/12/2019
5.415

-

(19.386)

6.265

(6.294)
(14.298)
(4.480)
(7.841)
(14.053)
12.176
(48.761)

(3)
(2.180)
(1.925)
7.916
10.073

(i) Refere-se à amortização de despesas antecipadas relacionadas a tangíveis a clientes.
Informações adicionais na Nota 9.

27.

D ESPESA S DE PESSOAL
31/12/2020

Proventos
Benefícios
Encargos sociais
Treinamentos
Participação nos resultados (i)
Total
(i)

28.

31/12/2019
(196.371)
(36.966)
(50.803)
(3.384)
(83.603)
(371.127)

(101.563)
(23.282)
(27.957)
(1.839)
(46.592)
(201.233)

Relacionado ao plano de remuneração que dá aos funcionários ganhos anuais se as metas e desempenhos
forem alcançados. Os valores são provisionados no período corrente e pagos aos funcionários no final do
primeiro trimestre do próximo período após convenção sindical do setor bancário.

O UTRAS DESPESA S A DMINISTRATIVA S
31/12/2020

Telecomunicações e processamento de dados

31/12/2019

-278.842

-151.250

-54.011

-30.243

-35.647

-24.670

-9.523

-2.588

Serviços de terceiros e consultorias

-118.331

-48.105

Serviços do sistema financeiro

-59.685

-14.800

Outras despesas administrativas

-36.435

-14.218

-592.474

-285.874

Propaganda e publicidade
Depreciações e amortizações
Reembolso de depreciações e amortizações

Total
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29.

G ERENCIAMENTO DE RISCOS
GOVERNANÇA

CORPORATIVA

A estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital da Carbon Financeira reflete a estratégia e o
modelo de negócios do Banco, sendo compatível com a natureza e a complexidade de suas
operações e produtos. A gestão de risco e capital é realizada por uma área segregada das
unidades operacionais de negócios, assegurando, dessa forma, a independência de suas
operações. O C6 Bank gerencia de forma proativa os riscos inerentes às suas atividades, por
entender que a continuidade dos seus negócios no longo prazo está diretamente relacionada ao
adequado processo de controle desses riscos. A filosofia do banco é investir esforços
significativos no entendimento da natureza e dos potenciais efeitos dos riscos assumidos,
visando definir práticas adequadas à gestão dos negócios.
A gestão de riscos é disseminada a todos os níveis da organização, de forma que todos os
colaboradores, a qualquer momento, possam identificar os potenciais riscos, assegurando,
dessa forma, que estes sejam devidamente avaliados e geridos nas diferentes áreas do banco.
A estrutura geral de governança de risco é composta pelos seguintes órgãos: (i) Conselho de
Administração; (ii) Comitê de Risco; (iii) Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de
Negócios; (iv) Subcomitê de Segurança; (v) Departamento de Gestão de Riscos e (vi)
Departamento de Cibersegurança e Prevenção a Fraudes.
CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é responsável por promover uma cultura de risco robusta em toda
a empresa, garantindo que todos os riscos sejam devidamente compreendidos e monitorados.
O Conselho de Administração, apoiado pelo Comitê de Risco e pelo Diretor de Riscos (CRO),
define a estratégia geral de risco e estabelece o apetite de risco do banco, refletido na
Declaração de Apetite de Risco (RAS).
COMITÊ

DE RISCO

O Comitê de Riscos apoia o Conselho de Administração em todos os assuntos relacionados à
gestão de riscos, endossando políticas, limites e procedimentos, visando estabelecer um
ambiente robusto e integrado de gestão de riscos. O Comitê de Risco acompanha diversos
indicadores financeiros e operacionais, definindo ações corretivas imediatas sempre que
necessário. O Comitê de Risco é presidido pelo Diretor de Risco (CRO) e tem entre seus membros
o Diretor Financeiro (CFO), o Diretor de Operações (COO), o Conselho Geral, o Diretor de
Conformidade (CCO), o Diretor de Tecnologia (CTO) e o Diretor de Segurança da Informação
(CISO).
SUBCOMITÊ

DE GESTÃO DE CRISE E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS

O Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios é responsável por auxiliar o
Conselho de Administração em todos os assuntos relacionados à gestão de crises e potenciais
interrupções de processos e infraestruturas críticas. Uma das suas principais atribuições é a
definição do Plano de Continuidade de Negócios (BCP). O Subcomitê de Gestão de Crises e
Continuidade de Negócios é presidido pelo Diretor de Risco (CRO) e tem entre seus membros o
Diretor de Tecnologia (CTO), o Diretor de Operações (COO), o Diretor de Segurança da
Informação (CISO), o Chefe de Recursos Humanos e Chefe de Comunicações.
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SUBCOMITÊ

DE SEGURANÇA

O Subcomitê de Segurança apóia o Conselho de Administração em todos os assuntos
relacionados à gestão de segurança da informação, ameaças cibernéticas e prevenção de
fraudes. A Subcomissão de Segurança é presidida pelo Diretor de Riscos (CRO) e tem entre os
seus membros o Diretor de Segurança da Informação (CISO), o Diretor de Tecnologia (CTO) e o
Chefe de Crédito e Análise.
DEPARTAMENTO

DE

GERENCIAMENTO

DE

RISCOS

O Departamento de Gestão de Risco é uma unidade segregada e independente chefiada pelo
Diretor de Riscos (CRO) que é responsável pela implementação das políticas, limites e
procedimentos definidos pela Comissão de Risco relativos ao risco de mercado, risco de crédito,
risco de liquidez, risco operacional e gestão de capital. Também é responsável por fornecer ao
Conselho de Administração e ao Comitê de Riscos indicadores financeiros e operacionais que
reflitam o perfil de risco atual do Banco.
DEPARTAMENTO

DE PREVENÇÃO DE CIBERSEGURANÇA E FRAUDES

O Departamento de Ciber segurança e Prevenção de Fraudes é uma unidade segregada e
independente chefiada pelo Diretor de Segurança da Informação (CISO), responsável pela
implementação das políticas, limites e procedimentos definidos pelo Comitê de Riscos e pelo
Subcomitê de Segurança em relação à segurança da informação, ameaças cibernéticas e fraude.
DECLARAÇÃO

DE APETITE AO RISCO (RAS)

O C6 Bank considera a adequada definição do seu apetite de riscos como um pilar básico do
gerenciamento de riscos, refletindo o risco máximo que a instituição está disposta a assumir para
alcançar os objetivos estratégicos e plano de negócios.
A Declaração de Apetite ao Risco (RAS) estabelece os níveis máximos de risco permitidos
considerando:
•
•
•

Os tipos de riscos e os respectivos níveis que o banco está disposto a assumir;
A capacidade do banco de gerenciar riscos de forma efetiva e prudente;
Os objetivos estratégicos do banco;
As condições competitivas e o ambiente regulatório em que o Banco atua.
GERENCIAMENTO

DE CAPITAL

O Banco Central do Brasil (“BCB”) exige a manutenção de um capital regulatório mínimo
(requerimento de capital), que é o necessário para fazer face aos riscos aos quais as instituições
financeiras estão expostas, garantindo sua solvência mesmo em condições adversas de
mercado. Mudanças nas taxas de juros, deterioração na qualidade de ativos, estrutura de
passivos, níveis de liquidez e riscos operacionais, entre outros, têm impacto direto nos níveis de
capital do banco. Assim, o C6 Bank considera fundamental que o gerenciamento de capital seja
parte integrante dos processos de tomada de decisão, garantindo uma alocação eficiente e que
garanta a adequação de capital para futuras expansões.
O processo de gestão de capital é articulado por meio de um plano anual de capital aprovado
pelo Conselho de Administração do C6 Bank. Este plano visa manter um nível de capital adequado
e considera as diretrizes estratégicas, o ambiente econômico e regulatório e o apetite de risco
do banco, explicitado no RAS.
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REQUERIMENTOS

DE CAPITAL

Os requisitos de capital do C6 Bank são determinados de acordo com as regras definidas pelo
Conselho Monetário Nacional (“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 pelo Risco (“RWA”) através da soma das parcelas dos RWAs individuais de crédito, de
mercado e operacionais. O C6 Bank utiliza as abordagens padronizadas para calcular esses
componentes, de acordo com a regulamentação em vigor.
A tabela a seguir apresenta os requerimentos mínimo de capital do C6 Bank para a data-base de
2020 e 2019.

31/12/2020
Patrimônio de Referência
Nível I
Capital Principal
RWA
Risco de Crédito
Risco de Mercado
Risco Operacional
Índice de Basiléia (PR/RWA)
Requerimento Mínimo
Índice Nível 1
Requerimento Mínimo
Índice Capital Principal
Requerimento Mínimo

RISCO

1.224.288
1.224.288
1.224.288
7.064.950
4.203.207
2.562.135
299.608
17,33%
9,25%
17,33%
7,25%
17,33%
5,75%

31/12/2019
180.341
180.341
180.341
1.435.697
601.649
17.543
816.505
12,56%
10,50%
12,56%
8,50%
12,56%
7,00%

DE CRÉDITO

Risco de crédito é a possibilidade de incorrer em perdas financeiras associadas ao
descumprimento, por parte do tomador ou contraparte, das respectivas obrigações financeiras
nos termos pactuados. Adicionalmente, este tipo de risco também está associado à
desvalorização de contratos de crédito resultante da deterioração da classificação de risco do
tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e
aos custos de recuperação, consoante ao disposto na Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de
2017, do CMN.
ESTRUTURA

DO GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO

O C6 Bank possui uma estrutura de gerenciamento de risco de crédito responsável por avaliar,
monitorar e controlar as exposições de crédito dentro e entre segmentos de negócios do banco.
A estrutura de limites de crédito é calibrada considerando a tolerância ao risco do C6 Bank,
incorporando limites globais de concentração de portfólio por setor econômico e por
contrapartes relacionadas. O processo de gerenciamento do risco de crédito é realizado de
forma contínua, integrada e abrangente. Esse processo envolve diversas áreas com atribuições
específicas, garantindo uma estrutura eficiente, enquanto a mensuração e o controle do risco de
crédito são realizados de forma centralizada e independente.
Possui uma estrutura de gerenciamento de risco de crédito responsável por avaliar, monitorar e
controlar as exposições de crédito considerando todos os segmentos de negócios do banco. A
55

Classificação: Pública

Demonstrações Financeiras Consolidadas
Carbon Holding Financeira
estrutura de limite de crédito é calibrada considerando a tolerância ao risco da Carbon
Financeira, incorporando limites globais para concentração de portfólio por setor econômico e
contrapartes relacionadas.
O processo de gerenciamento do risco de crédito é realizado de forma contínua, integrada e
abrangente. Este processo envolve diferentes departamentos com atribuições específicas,
como concessão de crédito, análise de crédito, cobrança de crédito e risco de crédito,
garantindo uma estrutura eficiente, enquanto a medição e controlo do risco de crédito são
efetuados de forma centralizada e independente.
O processo de gerenciamento de risco de crédito e os limites são validados pelo Comitê de Risco
e revisados pelo menos uma vez ao ano.
GARANTIAS

E POLÍTICAS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS DE CRÉDITO

A Carbon Financeira utiliza garantias para aumentar sua capacidade de recuperação em
operações expostas ao risco de crédito. As garantias podem ser estruturas fidejussórias, reais,
estruturas jurídicas com poder de mitigação e acordos de compensação.
Gerencialmente, para que as garantias sejam consideradas como instrumentos mitigadores do
risco de crédito, é necessário que cumpram as exigências e as determinações das normas que as
regulam, sejam internas ou externas, e que sejam juridicamente exercíveis (eficazes), exequíveis e
regularmente avaliadas.
Os principais tipos de garantia incluem depósitos a prazo, propriedades residenciais e
comerciais. Além disso, a garantia pode incluir títulos comerciais, como faturas, cheques e contas
de cartão de crédito.
POLÍTICA

DE PROVISIONAMENTO E CENÁRIOS ECONÔMICOS

A área de risco de crédito é responsável por definir as metodologias utilizadas para mensurar a
perda esperada em operações de crédito e avaliar recorrentemente a evolução dos montantes
de provisão.
Estas áreas monitoram as tendências observadas na provisão para perda de crédito esperada
por segmento, além de estabelecerem um entendimento inicial das variáveis que podem
desencadear em mudanças na provisão, na PD (probabilidade de default) ou na LGD (perda em
função de default).
A Carbon Financeira avalia se o risco de crédito aumentou significativamente de forma individual
ou coletiva.
A base coletiva é utilizada para acessar a carteira de pessoa física composta por crédito pessoal
pessoa física e crédito consignado. Os ativos financeiros são agrupados com base nas
características de risco de crédito compartilhado, considerando o tipo de instrumento,
classificações de risco de crédito, data de reconhecimento inicial, prazo remanescente, entre
outros fatores relevantes.
O acesso às operações de crédito corporativo é feito individualmente, considerando-se as
condições da contraparte, tais como situação econômico-financeira, nível de endividamento,
capacidade de geração de receita, fluxo de caixa, gestão, governança corporativa e qualidade
dos controles internos, histórico de pagamentos, experiência da indústria, contingências e
limites de crédito, bem como características dos ativos, tais como sua natureza e finalidade, tipo,
suficiência e garantias de nível de liquidez e valor total de crédito, e também com base na
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experiência histórica de redução ao valor recuperável e outras circunstâncias conhecidas no
momento da avaliação.
CLASSIFICAÇÃO

DOS ESTÁGIOS DE DETERIORAÇÃO DO CRÉDITO

A Carbon Financeira considera o grupo de produtos das operações para definir os critérios de
objetivos como fatores mínimos de classificação de estágios:
Para o Crédito Consignado, as operações com vencimento superior a 45 dias são classificadas no
estágio 2 e vencidas há mais de 90 dias e os eventos de óbito são classificados no estágio 3.
Para o crédito pessoal pessoa física, as operações vencidas há mais de 30 dias são classificadas
no estágio 2 e as vencidas há mais de 90 dias são classificadas no estágio 3.
Para as operações de crédito corporativo com vencimento superior a 30 dias e análises
qualitativas utilizando a pontuação de risco interno (Risco Médio, vide quadro “Por risco” a seguir)
são classificadas no estágio 2 e vencidos há mais de 90 dias ou que apresentem eventos de
falência, recuperação judicial, reestruturação de dívida ou necessidade para execução de
garantias.
Para mais detalhes, consulte a Nota 4 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos Financeiros”.
EXPOSIÇÃO

MÁXIMA DE ATIVOS FINANCEIROS AO RISCO DE CRÉDITO

Ativos financeiros
Ativos financeiros a valor justo através de lucro ou perda
Títulos e valores mobiliários
Derivativos
Ativos financeiros a valor justo através de outros rendimentos
abrangentes
Títulos e valores mobiliários
Ativos financeiros a custo amortizado
Operações de crédito
Outros ativos financeiros a custo amortizado

31/12/2020
7.975.627

31/12/2019
1.335.667

1.149.523
41.014

866.133
118.870

941.826

43.703

5.589.004
254.260

185.963
120.998

628.691
626.905
1.786
8.604.318

94.418
94.418
1.430.085

Compensação
Limite de cartão de crédito
Garantias financeiras
Total

POR

SETOR DE ATIVIDADE

A análise de concentração de risco de crédito apresentada abaixo é baseada no setor de
atividade econômica em que a contraparte opera.
Setor de atividade
Pessoa física
Comércio
Serviço
Títulos públicos federais
Banco Central do Brasil
Indústria
Outros
Total

31/12/2020
5.519.814
36.925
611.292
2.091.350
155.893
42.945
146.100
8.604.319
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31/12/2019
64%
0%
7%
24%
2%
0%
2%
100%

210.936
4.990
29.273
909.836
5.336
21.422
248.292
1.430.085

%
15%
0%
2%
64%
0%
1%
17%
100%
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POR

TIPO E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMOS
Risco

Estágio 1

Empréstimos
Crédito Pessoal
Operações de Crédito Corporativo
Total Balanço
Limite de crédito

Total

Estágio 3

31/12/2020

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

31/12/2019

6.472

14.998

4.190.277

-

-

-

-

691.872

4.939

14.505

711.316

114.063

2.068

816

116.947

665.612

4.992

16.807

687.411

63.909

1.316

3.791

69.016

5.526.291

16.403

46.310

5.589.004

177.972

3.384

4.607

185.963
94.418

626.905

-

-

626.905

94.418

-

-

1.786

-

-

1.786

-

-

-

-

628.691

-

-

628.691

94.418

-

-

94.418

6.154.982

16.403

46.310

6.217.695

272.390

3.384

4.607

280.381

Fianças
Total Compensação

Estágio 2

4.168.807

POR RISCO
Risco
Baixíssimo
Baixo
Médio
Alto
Altíssimo
Total

ANÁLISE

Estágio 1
6.140.120
14.884
-

Estágio 2
16.403
-

Estágio 3

31/12/2020 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 31/12/2019

29.492
16.796

6.140.120
14.884
16.403
29.492
16.796
6.217.695

268.078
4.477
-

3.384
-

571
3.871

268.078
4.477
3.384
571
3.871
280.381

DE SENSIBILIDADE

A Carbon Financeira elaborou estudos com base nas mudanças dos fatores macroeconômicos
no cálculo da perda esperada de crédito. Os modelos de perda esperada usam três cenários
diferentes: Base, Pessimista e Otimista. Esses cenários foram combinados ponderando suas
probabilidades: 80%, 10% e 10% (2019 - 80%, 10% e 10%), vinculando o maior peso ao cenário base
e os menores pesos aos cenários mais extremos.
A avaliação desses cenários contemplou a inadimplência histórica e as seguintes variáveis
macroeconômicas: Taxa Selic (taxa de juros), Produto Interno Bruto (PIB) e taxa de desemprego.
A administração considera esses fatores macroeconômicos os mais relevantes no ambiente da
economia brasileira, podendo resultar em um possível impacto na perda de crédito esperada.
Como a carteira de crédito da Carbon Financeira é composta principalmente por empréstimos
consignados que apresentam certas características que reduzem sua exposição (vide nota 4.8),
como taxas de juros máximas definidas 0065m regulamento e dedução automática das parcelas
dos benefícios vitalícios dos beneficiários pagos pelos Governo brasileiro, possíveis mudanças
nessas variáveis macroeconômicas não tiveram impacto material sobre a perda de crédito
esperada.
A tabela a seguir mostra os possíveis impactos no cálculo da perda esperada de crédito dada a
adoção de uma premissa de 100% de probabilidade para cada cenário:
31/12/2020
Perda Esperada

Ativos financeiros

6.217.695
Ativos financeiros

280.381

Redução ou aumento da perda esperada
Cenário
Cenário base
Cenário otimista
pessimista
(108.365)
(745)
(13.443)
19.400
31/12/2019
Perda Esperada
Redução ou aumento da perda esperada
Cenário
Cenário
Cenário otimista
base
pessimista
(8.400)
(22)
(883)
1.059
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RISCO

DE LIQUIDEZ

O risco de liquidez refere-se à impossibilidade de a instituição ser capaz de honrar eficientemente
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de
vinculação de garantias, sem que isso afete suas operações diárias e sem incorrer em perdas
significativas. Como também, a possiblidade da instituição não conseguir negociar a preço de
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade do mercado.
O entendimento e o monitoramento desse risco são fundamentais para que a Organização
efetue a liquidação das operações em tempo hábil.
ESTRUTURA

DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ

O processo de gestão de riscos de liquidez é realizado de forma contínua, integrada e
abrangente. A mensuração e o controle do risco de liquidez são realizados de maneira
centralizada e independente, alinhada ao apetite de risco definido pelo Conselho de
Administração e refletido no RAS.
A Carbon Financeira gerencia e controla o risco de liquidez diariamente, utilizando
procedimentos aprovados em comitês superiores, incluindo a adoção de limites mínimos de
liquidez, suficientes para absorver possíveis perdas de caixa em cenários de estresse, medidos
com o uso de métodos internos e regulatórios.
A identificação, medição, avaliação, monitoramento, emissão de relatórios, controle e mitigação
do risco de liquidez são realizados em diferentes horizontes temporais, incluindo intradia, em
situações normais ou de estresse, contemplando a avaliação diária das operações com prazos
de liquidação inferiores a noventa dias.
Além disso, os seguintes itens para monitoramento e suporte de decisões são periodicamente
preparados e submetidos à alta administração:
•
•
•
•
•
•

FONTES

Mensuração da exposição ao risco de liquidez, monitoramento, controle e emissão de
relatórios;
Diferentes cenários projetados para mudanças na liquidez;
Planos de contingência para situações de crise;
Relatórios e gráficos que descrevem as posições de risco;
Avaliação dos custos de financiamento e das fontes alternativas de financiamento;
Monitoramento de mudanças no financiamento por meio de controle constante das
fontes de financiamento, considerando o tipo de investidor, vencimentos e outros
fatores.
PRIMÁRIAS DE CAPTAÇÃO

A estratégia, definida pelo comitê Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), consiste em fazer um
gerenciamento constante de seus ativos e passivos de modo a assegurar a implementação de
seu plano de negócios, mantendo indicadores de liquidez confortáveis, condizentes com suas
atividades e de acordo com os requisitos mínimos definidos na Declaração de Apetite de Risco
(RAS).
O objetivo é diversificar as fontes de captação, entre clientes próprios, institucionais, empresas e
plataformas de investimento de terceiros, utilizando os mais variados instrumentos disponíveis,
visando uma relação ótima entre custos, prazos e indexadores.
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CAPTAÇÃO DE CLIENTES

Depósito
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Outros Depósitos
Letras Financeiras
Total captação

CONTROLE

0-30 dias
1.409.854
680.968
665.708
63.178
1.409.854

31/12/2020
Total
5.957.481
680.968
5.213.335
63.178
386.566
6.344.047

%
94%
11%
82%
1%
6%
100%

31/12/2019
Total
1.129.900
65.439
1.060.177
4.284
182.505
336.730
1.312.405

0-30 dias
336.730
65.439
267.007
4.284

%
86%
5%
81%
0%
14%
100%

DE LIQUIDEZ

A Carbon Financeira administra suas reservas de liquidez com base na estimativa dos recursos
que estarão disponíveis para aplicação, pressupondo a continuidade dos negócios em condições
normais. Durante o período de 2020, a Carbon Financeira manteve níveis adequados de liquidez.
A tabela abaixo mostra os principais indicadores utilizados pela Carbon Financeira na gestão de
risco de liquidez:
31/12/2020
174%
39%
460%

Ativo líquido (1) / Recursos de clientes até 30 dias (2)
Ativo líquido (1) / Recursos de clientes totais (3)
Indicador de liquidez de curto prazo ("LCR") (4)

31/12/2019
268%
69%
798%

(1) Ativos líquidos: Caixa, Títulos adquiridos por meio de contratos de revenda e Títulos do Governo – disponíveis;
(2) Tabela de Captação de clientes (Captação total de clientes 0-30 dias);
(3) Tabela de captação de clientes (Captação total de clientes); e
(4) Índice de cobertura de liquidez calculado de acordo com o Banco Central do Brasil.
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FLUXO

DE CAIXA NÃO DESCONTADO

Os ativos e os passivos de acordo com seus vencimentos contratuais remanescentes, considerando seus fluxos não descontados, são apresentados abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros a valor justo através de lucro
ou perda
Títulos e valores mobiliários
Títulos públicos federais
Ativos financeiros mensurados pelo custo
amortizado
Operações de crédito
Depósitos compulsórios no Banco Central
Outros ativos financeiros
Total ativo

de 0 a 30
dias
897.200

de 31 a 365
dias
-

31/12/2020
de 366 a
720 dias
-

mais de 720
dias
-

897.200

de 0 a 30
dias
220.135

de 31 a 365
dias
-

31/12/2019
de 366 a
720 dias
-

mais de 720
dias
-

11.226

215.478

633.863

1.644.854

2.505.420

-

7.321

359.762

799.913

1.166.997

11.226
11.226

215.478
215.478

633.863
633.863

1.644.854
1.644.854

2.505.420
2.505.420

-

7.321
7.321

359.762
359.762

799.913
799.913

1.166.997
1.166.997

602.097

2.018.597

2.013.403

2.129.095

6.763.193

54.437

64.292

48.220

32.569

199.518

446.204
155.893
1.510.523

2.018.597
253.799
2.487.874

2.013.403
456
2.647.722

2.129.095
5
3.773.954

6.607.300
155.893
254.260
10.420.073

49.101
5.336
274.572

64.292
28.008
99.622

48.220
5.241
413.222

32.569
87.749
920.231

194.182
5.336
120.998
1.707.647

de 31 a 365
dias

31/12/2020
de 366 a
720 dias

mais de 720
dias

de 31 a 365
dias

31/12/2019
de 366 a
720 dias

mais de 720
dias

1.426.761
680.968
682.615
63.178
-

824.032
824.032
399.430

2.436.069
2.436.069
982.324

2.320.296
2.320.296
-

337.043
65.439
267.320
4.284
-

126.184
126.184
111.208

700.518
700.518
93.651

76.925
76.925
-

1.240.670
65.439
1.170.947
4.284
204.859

-

332.812

70.365

-

403.177

-

111.208

93.651

-

204.859

-

66.618
69.294

911.959
618.438

21.310

978.577
709.042

-

20.826

36.334

58.586

115.746

de 0 a 30
dias
Passivos financeiros ao custo amortizado
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Outros Depósitos
Recursos de aceites e emissão de títulos
Recursos de Letras Imobiliárias,
Hipotecárias, de Crédito e Similares
Recursos de Debêntures
Empréstimos no País - Instituições Oficiais
Outros passivos financeiros ao custo
amortizado
Total passivo

Total

Total

de 0 a 30
dias

7.007.159
680.968
6.263.013
63.178
1.381.754

220.135

Total

1.140.210

6.162

6.657

34.592

1.187.621

139.346

4.787

6.162

41.249

191.544

2.566.971

1.298.919

4.043.487

2.376.198

10.285.575

476.389

263.005

836.665

176.760

1.752.819

Os instrumentos são apresentados como fluxos de caixa não contabilizados, exceto para derivativos.
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RISCO

DE MERCADO

O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas financeiras
decorrentes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pelo Banco. Estas
mudanças nos valores de mercado decorrem do impacto produzido pela variação de fatores de
risco de mercado, tais como taxas de juros, paridades cambiais, preços de ações e de
commodities, dentre outros.
ESTRATÉGIAS

E PROCESSOS UTILIZADOS NO GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO

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 de risco de mercado segue a segregação das operações em Carteira de Negociação e
Carteira de Banking, de acordo com os critérios gerais estabelecidos pela Resolução 4.557, de 23
de fevereiro de 2017, do CMN e Circular BCB 3.354, 27 de junho de 2007. A carteira de negociação
é composta por todas as operações com instrumentos financeiros e mercadorias, inclusive
derivativos, realizadas com a intenção de negociação. Já a carteira bancária caracteriza-se
preponderantemente pelas operações provenientes do negócio bancário e relacionadas à
gestão do balanço da instituição, realizadas sem a intenção de negociação e com horizonte de
tempo de médio e longo prazos.
A gestão de risco de mercado é realizada 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;
Stop Loss: métrica que tem por objetivo a revisão das posições caso as perdas
acumuladas em um dado período atinjam um determinado valor;
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 (Variação DV01- Delta): 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.
ΔEVE (Delta Economic Value of Equity): diferença entre o valor presente do somatório dos
fluxos de reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o
valor presente do somatório dos fluxos de reapreçamento desses mesmos instrumentos
em um cenário de choque nas taxas de juros.

Buscando o enquadramento das operações nos limites definidos, o C6 Bank realiza hedge de
operações de clientes e de posições proprietárias, inclusive de investimentos no exterior.
Derivativos são os instrumentos mais utilizados para a execução destas atividades de hedge, e
podem se caracterizar como hedge contábil ou econômico, ambos regidos por normativos
institucionais no C6 Bank.
A estrutura de limites e alertas para o risco de mercado está alinhada com as diretrizes do
Conselho Executivo e do Comitê de Risco, sendo revisada e aprovada anualmente. Essa estrutura
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possui limites específicos para melhorar o processo de monitoramento e compreensão de
riscos, além de evitar a concentração. Os limites de risco Market são monitorados e divulgados
diariamente por meio de relatórios de exposição e sensibilidade.
VAR CONSOLIDADO
O VaR é calculado por Simulação Histórica, isto é, a distribuição esperada para os ganhos e perdas
(P&L’s - Profit and loss statement) de uma carteira ao longo de tempo pode ser estimada a partir
do comportamento histórico dos retornos dos fatores de risco de mercado desta carteira. O VaR
é calculado com um intervalo de confiança de 99%, período histórico de 2 anos (504 dias úteis) e
um horizonte de manutenção (holding period) de um dia.
De 01/01 a 31/12/2020, o VaR Total Médio na simulação histórica foi de R$ 2.218 e de 01/01 a
31/12/2019 foi de R$ 1.624

VaR total (simulação histórica)
Fatores de risco
VaR total

ANÁLISE

31/12/2020
Média
Mínimo
2.218
25

Máximo
20.598

Média
1.624

31/12/2019
Mínimo
42

Máximo
7.627

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,
tanto de alta quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator de
risco;
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.
Exposições
Fatores de Risco
Prefixado
Cupons
Cambiais
Moedas
Ações
Cupom IPCA
Total Geral

31/12/2020
Risco de Variação em:
Taxa de Juros Prefixada em
Reais
Taxa dos Cupons de Moedas
Estrangeiras
Taxas de Câmbio
Índices de preços de renda
variável
Taxa dos Cupons de IPCA

Cenário I

Cenário II

Cenário III

Cenário I

Cenário II

Cenário III

(504)

(45.467)

(89.324)

(312)

(14.951)

(19.482)

(1)

(21)

(42)

(1)

(99)

(198)

(71)

(1.772)

(3.545)

(511)

(12.766)

(25.532)

(3.384)

(84.606)

(169.212)

-

-

-

(71)
(4.032)

(3.558)
(135.424)

(7.150)
(269.272)

(824)

(27.816)

(45.211)

63

Classificação: Pública

31/12/2019

Demonstrações Financeiras Consolidadas
Carbon Holding Financeira
RISCO

OPERACIONAL

O risco operacional refere-se à possibilidade de incorrer em perdas financeiras por erro humano
ou fraude, inadequação de processos e falhas de sistema. Esta definição inclui o risco legal
associado à inadequação ou deficiência nos contratos, bem como as penalidades por não
conformidade com as leis e danos a terceiros decorrentes da atividade do C6 Bank.
A estrutura do C6 Bank para a gestão de riscos operacionais e controles internos adota o modelo
de três linhas de defesa:
•
•

•

Primeira linha de defesa (funções que possuem e gerenciam riscos): todas as unidades
de negócio são responsáveis por identificar, gerenciar e relatar riscos operacionais
relacionados às suas atividades;
Segunda linha de defesa (funções que fiscalizam riscos): o departamento de riscos
operacionais e controles internos é responsável por fornecer as políticas, ferramentas e
técnicas para permitir que os riscos operacionais sejam gerenciados na primeira linha de
defesa. O departamento de risco operacional e controle interno também é responsável
pela implementação e defesa da cultura de risco do C6 Bank, em consonância com a
Declaração de Apetite ao Risco (RAS);
Terceira linha de defesa (funções que fornecem garantia independente): a auditoria
interna é responsável por realizar avaliações independentes para garantir que as duas
primeiras linhas estejam operando de forma eficaz, promovendo melhorias contínuas.

Para que o C6 Bank desenvolva um ambiente operacional robusto e resiliente, o Departamento
de Riscos Operacionais e Controles Internos do banco emprega uma série de atividades
específicas, tais como:
•
•
•
•
•

Fomentar uma cultura de risco forte;
Promoção do uso de processos estruturados e controles robustos:
Utilizando a metodologia de Autoavaliação de Controle de Risco (RCSA), capacitando
assim a primeira linha de defesa;
Manutenção de uma Bia (Business Impact Assessment, avaliação de impacto empresarial
atualizada) para identificar áreas e processos críticos;
Manter um Plano de Continuidade de Negócios (BCP) atualizado, para garantir
disponibilidade e resiliência de infraestrutura mesmo em condições extremamente
adversas.
RISCO

DE CIBERSEGURANÇA

A gestão de risco de cibersegurança do C6 Bank visa mitigar o risco de ameaças à segurança
cibernética que possam afetar sua infraestrutura tecnológica e, consequentemente, prejudicar
seus negócios. O Departamento de Cibersegurança e Prevenção de Fraudes emprega uma
ampla gama de processos e soluções de segurança estruturados da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Centro de defesa cibernética;
Segurança ofensiva;
Governança e acessos;
Engenharia;
Consciência.
RISCO SOCIOAMBIENTAL

O C6 Bank mantém uma política específica sobre riscos socioambientais, de acordo com a
Resolução CMN 4.327, de 2 de abril de2014. Esta política estabelece como o C6 Bank deve
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interagir com seus clientes, prestadores de serviços e outras partes interessadas relevantes
sobre riscos sociais e ambientais que possam dar origem a outros tipos de risco, como riscos de
crédito, capital, operacional, legal e reputacional.

30.

V A LOR JUSTO DOS INSTRUMENTOS FINA NCEIROS

A tabela a seguir apresenta um resumo do valor contábil e valor justo para ativos e passivos:

Ativos Financeiros
Ao Custo Amortizado
Operações de crédito
Depósitos no Banco Central
Títulos e valores mobiliários
Outros ativos financeiros
Ao Valor Justo por meio de Outros Resultados
Abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Títulos e Valores Mobiliários
Derivativos
Passivos Financeiros
Ao Custo Amortizado
Depósitos
Captações
Recursos de aceites e emissão de títulos
Obrigações vinculadas
Empréstimos
Outros passivos financeiros
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Derivativos
Outros passivos financeiros ao custo amortizado

31/12/2020
Valor
Valor justo
Contábil
8.131.520 8.434.516
5.999.156 6.302.152
5.589.004 5.892.000
155.893
155.893
177.968
177.968
76.291
76.291

31/12/2019
Valor
Valor justo
Custo
1.323.250
1.305.328
294.574
276.652
185.932
168.010
5.336
5.336
96.807
96.807
6.499
6.499

941.826

941.826

43.703

43.703

941.826
1.190.538
1.149.524
41.014
9.340.950
9.289.130
5.957.481
1.231.863
603.345
1.496.441
51.820
40.070
11.750

941.826
1.190.538
1.149.524
41.014
9.461.790
9.409.970
5.954.720
1.301.900
656.909
1.496.441
51.820
40.070
11.750

43.703
984.973
866.173
118.800
1.733.570
1.593.816
1.129.900
182.505
89.867
191.544
139.754
107.830
31.924

43.703
984.973
866.173
118.800
1.744.813
1.605.059
1.129.900
182.505
101.110
191.544
139.754
107.830
31.924

(i) Os valores justos não diferem significativamente de seus valores contábeis;
(ii) Esses ativos e passivos financeiros são considerados como nível 2 na hierarquia de valor justo;
(iii) Ver divulgação da hierarquia de valor justo na Nota 4.10 - Distribuição por nível.
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DISTRIBUIÇÃO

POR NÍVEL

A tabela a seguir apresenta a hierarquia de valor justo para ativos e passivos mensurados ao valor
justo adotada pela Carbon Financeira:

Ativos Financeiros
Ao Valor Justo por meio de Outros
Resultados Abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Títulos e Valores Mobiliários
Derivativos
Passivos Financeiros
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Derivativos
Outros passivos financeiros ao custo
amortizado

31/12/2020
Valor justo
Nível 1
Nível 2
2.132.364 2.096.504 42.773
941.826
941.826
1.190.538
1.149.524
41.014
51.820

941.826

Nível 3
-

31/12/2019
Valor justo Nível 1
1.028.676 909.876

-

-

43.703

43.703

941.826
1.154.678 42.773
1.149.524
5.154 42.773
5.381 41.603

11.750

43.703
984.973
866.173
118.800
139.754

51.820
40.070

5.381
5.381

41.603
41.603

11.750
-

139.754
107.830

43.703
866.173
866.173
-

11.750

-

-

11.750

31.924

-

Nível 2 Nível 3
118.800
-

-

118.800
118.800
107.830 31.924
107.830 31.924
107.830
-

31.924

Os instrumentos financeiros classificados como nível 1 incluem a maioria dos títulos do governo
brasileiro, ações e outros títulos negociados em um mercado ativo. O valor justo dos
instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é o seu próprio preço de mercado.
Os instrumentos financeiros classificados como nível 2 são calculados com base nos preços
praticados em mercados ativamente cotados. Quando as informações de preços não estão
disponíveis para um determinado ativo, a avaliação é baseada nos preços de mercados de
instrumentos semelhantes ou informações de preços obtidas de serviços de preços, como
Bloomberg, Reuters e corretores. Os dados, além dos preços cotados, que são observáveis para
o ativo ou passivo, são, por exemplo, taxas de juros e curvas de rendimento observáveis em
intervalos comumente cotados, volatilidades, etc.
Os derivativos incluídos no Nível 2 são NDF (Non Deliverable Forward) e opções. Os modelos
usados para as opções são Black-Scholes, Garman & Kohlhagen.
O instrumento financeiro classificado como nível 3 é basicamente uma compensação de
contingências a pagar aos ex-controladores das entidades adquiridas (NTK e PayGo), que varia
de acordo com as receitas geradas nas referidas entidades adquiridas até 3 anos após a data de
aquisição. A avaliação é baseada na estimativa das receitas desses exercícios, com base no
orçamento e pode resultar em um valor justo que não é indicativo do valor realizável líquido ou
dos valores justos futuros. No entanto, a Carbon Holding Financeira acredita que o método
utilizado é adequado. Além disso, a adoção de um método ou premissa diferente para estimar o
valor justo pode resultar em estimativas diferentes do valor justo na data do balanço.
MENSURAÇÃO

DE VALOR JUSTO NÍVEL

3

A tabela abaixo mostra o movimento na mensuração do valor justo de nível 3:
31/12/2019

Ganho total / Perdas
Reconhecido na
receita

Valor justo
Passivos financeiros ao valor justo por
meio do resultado
Outros passivos financeiros ao valor
justo por meio do resultado

Pagamentos

Valor justo

31.924

(12.512)

(7.662)

11.750

31.924

(12.512)

(7.662)

11.750
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O valor justo dos instrumentos financeiros classificados no Nível 3 é mensurado por meio do
orçamento dos próximos anos para definir a receita bruta esperada.
A tabela a seguir demonstra a sensibilidade desses valores justos em cenários de variação da
receita bruta estimada.
Sensibilidade -Operações de nível 3

Risco de fator

31/12/2019
Impacto
Receita
5.882
2.631

Cenários
I
II

Receita bruta

Os seguintes cenários são usados para medir a sensibilidade:
Cenário I: Baseado na aplicação de 10 pontos percentuais de crescimento da receita bruta.
Cenário II: com base na aplicação de 10 pontos percentuais de redução na receita bruta.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não houve transferência entre categorias.

31.

P A RTES RELACIONADA S

As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas
médias usuais de mercado.
As operações entre as empresas e fundos de investimentos, incluídas na consolidação (Nota 2.1),
foram eliminadas, e não representam efeitos nas demonstrações financeiras.
As principais partes relacionadas não consolidadas nas demonstrações financeiras, mas que
estão apresentadas nessa nota explicativa são:
- Carbon Asset Management Ltda;
- Csixers Holding S.A.
O pessoal chave da administração é considerado como parte relacionada e o valor das
transações foram:
Operação / Partes relacionadas

31/12/2020

31/12/2019

Ativo /
Receita /
(Passivo) (Despesa)
Operações de crédito
Diretores e membros do conselho administrativo
Depósito à vista
Diretores e membros do conselho administrativo
Csixers Holding S.A.
Carbon Holding S.A.
Depósito a prazo
Diretores e membros do conselho administrativo
Carbon Holding S.A.

100% até 118% CDI
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Ativo /
(Passivo)

Receita /
(Despesa)

1.889

6

3.974

-

(9.235)
(1.920)
(20)

-

(699)
(1.334)

-

(92.505)

(450)

(35.601)

(390)

-

(10.560)

-

(5.776)
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O pessoal chave da administração refere-se a diretores e membros do conselho administrativo.
REMUNERAÇÃO

E BENEFÍCIOS DO PESSOAL CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
31/12/2020
17.122
6.401
23.523

Honorários
Participação nos lucros
Total

32.

31/12/2019
7.941
5.836
13.777

I NFORMA ÇÕES A DICIONA IS

A Carbon Financeira, em função da pandemia COVID-19, revisitou o relacionamento com
funcionários, prestadores de serviços e clientes, visando garantir a segurança e proteção, bem
como manter a qualidade do serviço prestado. Cerca de 95% dos colaboradores trabalharam
remotamente durante o período de isolamento e distanciamento social, assim como 92% de
terceiros. O protocolo sanitário foi aplicado de forma estrita nas instalações, bem como a
comunicação sobre boas práticas e distância social. Para os clientes, o C6 Bank anunciou
iniciativas como redução do parcelamento da fatura do cartão de crédito e juros das operações
de crédito.
Adicionalmente, as áreas de reporte e decisão aumentaram a frequência dos processos de
apuração e análise dos indicadores financeiros, de mercado e de movimentos políticos da
Carbon Financeira ao longo do período. Devido a este cenário, não foram identificados impactos
financeiros relevantes.
O Comitê C6 de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios continua atuando no
monitoramento dos efeitos na propagação da pandemia e dos impactos nas operações.
Desde o início da pandemia de COVID-19, em março de 2020, o C6 Bank não apurou nenhum
impacto relevante em suas operações.
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