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ATIVO PASSIVO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições estatutárias e legislação em vigor, submetemos à
apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, as
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações dos Fluxos de
Caixa relativos aos semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016, juntamente com o
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras.
Carteira de Arrendamento e Mercado Arrendador
O mercado arrendador brasileiro apresentou um volume em maio de 2017 de novos negó-
cios de R$ 621 milhões (R$ 472 milhões em junho de 2016). O valor presente da carteira
de arrendamento no mercado em maio de 2017 apresentou um saldo de R$ 13.251 bilhões
(R$ 15.436 bilhões em junho de 2016), segundo informações da ABEL – Associação
Brasileira das Empresas de Leasing. Estamos divulgando informações referentes ao mes

de maio de 2017 devido ás informações de junho de 2017 não estarem disponíveis ainda.
A carteira de arrendamento mercantil da HP Financial Services Arrendamento Mercantil
S.A. alcançou o montante em 30 de junho de 2017 de R$ 1.195.685 mil (R$ 1.257.161 mil
em 2016), composta por contratos vinculados à variação cambial, certificados de depósitos
interfinanceiros e taxas prefixadas, com prazos entre 24 e 60 meses.
Fontes de Recursos
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. faz suas captações de recursos
diretamente do exterior, tendo como política manter o casamento de prazos e indexadores
entre as operações ativas e passivas se utilizando de instrumentos financeiros derivativos,
quando necessário.
A empresa está estruturada e capitalizada acreditando no crescimento da economia
brasileira.

Capital Social e Patrimônio Líquido
O Capital Social, no montante de R$ 267.251 mil, composto de 264.508.606 ações ordiná-
rias e 1.001 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, está totalmente subscrito
e integralizado, sendo seu acionista majoritário a HPFS Brazil Holding B.V.
O Patrimônio Líquido em 30 de junho de 2017 foi de R$ 565.216 mil. (2016 – R$ 505.362 mil).
Agradecimentos
Agradecemos aos clientes pela preferência, aos senhores acionistas pela confiança e
apoio e aos funcionários e colaboradores pela dedicação e comprometimento de nossos
objetivos e pelos resultados alcançados no semestre findo em 30 de junho de 2017.

Barueri, 28 de agosto de 2017.

A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais)

2017 2016
Circulante 128.021 100.610
Disponibilidades 19.236 22.649
Operações de arrendamento mercantil 7.819 30.834
Arrendamentos a receber – setor privado 569.193 640.136
Rendas a apropriar de arrendamentos a receber (561.374) (609.302)

Outros créditos 100.816 46.614
Diversos 100.816 46.614
Outros valores e bens 150 513
Bens não de uso próprio 99 467
Despesas antecipadas 51 46

Realizável a longo prazo (1.156) 15.979
Operações de arrendamento mercantil (64.039) (72.309)
Arrendamentos a receber – setor privado 844.055 811.504
Rendas a apropriar de arrendamentos a receber (844.055) (811.504)
Provisão para créditos de arrendamento
mercantil de liquidação duvidosa (64.039) (72.309)

Outros créditos 62.883 88.288
Diversos 62.883 88.288

Permanente 1.199.032 1.238.991
Imobilizado de arrendamento 1.195.756 1.235.832
Bens arrendados 2.184.688 2.367.294
Superveniência de depreciações 312.717 331.251
Depreciações acumuladas (1.301.649) (1.462.713)

Perdas em arrendamento 3.276 –
Perdas em arrendamento a amortizar 7.352 –
Amortizações acumuladas (4.076) –

Diferido – 3.159
Perdas em arrendamento a amortizar – 9.248
Amortizações acumuladas – (6.089)

Total do ativo 1.325.897 1.355.580

2017 2016
Circulante 279.843 601.127
Obrigações por empréstimos 153.801 507.438
Empréstimos no País – outras instituições 22.115 –
Empréstimos no exterior 131.686 507.438

Outras obrigações 126.042 93.689
Fiscais e previdenciárias 84.163 45.547
Sociais e estatutárias 1.467 1.332
Diversas 40.412 46.810

Exigível a longo prazo 480.838 249.091
Obrigações por empréstimos 405.635 162.515
Empréstimos no exterior 405.635 162.515

Outras obrigações 75.203 86.576
Fiscais e previdenciárias 69.952 82.813
Diversas 5.251 3.763

Patrimônio líquido 565.216 505.362
Capital social – de domiciliados no exterior 267.251 267.251
Reservas de lucros 297.965 238.111

Total do passivo e patrimônio líquido 1.325.897 1.355.580

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Semestres
2017 2016

Receitas da intermediação financeira 425.420 462.969
Operações de arrendamento mercantil 425.420 462.969

Despesas da intermediação financeira (368.215) (409.502)
Operações de empréstimos e repasses (30.419) (32.240)
Operações de arrendamento mercantil (332.850) (372.465)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.946) (4.797)

Resultado bruto da intermediação financeira 57.205 53.467
Outras receitas (despesas) operacionais (14.737) (10.297)
Outras despesas administrativas (12.033) (11.826)
Despesas tributárias (4.449) (4.165)
Outras receitas operacionais 3.058 7.644
Outras despesas operacionais (1.313) (1.950)

Resultado operacional 42.468 43.170
Resultado não operacional 3.620 4.603
Resultado antes da tributação sobre o lucro 46.088 47.773
Imposto de renda e contribuição social (20.358) (24.409)
Imposto de renda (8.090) (13.573)
Contribuição social (10.320) (10.192)
Ativo fiscal diferido (1.948) (644)

Lucro líquido do semestre 25.730 23.364

Lucro por ação – R$ 0,10 0,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional
O objetivo principal da HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. (“Insti-
tuição”) é a prática de operações de arrendamento mercantil que são contratadas
diretamente com os clientes corporativos da Hewlett Packard Brasil S.A., por meio do
fornecimento de máquinas e equipamentos de informática e soluções tecnológicas
e com clientes usuários de microcomputadores e periféricos por meio do canal de
distribuição dos produtos HP. A sede social da Instituição é: Alameda Rio Negro, 750,
Terreo – Sala 1 – Alphaville – Barueri-SP – CEP06454-000.
Os contratos de arrendamento mercantil são efetuados a taxas pré-fixadas ou pós-
-fixadas. As operações com taxas pré-fixadas ou indexadas a variação dos Certifica-
dos de Depósitos Interfinanceiros (CDI) são efetuadas com recursos próprios e com
recursos de empréstimos contraídos diretamente do exterior, e as operações vincu-
ladas à variação cambial, exclusivamente com recursos de empréstimos contraídos
diretamente no exterior.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de sociedades que atuam
integradamente, e certas operações têm a intermediação de outras sociedades
integrantes do Grupo HP (“Grupo”). Os benefícios dos serviços prestados entre as
empresas do Grupo e os custos das estruturas operacional e administrativa são
absorvidos, em conjunto ou individualmente, por essas empresas.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que incluem as diretrizes contábeis emanadas pela Lei nº
6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e em confor-
midade com as Normas do Banco Central do Brasil e estão sendo apresentadas
de acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF).
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores
e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor
provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para
contingências, marcação a mercado de instrumentos financeiros, impostos diferi-
dos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos
semestralmente.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Adminstração em 28 de agosto
de 2017.

3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Rendas de arrendamento mercantil e apuração do resultado

As rendas de arrendamento são registradas quando dos vencimentos das parce-
las contratuais, conforme determinado pela Portaria MF-140/84, não observando o
regime de competência.
As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, sendo
que as de natureza financeira são calculadas com base no método exponencial,
exceto aquelas relativas a operações com o exterior, as quais são calculadas com
base no método linear.
As operações com taxas pré-fixadas são registradas pelo valor de resgate e as
receitas e despesas, correspondentes ao período futuro, são registradas em conta
redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas ou
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução Conselho Monetário Nacional
(CMN) nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, com prazo
de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

c) Operações de arrendamento mercantil e provisão para créditos de arrendamento
mercantil de liquidação duvidosa
As operações de arrendamento mercantil são classificadas de acordo com o jul-
gamento da administração quanto ao nível de risco, levando em consideração a
conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação
à operação, aos devedores e garantias, observando os parâmetros estabelecidos
pela Resolução nº 2682, do (CMN) que requer a análise periódica da carteira e
sua classificação em nove níveis distintos, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco
máximo).
As operações classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por
seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas,
por cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patri-
monial.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que esta-
vam classificadas. As renegociações de operações de arrendamento mercantil que já
haviam sido baixadas contra a provisão, e que estavam em contas de compensação,
são classificadas como nível “H” e os eventuais ganhos provenientes da renegociação
somente são reconhecidos como receita, quando efetivamente recebidos.

d) Imobilizado de arrendamento
Substancialmente representado por equipamentos de informática. A depreciação é
calculada pelo método linear, contabilizada mensalmente, com base nos respectivos
prazos usuais de vida útil, prazos estes considerados com redução de 30% conforme
previsto pela legislação fiscal.

e) Imposto e contribuição sobre a renda
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida de adi-
cional de 10% sobre o lucro real excedente a R$ 240 no ano (R$ 120 no semestre), e
a contribuição social foi calculada à alíquota de 20%, ambos calculados com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente.
A alíquota da Contribuição Social foi elevada de 15% para 20% para o período
base compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos
termos da Lei n 169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória
(MP) 675/15.
Os créditos tributários de imposto de renda foram calculados sobre adições e exclu-
sões temporárias e prejuízo fiscal acumulado. Os créditos tributários de contribuição
social foram calculados sobre adições e exclusões temporárias. Os créditos tributá-
rios sobre prejuízo fiscal serão realizados de acordo com a geração de lucros tributá-
veis, observando o limite de 30%.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados na rubrica
“Outros créditos – diversos”, e as obrigações fiscais diferidas são registradas na
rubrica “Outras obrigações – fiscais e previdenciárias”, respectivamente no realizável
e exigível a longo prazo.

f) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes,
e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos abaixo:
• Contingências ativas – não são reconhecidas nas demonstrações financeiras. Os

direitos decorrentes são registrados somente quando da existência de evidên-
cias que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não caibam mais
recursos.

• Contingências passivas – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando,
baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma pro-
vável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulga-
dos em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não
requerem provisão e divulgação.

• As questões relacionadas às obrigações legais, fiscais e previdenciárias, onde estão
sendo contestadas, através de demandas judiciais, a legalidade e a constituciona-
lidade de alguns tributos e contribuições, são tratadas como obrigações com efeito
suspensivo. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado mensal-
mente.

g) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros – (impairment)
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um ativo
ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade
geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa
substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment
são reconhecidas no resultado do período.
Os valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e bens e créditos tribu-
tários, são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação
de perda por impairment.
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. realizou um estudo do valor
recuperável de ativos, não sendo identificadas perdas por redução ao valor recu-
perável.

h) Operações de empréstimos e repasses
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil SA financia suas operaões de
arrendamento mercantil com recursos próprios e com recursos captados diretamente
de sua matriz no exterior, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 9. As taxas
de juros praticadas nessas operações devem corresponder às taxas equivalentes às
capitações realizadas no mercado interno. As operações de empréstimos são efe-
tuadas nas moedas em que a empresa necessite no momento de suas captações
podendo ser em taxa préfixada ou indexadas ao Dolar, CDI ou em qualquer outra
moeda ou indexador que atenda as necessidades da empresa. Os pagamentos des-
ses empréstimos podem ser efetuados em períodos regulares de juros e ou amorti-
zação de principal ou pagamento final pelo valor total da dívida de acordo com o fluxo
pactuado em contrato.

i) Lucro por ação
O cálculo do resultado por ações é feito multiplicando-se o lucro/prejuízo por mil e
dividindo pela quantidade de ações.

4. Caixa ou equivalente de caixa
Os saldos de caixa e equivalente de caixa são compostos por depósitos bancários,
conforme abaixo apresentado

2017 2016
Disponibilidades
Depósitos Bancários 19.236 22.649
Total de caixa e equivalente de caixa 19.236 22.649

Em 30 de junho de 2017, os saldos de depósitos bancários referem-se substancial-
mente a recursos captados e não alocados de financiamentos de operações.

5. Ajustes nas operações de arrendamento mercantil
Os registros contábeis da Instituição são mantidos conforme exigências legais. Os
procedimentos adotados e sumariados na Nota Explicativa nº 3, principalmente os
itens “a” e “d”, diferem das práticas contábeis emanadas da legislação societária bra-
sileira, principalmente por não adotarem o regime de competência no registro das
receitas e despesas relacionadas aos contratos de arrendamento mercantil. No sen-
tido de considerar esses efeitos, de acordo com a Circular nº 1.429 do Banco Central
do Brasil, foi calculado o valor atual das contraprestações em aberto, utilizando-se a
taxa interna de retorno de cada contrato, registrando um ajuste contábil no resultado
e o consequente aumento ou redução no ativo permanente (superveniência ou insu-
ficiência de depreciação). Este ajuste gerou um crédito (superveniência) no resultado
do semestre findo em 30 de junho de 2017 de R$ 19.194 (R$ 23.660 de insuficiência
em 2016). Em decorrência do registro contábil desse ajuste, o lucro líquido e o patri-
mônio líquido estão apresentados de acordo com as práticas contábeis emanadas
da legislação societária brasileira, porém as rubricas de ativo e resultado de arrenda-
mento permanecem inadequadamente apresentadas.
As operações de arrendamento mercantil são contratadas de acordo com a opção
feita pelo arrendatário, com cláusulas de atualização pós-fixada ou com taxa de juros
prefixada, tendo o arrendatário a opção contratual de compra do bem, renovação do
arrendamento ou devolução ao final do contrato. A garantia dos arrendamentos a
receber está suportada pelos próprios bens arrendados.

6. Operações de arrendamento mercantil
O valor dos contratos de arrendamento mercantil financeiros é representado pelo
seu respectivo valor presente, apurado com base na taxa interna de cada contrato.
Esse valor, em atendimento às normas do Banco Central do Brasil, é apresentado em
diversas rubricas patrimoniais, as quais são resumidas a seguir:

Semestres
2017 2016

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre 25.730 23.364

Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
líquido proveniente de (aplicado em): 238.254 262.546
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 4.946 (3.931)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos – ativo e passivo 2.058 644

Provisão (reversão) para perdas em bens
não de uso próprio (767) 112

Depreciações e amortizações 256.799 242.844
Provisão para perdas na venda de valor residual 1.087 182
Superveniência de depreciação (19.194) 23.660
Prejuízo/lucro na alienação de bens não de uso próprio (2.853) 4.715
Lucro na alienação de imobilizado de uso e
de arrendamento (3.822) (5.680)

Lucro líquido ajustado 263.984 285.910
Variação de ativos e obrigações 12.228 6.146
(Aumento) redução em operações de
arrendamento mercantil 7.575 (6.433)

(Aumento) em outros créditos (31.109) (20.309)
Aumento em outros valores e bens (51) (46)
Baixa da provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.359) –
Aumento em outras obrigações 38.172 32.934
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 276.212 292.056

Fluxo de caixa proveniente das (aplicado nas)
atividades de investimento:
(Aquisição)/alienação de bens não de uso próprio 5.430 (4.886)
Alienação de imobilizado de uso e de arrendamento 41.986 20.076
(Aquisição) de imobilizado de uso e de arrendamento (290.510) (397.224)
Aplicação no diferido (5.660) (5.149)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (248.754) (387.183)

Fluxo de caixa proveniente das (aplicado nas)
atividades de financiamento:
(Redução) aumento em obrigações por empréstimos (17.673) 110.354
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos
e/ou provisionado – 1.332

Reversão de dividendos – (727)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de financiamento (17.673) 110.059

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 9.785 15.832
Modificações em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 9.451 6.817
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 19.236 22.649
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 9.785 15.832
Composição de caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades 19.236 22.649

Total 19.236 22.649

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital Reservas de lucros Lucros
social Legal Outras acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 267.251 12.198 203.154 – 462.603
Lucro líquido do semestre – – – 23.364 23.364
Destinações:
Reserva legal – 1.168 – (1.168) –
Dividendos propostos – – – (1.332) (1.332)
Reversão dos dividendos de exercícios anteriores – – 727 – 727
Constituição de reservas de lucros – outras – – 20.864 (20.864) –
Saldos em 30 de junho de 2016 267.251 13.366 224.745 – 505.362
Saldos em 31 de dezembro de 2016 267.251 15.079 255.338 – 537.668
Lucro líquido do semestre – – – 25.730 25.730
Destinações:
Reserva legal – 1.286 – (1.286) –
Dividendos propostos – – – (1.467) (1.467)
Reversão de dividendos – – – 3.285 3.285
Constituição de reservas de lucros – outras – – 26.262 (26.262) –
Saldos em 30 de junho de 2017 267.251 16.365 281.600 – 565.216

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
30 de junho de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

2017
Arrenda- Arrenda-

mento mento
operacional financeiro Total

Operações de arrendamentos a receber 122.126 1.291.122 1.413.248
Rendas a apropriar de arrendamento
mercantil (120.645) (1.284.784) (1.405.429)

Imobilizado de arrendamento 350.492 1.896.149 2.246.641
Depreciações acumuladas (235.591) (1.066.058) (1.301.649)
Superveniência de depreciação – 312.717 312.717
Provisão para perdas de bens arrendados (61.953) – (61.953)
Perdas em arrendamentos a amortizar – 3.276 3.276
Credores por antecipação do valor
residual (Nota 8.b) – (11.166) (11.166)

Valor presente 54.429 1.141.256 1.195.685

2016
Arrenda- Arrenda-

mento mento
operacional financeiro Total

Operações de arrendamentos a receber 148.058 1.303.582 1.451.640
Rendas a apropriar de arrendamento
mercantil (147.256) (1.273.550) (1.420.806)

Imobilizado de arrendamento 354.484 2.074.458 2.428.942
Depreciações acumuladas (210.692) (1.252.021) (1.462.713)
Superveniência de depreciação – 331.251 331.251
Provisão pra perdas de bens arrendados (61.648) – (61.648)
Perdas em arrendamentos a amortizar – 3.159 3.159
Credores por antecipação do valor
residual (Nota 8.b) – (12.664) (12.664)

Valor presente 82.946 1.174.215 1.257.161

Abaixo se encontram apresentadas algumas informações baseadas no valor pre-
sente dos contratos de arrendamento financeiro:

a) Diversificação por vencimento
2017 2016

Vencidos
A partir de 15 dias 4.531 8.875
A vencer
Até 3 meses 133.063 148.244
De 3 a 12 meses 333.111 357.378
De 1 a 3 anos 545.645 502.581
De 3 a 5 anos 124.906 157.137

1.136.725 1.165.340
Total 1.141.256 1.174.215

b) Diversificação por segmento de mercado
2017 2016

% – Sobre % – Sobre
R$ total R$ total

Setor Público Federal
Indústria 23.133 2,03 30.851 2,63
Setor privado
Rural 39 – 165 0,01
Indústria 137.312 12,02 130.271 11,10
Comércio 133.521 11,70 100.488 8,56
Instituição financeira 26.901 2,36 106.161 9,04
Outros serviços 820.278 71,88 806.154 68,65
Habitação 72 0,01 125 0,01
Total 1.141.256 100,00 1.174.215 100,00

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Nos semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016, com base no valor presente
dos contratos, os níveis de risco da carteira estavam assim compostos:
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2017 2016
Nível de risco Curso normal Vencidas Total da Carteira Percentual de Provisão Provisão Total da Carteira Provisão
AA 18.170 35 18.205 – – 46.746 –
A 94.821 72 94.893 0,50% 474 81.320 407
B 707.926 86 708.012 1,00% 7.080 711.760 7.118
C 203.743 489 204.232 3,00% 6.127 205.555 6.166
D 45.334 657 45.991 10,00% 4.599 37,465 3.746
E 19.028 72 19.100 30,00% 5.730 46,898 14.069
F 29.938 2.517 32.455 50,00% 16.228 22,483 11.242
G 4.036 7 4.043 70,00% 2.830 9.442 6.609
H 13.592 733 14.325 100,00% 14.325 12.546 12.546
Total 1.136.588 4.668 1.141.256 57.393 1.174.215 61.903
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d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Semestres

2017 2016
Saldo inicial (leasing financeiro) 55.810 63.720
Complemento da provisão 3.942 6.836
Baixas contra a provisão (2.359) (8.653)
Saldo final (leasing financeiro) 57.393 61.903
Saldo inicial (leasing operacional) 5.642 12.520
Complemento (reversão) da provisão
leasing operacional 1.004 (2.039)

Baixa contra a provisão – (75)
Saldo final (leasing operacional) 6.646 10.406
Saldo final 64.039 72.309

e) Concentração por clientes
2017 2016

% – Sobre % – Sobre
R$ total R$ total

De 01 a 20 654.565 57,36 764.463 65,10
De 21 a 50 187.067 16,39 163,644 13,94
De 51 a 100 119.534 10,47 101.888 8,68
Acima de 101 180.090 15,78 144.220 12,28
Total 1.141.256 100,00 1.174.215 100,00

f) Movimentação da provisão para perdas de bens arrendados
Semestres

2017 2016
Saldo inicial 60.866 61.466
Constituições 1.087 182
Saldo final 61.953 61.648
O valor da provisão corresponde a 100% dos valores residuais dos contratos de
arrendamento operacional e está contabilizado na rubrica “Despesas da intermedia-
ção financeira”.
7.Outros créditos – diversos

2017 2016
Créditos tributários (Nota 7a) 84.373 87.532
Imposto de renda a compensar 73.061 39.813
Devedores diversos – país 6.177 6.842
Outros devedores 88 715
Total 163.699 134.902
Parcela de curto prazo 100.816 46.614
Parcela de longo prazo 62.883 88.288
Créditos tributários

Nos semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016, os créditos tributários apre-
sentaram a seguinte movimentação:

Saldo em Consti- Saldo em
31/12/2016 tuição Reversão 30/06/2017

Créditos tributários de imposto
de renda

Provisão para perdas com bens de
arrendamento operacional (a) 15.217 271 – 15.488

Provisão para créditos de
arrendamento mercantil de
liquidação duvidosa (a) 30.469 903 – 31.372

Imposto de renda sobre BNDU 206 – (192) 14
Subtotal 45.892 1.174 (192) 46.874

Saldo em Consti- Saldo em
31/12/2016 tuição Reversão 30/06/2017

Créditos tributários de
contribuição social

Provisão para perdas com bens
de arrendamento operacional (a) 12.173 218 – 12.391

Provisão para créditos de
arrendamento mercantil de
liquidação duvidosa (a) 24.375 722 – 25.097

Contribuição social sobre BNDU 164 – (153) 11
Subtotal 36.712 940 (153) 37.499
Total 82.604 2.114 (345) 84.373

Saldo em Consti- Saldo em
31/12/2015 tuição Reversão 30/06/2016

Créditos tributários de imposto
de renda

Crédito tributário sobre prejuízo
fiscal 5.069 – (5.069) –

Provisão para perdas com bens
de arrendamento operacional (a) 15.367 45 – 15.412

Provisão para créditos de
arrendamento mercantil de
liquidação duvidosa (a) 34.627 1.199 (2.806) 33.020

Imposto de renda sobre BNDU 168 29 – 197
Subtotal 55.231 74 (6.676) 48.629
Créditos tributários de contribuição
social

Provisão para perdas com bens
de arrendamento operacional (a) 12.293 37 – 12.330

Provisão para créditos de
arrendamento mercantil de
liquidação duvidosa (a) 27.702 959 (2.245) 26.416

Contribuição social sobre BNDU 135 22 – 157
Subtotal 40.130 1.018 (2.245) 38.903
Total 95.361 1.092 (8.921) 87.532

(a) O Crédito tributário de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a provisão
para créditos de liquidação duvidosa sobre os contratos de arrendamento financeiro
é composto basicamente pela provisão existente de R$ 64.039 (2016 – R$ 72.309),
acrescida dos créditos baixados para prejuízo que ainda não atendem aos critérios
de dedutibilidade estabelecidos pela Lei nº 9.430.
Com base no atual nível de capitalização e operações da Instituição, e considerando
as expectativas de resultados futuros determinados com base em premissas que
incorporam, entre outros fatores, a manutenção do nível de operações, o atual cená-
rio econômico, e as expectativas futuras de taxas de juros, a Administração acredita
que os créditos tributários, registrados em 30 de junho de 2017, tenham a sua reali-
zação futura da seguinte forma:

Expectativa de realização
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Créditos tributários de imposto de renda
Provisão para perdas com bens de arrendamento operacional – 554 5.041 6.152 2.659 1.082 – – – 15.488
Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa – 7.135 14.202 2.288 3.211 1.881 2.168 350 137 31.372
BNDU – 14 – – – – – – – 14

– 7.703 19.243 8.440 5.870 2.963 2.168 350 137 46.874
Valor presente – 5.884 13.199 5.197 3.246 1.471 967 140 49 30.153
Créditos tributários de contribuição social
Provisão para perdas com bens de arrendamento operacional 48 396 4.033 4.922 2.127 865 – – – 12.391
Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa 9.511 3.909 4.491 988 2.569 1.505 1.734 280 110 25.097
BNDU – 11 – – – – – – – 11

9.559 4.316 8.524 5.910 4.696 2.370 1.734 280 109 37.499
Valor presente 8.131 3.297 5.847 3.639 2.597 1.177 773 112 40 25.613
Para fins de determinação do valor presente da realização futura estimada de créditos tributários em cada ano, foi adotada a taxa média de 11,196% ao ano, referente ao custo
médio de captação da Instituição.

8. Outras obrigações
a) Fiscais e previdenciárias

2017 2016
Provisão para imposto de renda 43.506 24.213
Provisão para contribuição social 31.517 20.552
Imposto de renda retido na fonte a recolher 54 29
PIS e COFINS 708 568
Imposto sobre serviços a recolher 151 185
Provisão para IRPJ diferido (Nota 8a1) 78.179 82.813
Total 154.115 128.360

Parcela de curto prazo 84.163 45.547
Parcela de longo prazo 69.952 82.813

a.1) Provisão para imposto de renda diferido
As obrigações fiscais diferidas foram constituídas sobre o total de superveniência de
depreciação apurado pela Instituição.
Nos semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016, a provisão para impostos
diferidos apresentou a seguinte movimentação:

2016 Constituição Reversão 2017
Imposto de renda diferido sobre
superveniência de depreciação 74.352 3.827 – 78.179

Total 74.352 3.827 – 78.179

2015 Constituição Reversão 2016
Imposto de renda diferido sobre
superveniência de depreciação 89.998 – (7.185) 82.813

Total 89.998 – (7.185) 82.813

As obrigações fiscais diferidas terão sua realização com base na fluência dos prazos
da carteira de arrendamento mercantil. Com base no atual nível de capitalização e
operações da Instituição, e considerando as expectativas de resultados futuros deter-
minados com base em premissas que incorporam, entre outros fatores, a manuten-
ção do nível de operações, o atual cenário econômico, e as expectativas futuras de
taxas de juros, a Administração acredita que as obrigações fiscais diferidas, regis-
tradas em 30 de junho de 2017, tenham a sua realização futura da seguinte forma:
Expectativa de realização

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Imposto de renda diferido
Superveniência de
depreciação 2.067 8.469 17.676 24.806 16.042 9.119 78.179

2.067 8.469 17.676 24.806 16.042 9.119 78.179
Valor presente 1.758 6.469 12.124 15.274 8.870 4.528 49.023
Para fins de determinação do valor presente da realização futura estimada do imposto
de renda diferido em cada ano, foi adotada a taxa média de 11,196% ao ano, refe-
rente ao custo médio de captação da Instituição.

b) Outras obrigações – diversas
2017 2016

Credores por antecipação de valor residual (Nota 6) 11.166 12.664
Obrigações por aquisição de bens e direitos 29.797 31.615
Provisão para pagamento a efetuar 4.176 5.283
Outros credores 524 1.011
Total 45.663 50.573
Parcela de curto prazo 40.412 46.810
Parcela de longo prazo 5.251 3.763

9. Obrigações por empréstimos
Juros Indexador Vencimento 2017 2016

Empréstimos no país outras Instituições
Bank of America 1,35% CDI Até agosto 2017 22.115 –
Subtotal 22.115 –
Empréstimos no exterior
HP Coordination Center 13,82389% a.a. Pré-Fixado Até junho 2017 – 237.428
Compaq Trademark B.V. 2,2918% a.a. US$ Até setembro de 2017 8.374 16.069
Compaq Trademark B.V. 13.2704% a.a. Pré-Fixado Até setembro de 2021 414.384 242.068
Hewlett-Packard Financial Services Company 102,1% do CDI a.a. CDI Até abril de 2021 114.563 174.388
Subtotal 537.321 669.953
Total 559.436 669.953

Parcela de curto prazo 153.801 507.438
Parcela de longo prazo 405.635 162.515

10. Contingências
Em 30 de junho de 2017, a Instituição não possuía passivos contingentes classifica-
dos como perda provável.
Em 30 de junho de 2017, a Instituição possuía passivos contingentes classificados
como perda possível no total de R$ 5.739 oriundos de causas cíveis e ações fiscais.

11. Patrimônio líquido
a) Capital social

Em 30 de junho de 2017, e 2016, o capital social totalmente subscrito e integralizado
estava representado por 264.509.607 ações, sendo 264.508.606 ações ordinárias e
1.001 ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal.

b) Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos da legislação atual, até o limite de 20% do capital social.
Em 30 de junho de 2017 a Instituição constituiu reserva legal de R$ 1.286 (R$ 1.168
em 2016).

c) Reserva de lucros
As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de
lucros da Instituição, para atender a várias finalidades, sendo sua constituição efeti-
vada por disposição da lei ou por proposta dos órgãos da Administração.
Em 30 de junho de 2017 a Instituição constitui reserva de lucros de R$ 20.864
(R$ 26.262 em 2016).

d) Dividendos
Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 6% do lucro líquido
anual ajustado de acordo com a lei:

Semestre 2017 Semestre 2016
Lucro líquido do semestre 25.730 23.364
Constituição de reserva legal (5%) 1.286 1.168
Base para cálculo dos dividendos 24.444 22.196
Constituição de dividendos (6%) 1.467 1.332
Em 30 de junho de 2017 foram revertidos dividendos no montante de R$ 3.285, em

função da aprovação por unanimidade e sem ressalvas pelos acionistas da HP Finan-
cial Services Arrendamento Mercantil SA, conforme Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada no dia 08 de maio de 2017, que o lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 57.622 fosse destinado
na seguinte forma: a) R$ 2.881 à constituição de reserva legal e b) R$ 54.742 á conta
de reserva de lucros e também aprovaram a não distribuição dos dividendos referente
ao lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de
R$ 3.285, objetivando o reforço da estrutura patrimonial da Companhia.

12. Outras despesas administrativas
Semestres

2017 2016
Rateio de despesas administrativas (Nota 14) 8.792 8.051
Serviços prestados por terceiros 2.443 2.997
Processamento de dados 543 537
Outras 255 241

12.033 11.826
13. Outras receitas (despesas) operacionais

Semestres
2017 2016

Outras receitas operacionais
Multas e juros de mora sobre recebimentos em atraso 1.502 3.970
Recuperação de créditos baixados como prejuízo 779 2.412
Outras 777 1.262

3.058 7.644
Outras despesas operacionais
Multas e juros sobre impostos (223) (3)
Descontos concedidos (1.072) (1.762)
Diversos (18) (185)

(1.313) (1.950)

14. Resultado não operacional
2017 2016

Lucro na alienação de valores e bens 2.853 4.715
Provisão (reversão) para perdas em BNDU 767 (112)

3.620 4.603

15. Transações com partes relacionadas e remuneração da Administração
Os saldos e resultados de operações com partes relacionadas, as quais são efetua-
das com base em taxas e condições usuais de mercado, estão refletidos nas seguin-
tes contas:

Semestres
2017 2016

Passivo
Sociais e estatutárias 1.467 1.332
Obrigações por empréstimos
Hewlett-Packard Financial Services Company 114.563 174.388
Compaq Trademark B.V. 422.758 258.137
HP Coordination Center – 237.428
Outras obrigações – HP Financial Services Brasil Ltda. 1.216 2.435
Resultado
Despesas com operações de empréstimos (*)
HP Coordination Center (*) – (10.615)
Hewlett-Packard Financial Services Company (*) (7.997) (12.758)
Compaq Trademark B.V. (21.292) (7.290)
Despesas administrativas
Rateio de despesas – HP Financial Services Brasil Ltda. (8.792) (8.051)
(*) Inclui o resultado da variação cambial do semestre sobre as operações de emprés-
timos em moeda estrangeira.
Os administradores da HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. são remu-
nerados através do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo que
eles estão alocados na entidade HP Financial Services Brasil Ltda.

16. Imposto de renda e contribuição social
a) Demonstrativo do imposto de renda e contribuição social

2017 2016
Constituição do crédito tributário diferido sobre provisão para
perdas com bens de arrendamento operacional (Nota 7a) 489 82

Constituição do crédito tributário diferido sobre provisão para
créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa
(Nota 7a) 1.625 (2.893)

Constituição (realização) do crédito tributário diferido sobre
BNDU (Nota 7a) (345) 51

Reversão de Imposto Renda provisionado a maior em anos
anteriores 110 (5.069)

Constituição do imposto de renda diferido passivo sobre
superveniência de depreciação (Nota 8a1) (3.827) 7.185

Total ativo fiscal diferido (1.948) (644)
Apuração do imposto de renda – corrente (Nota 15.b) (8.090) (13.573)
Apuração da contribuição social – corrente (Nota 15.b) (10.320) (10.192)

(20.358) (24.409)

b) Demonstrativo da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
2017 2016

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro 46.088 46.088 47.773 47.773
Adições (exclusões)
Permanentes 1.117 1.117 1.972 1.972
Despesas/provisões dedutíveis e outras 1.117 1.117 1.972 1.972

(14.798) 4.396 24.873 1.213
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa – Arrendamento financeiro 4.946 4.946 4.797 4.797

Provisão para créditos de liquidação
duvidosa – Arrendamento operacional 1.087 1.087 182 182

Superveniência de depreciação (19.194) – 23.660 –
Provisão para perdas em BNDU (767) (767) 112 112
Reversão provisões não operacionais (124) (124) (59) (59)
Outras adições/exclusões (746) (746) (3.819) (3.819)
Base de cálculo antes da compensação
do prejuízo fiscal 32.407 51.601 74.618 50.958

Compensação de prejuízo fiscal – – (20.277) –
Base de calculo após compensações 32.407 51.601 54.341 50.958
Encargos às alíquotas de 25% imposto de
renda e 15% contribuição social
– (Nota 3 item “f”) (8.090) (10.320) (13.573) (10.192)

17. Cobertura de seguros (não auditado)
O seguro dos bens arrendados está incluso no custo do imobilizado de arrenda-
mento, com cláusula de benefício em favor da arrendadora.

18. Limites operacionais (Acordo de Basileia)
De acordo com a Resolução nº 2.844/1998 do Conselho Monetário Nacional o limite
individual de risco por cliente ou grupo econômico é de 25% do patrimônio líquido
ajustado.
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. realizou operações com um
mesmo cliente cujo montante da dívida ultrapassou o limite permitido. No sentido
de regularizar a situação, a Instituição vinculou parte dos empréstimos que mantém
junto à sua matriz no exterior, Hewlett Packard Company, equivalente ao valor do
excesso de limite apresentado, conforme previsto na Resolução nº 2.921/04 do Con-
selho Monetário Nacional, mantendo, dessa forma, seu enquadramento de acordo
com os limites operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
Em 30 de junho de 2017 e 2016 a Instituição está enquadrada nos demais limites de
risco estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
O Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 3.490 de 29 de agosto de 2007,
instituiu nova forma de apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), com
efeito a partir de 1º de julho de 2008. O índice da Basileia para 30 de junho de 2017
é de 40,69523% (40,04384% em 2016):

2017 2016
Risco de crédito (RWACPAD) 111.616 112.428
Risco operacional (RWAOPAD) 16.430 11.507
Risco de mercado (RWAMPAD) 427 689
Patrimônio de Referência Exigido 128.473 124.624
Parcela do Rban 2.122 2.060
Patrimônio de Referência (PR) 565.213 505.360
Excesso de patrimônio em relação ao limite 434.618 378.676

19. Gerenciamento de riscos
a) Risco de mercado

A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. participa de operações ativas –
arrendamentos a receber, aplicações financeiras e operações passivas – captações
no mercado interno e externo junto à Matriz, bem como operações com derivativos
financeiros, se aplicável, com o objetivo de atender às necessidades próprias, no
sentido de administrar exposições. O gerenciamento e o acompanhamento desses
riscos são efetuados pela área financeira da Instituição através de políticas e estra-
tégias de operação para posições assumidas, consoante as diretrizes estabelecidas
pela Administração.

b) Risco de liquidez
A gestão de risco de liquidez tem como objetivo estabelecer níveis eficientes de
recursos líquidos mantidos pelo Grupo com o objetivo de atender suas obrigações
com clientes, parceiros e fornecedores, além de permitir que a instituição continue
expandindo suas atividades com a estratégia da Administração.
As demonstrações financeiras apresentam valor circulante negativo (2017 –
R$ 151.822 e 2016 – R$ 500.517) devido ao critério de contabilização das operações
de arrendamento mercantil que seguem as determinações do COSIF onde grande
parte dos recebíveis de contratos de arrendamento mercantil encontram-se registra-
das no Ativo Permanente. (Circular 1429 de 20/01/1989).
Adicionalmente, como as captações de recursos da HP Financial Services Arrenda-
mento Mercantil SA são contratadas junto à matriz no exterior, existe o compromisso
de realizar novas operações de empréstimos ou rolagem de dívidas das operações
existentes sempre que houver necessidade de recursos.

c) Risco de crédito
A gestão de risco de crédito busca oferecer subsídios a definição de estratégias, além
do estabelecimento de limites, abrangendo análises de exposições e tendências, bem
como eficácia da política de crédito.

d) Risco operacional
O Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº 3.380 de 29/06/2006,
determinou a implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional
compatível com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, pro-
cessos e sistemas da instituição.
Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou
de eventos internos.
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. implementou a estrutura de
risco operacional, a qual está subordinada à diretoria da Instituição e tem como
objetivo avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos, bem como identificá-los e
acompanhá-los tomando as devidas providências para que sejam eliminados ou
monitorados pelos gestores de risco operacional.
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RelatóriodosAuditores Independentes sobreàsDemonstraçõesContábeis
AosAcionistas eAdministradoresdoBancodeLaNaciónArgentina -SucursalBrasil -SãoPaulo
- SP.Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco de La Nación Argentina -
SucursalBrasil(“Banco”),quecompreendemobalançopatrimonialem30/06/2017easrespectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem comoas correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Emnossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentamadequadamente,emtodososaspectosrelevantes,aposiçãopatrimonialefinanceirao
BancodeLaNaciónArgentina-SucursalBrasilem30/06/2017,odesempenhodesuasoperações
e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstraçõescontábeis”.SomosindependentesemrelaçãoaoBanco,deacordocomosprincípios
éticos relevantes previstos noCódigode Ética Profissional doContador e nas normas profissionais
emitidas peloConselho Federal deContabilidade, e cumprimos comasdemais responsabilidades
éticasdeacordocomessasnormas.Acreditamosqueaevidênciadeauditoriaobtidaé suficientee
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:OBancomantémprejuízos acumulados no

montantedeR$25.376mil.Nesteexercíciofoi realizadoaportedecapitalpelaCasaMatrizdoBanco
de La Nación Argentina a fimmanter seu patrimônio líquido compatível com suas necessidades
operacionais e regulamentares. Estas demonstrações contábeis forampreparadasnopressuposto
dacontinuidadenormaldasatividadesoperacionaisdoBanco.Nossaopiniãonãocontémressalva
emdecorrência desse assunto. Responsabilidades daAdministração edagovernança pelas
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentaçãodasdemonstraçõescontábeisdeacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidadedeoBancocontinuaroperando,divulgando,quandoaplicável,osassuntosrelacionados
comasuacontinuidadeoperacionaleousodessabasecontábilnaelaboraçãodasdemonstrações
contábeis,anãoserqueaadministraçãopretendaliquidaroBancooucessarsuasoperações,ounão
tenhanenhumaalternativarealistaparaevitaroencerramentodasoperações.Responsabilidades
doauditorpelaauditoriadasdemonstraçõescontábeis:Nossosobjetivos sãoobter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria

contendonossaopinião.Segurançarazoáveléumaltoníveldesegurança,masnãoumagarantiade
queaauditoria realizadadeacordocomasnormasbrasileirase internacionaisdeauditoria 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,dentrodeumaperspectivarazoável,asdecisõeseconômicasdosusuáriostomadascom
base nas referidas demonstrações contábeis. Comoparte da auditoria realizada de acordo comas
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional emantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alémdisso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemosevidênciadeauditoriaapropriadaesuficienteparafundamentarnossaopinião.Oriscode
nãodetecçãodedistorção relevante resultante de fraude émaior doqueoproveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato deburlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representaçõesfalsasintencionais. •Obtemosentendimentodoscontrolesinternosrelevantespara
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. •
Avaliamosaadequaçãodaspolíticascontábeisutilizadasearazoabilidadedasestimativascontábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação douso, 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 do Banco. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivasdivulgações nasdemonstrações contábeis ou incluirmodificaçãoem
nossaopinião, seasdivulgações forem inadequadas.Nossas conclusõesestão fundamentadasnas
evidênciasdeauditoriaobtidasatéadatadenossorelatório.Todavia,eventosoucondições futuras
podemlevaroBancoanãomaissemanteremcontinuidadeoperacional.•Avaliamosaapresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos demaneira
compatívelcomoobjetivodeapresentaçãoadequada.Comunicamo-noscomosresponsáveispela
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 internosque identificamosdurantenossos trabalhos.

SãoPaulo,29deagostode2017
BDORCSAuditores Independentes -CRC2SP013846/O-1
JairodaRochaSoares -ContadorCRC1SP120458/O-6

Diretoria HugoPabloTorretta -DiretorGeral AlicedeL.C.A.dosSantos -Contadora - CEC1SP234.934/O-6

NotasExplicativasdaAdministraçãoàsDemonstraçõesContábeis
1. Contextooperacional:OBancode LaNaciónArgentina (Sucursal Brasil) tem comoobjetivo
apráticadeoperaçõeseserviçospermitidosaosbancoscomerciais, aosbancosde investimento
eàs sociedadesdecrédito, financiamentoe investimento,deacordocomasdisposições legais e
normas do Banco Central do Brasil - BACEN, notadamente operações de fomento ao comércio
exterior. O Banco é uma sucursal d B de La Nación Argentina, Instituição Oficial da
República Argentina, aut f acordo com o Decreto nº 46.186, de
11/06/1959. Em 07 f ação do aumento de capital no
montante de R$ capital so $ 2. Base de apresentação e
elaboração ções contábeis: As dem ábeis foram elaboradas e
estão send das de acordo ráticas contá s no Brasil, requeridas
paraos s ndosem30/06/2017e2016, asquais levame raçãoasdisposições
contida S i d d Açõ L i º 6 404/76 l eis nºs 11.638/07 e
11.941 mas d MN e BACE oram s de divulgação os
pronu entaç e as rpret es em mologados pelos
órgão onad opro odec vergê acionalqueforam
aprov BAC e est consub ancia elaboração das
demo beis s utilizad , qua do apl l s e premissas na
determ d antes d certos vos, p vos, r d de acordo com as
práticas entes no Brasil aplicáveis às instituiç as a funcionar pelo
BACEN. E p i f id d ão de provisões para
perdas com es de crédito e para contingências, na det ão do valor demercado
de instrument f i d i i d i õ determinaçãodavidaútil
dedeterminados f f esdasestimativasepremissas
adotadas. A autori ações contábeis foi dada pela
Administração em 07/08/2 3 as contábeis adotadas: As principais
práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis
estão descritas a seguir: a. Apuração do resultado: O resultado é apurado de acordo com o
regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na
apuraçãodos resultadosdosperíodos emqueocorrerem, sempre simultaneamentequando se
correlacionarem, independentementede recebimentooupagamento.Asoperações comtaxas
prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao
períodofuturosãoapresentadasemcontaredutoradosrespectivosativosepassivos.Asreceitas
edespesasdenatureza financeira sãocontabilizadaspelocritérioproratadia.Asoperaçõescom
taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
b. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis são determinadas pela Administração,
considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamentos. As demonstrações
contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à provisões necessárias para passivos
contingentes, provisões para crédito de liquidação duvidosa, determinações de provisões para
ImpostodeRendaeoutrassimilares.Osresultadosefetivospodemserdiferentesdasestimativas
e premissas adotadas. A Administração revisa as estimativas e premissas, pelo menos,
semestralmente. c. Disponibilidade: São representados por disponibilidades em moeda
nacional e moeda estrangeira. d. Moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários
denominadosemmoedasestrangeirasforamconvertidosparareaispelataxadecâmbiodadata
de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda foram
reconhecidas no resultado do semestre. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As
aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos
rendimentosauferidosatéadatadobalanço. f.Títulosevaloresmobiliários: Deacordocoma
Circular nº 3.068 de 08/11/2001 e regulamentação complementar, em 30/06/2002, os títulos e
valoresmobiliários passaram a ser classificados conforme a intenção da administração em três
categoriasespecíficas: títulosparanegociação, títulosdisponíveisparavendae títulosmantidos
até o vencimento. g. Operações de crédito, adiantamentos sobre contratos de câmbio,
outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para créditos de
liquidação duvidosa: As operações de crédito, adiantamentos sobre contratos de câmbio e
outros créditos com características de concessão de crédito são classificados nos respectivos
níveisderisco,observando: (i)osparâmetrosestabelecidospelaResoluçãonº2.682doCMN,que
requer a análise periódica da carteira e a sua classificação em nove níveis, sendo “AA” (risco
mínimo) e“H” (risco máximo); e (ii) a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa
avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada
e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.
Adicionalmente, também são considerados os períodos de atraso definidos na Resolução
nº 2.682 do CMN, para atribuição dos níveis de classificação dos clientes da seguinte forma: • A
atualizaçãodestasoperaçõesvencidasatéo59ºdiaécontabilizadaem“Receita”e,apartirdo60º
dia, em “Rendas a apropriar”, independentemente de seu nível de risco, somente serão
reconhecidas como receita, quando efetivamente recebidas; • As operações em atraso

DemonstraçõesdasMutaçõesdoPatrimônioLíquido
Capital
social

realizado

Reservas
de reava-

liação

Reservas
para contin-

gências

Prejuízos
acumu-
lados Total

Saldosem1º/01/2017 40.382 13.221 523 (23.688) 30.438
Aumentode capital 6.229 – – – 6.229
Reservasde reavaliação – (37) – 60 23
Prejuízodo semestre – – – (1.748) (1.748)
Saldosem30/06/2017 46.611 13.184 523 (25.376) 34.942
Mutaçõesdoperíodo 6.229 (37) – (1.688) 4.504
Saldosem1º/01/2016 40.382 13.266 523 (19.413) 34.758
Reservasde reavaliação – (8) – 49 41
Prejuízodo semestre – – – (1.980) (1.980)
Saldosem30/06/2016 40.382 13.258 523 (21.344) 32.819
Mutaçõesdoperíodo – (8) – (1.931) (1.939)

ábe
ordo com as práti

cursal do Banco de La N
autorizada a funcionar no Brasil, de ac

7 de março de 2017 foi realizada a homologaç
R$ 6.229, alterando o capit l social para R$ 46.611. 2.

o das demonstrações demonstrações contáb
do apresentadas d ontábeis adotadas

semestres find memconsider
as na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas L
1/09, além das norm do CM do B N. Fo adotados para fins
unciamentos, as orie ções inter açõe mitidas pelo CPC hom
osreguladores relacio dosao ocesso conv nciacontábil interna
vados pelo CMN e CEN e tão c ubsta ados no COSIF. Na
onstrações contábe ão u adas ando icável, estimativas
minação dos monta s de c s ativ passiv eceitas e despesas
s contábeis vige ções autorizada
Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuraçã
m operaçõe terminação
ntos financeirosderivativos, deoutrasprovisõese sobread
dosativos.Osresultadosefetivospodemserdiferentes

orização para conclusão das demonstraçõ
/08/2017. 3. Principais práticas c

dotadas na elabor

BancodeLaNaciónArgentina (SucursalBrasil)-CNPJ 33.042.151/0001-61
DemonstraçõesContábeis - SemestresFindosem30deJunhode2017e2016 (Emmilhares de reais)

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo/Ativocirculante 133.800 122.476
Disponibilidades 4 3.276 6.905
Aplicações interfinanceirasde liquidez 4e5 10.797 10.508
Aplicações emoperações compromissadas 10.797 10.508
Relações interfinanceiras 185 239
Depósitos noBancoCentral 185 239
Operaçõesdecrédito 12.500 14.628
Operaçõesde crédito - setor privado 12.563 14.664
(Provisãopara créditos de liquidaçãoduvidosa) (63) (36)
Outros créditos 107.041 90.171
Carteira de câmbio 8 105.291 88.348
Diversos 1.772 1.828
(Provisãoparaoutros créditos ) (22) (5)
Outrosvaloresebens – 25
Despesas antecipadas – 25

Realizável a longoprazo 10.131 4.244
Títulosevaloresmobiliários 6 10.075 3.076
Carteira própria 7.505 3.076
Vinculada àprestaçãodegarantia 2.570 –
Operaçõesdecrédito 56 671
Operaçõesde crédito - setor privado 57 675
(Provisãopara créditos de liquidaçãoduvidosa) (1) (4)
Outros créditos:Diversos – 497
Títulos de créditos a receber – 722
(Provisãopara créditos de liquidaçãoduvidosa) – (225)

Ativopermanente 16.542 16.395
Investimentos – 1
Outros investimentos – 1
Imobilizadodeuso 16.542 16.394
Imóveis deuso 24.478 24.478
Outras imobilizaçõesdeuso 2.493 2.180
(Depreciações acumuladas) (10.429) (10.264)

Totaldoativo 160.474 143.115

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivoepatrimônio líquido/Passivocirculante 124.411 109.131
Depósitos 6.729 6.080
Depósitos à vista 1.076 1.703
Depósitos aprazo 3.533 2.552
Depósitos emmoedas estrangeiras 2.120 1.825
Relações interfinanceiras 56 7
Recebimentos epagamentos a liquidar 56 7
Relações interdependências 1.699 855
Recursos em trânsitode terceiros 1.699 855
Obrigaçõesporempréstimose repasses 9 88.595 100.049
Empréstimosnoexterior 88.595 100.049
Outrasobrigações 27.332 2.140
Cobranças e arrecadaçãode tributos e assemelhados 4 3
Carteira de câmbio 8 26.470 1.613
Fiscais eprevidenciárias – 46
Diversas 10 857 478

Exigível a longoprazo 1.121 1.165
Outrasobrigações 1.121 1.165
Fiscais eprevidenciárias 1.121 1.165
Patrimônio líquido 34.942 32.819
Capital: Dedomiciliadosnoexterior 12 46.611 40.382
Reservade reavaliação 13.184 13.258
Reservapara contingências 523 522
Lucros ouprejuízos acumulados (25.376) (21.343)
Totaldopassivo 160.474 143.115

DemonstraçõesdeResultados 2017 2016
Receitas da intermediação financeira 10.534 2.881
Operações de crédito 451 833
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez 1.255 1.118
Resultado de câmbio 8.828 930

Despesas da intermediação financeira (2.248) (1.308)
Operações de captação no mercado (161) (126)
Operações de empréstimos, cessões e repasses (2.081) (1.282)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (6) 100

Resultado bruto da intermediação financeira 8.286 1.573
Outras receitas (despesas) operacionais (10.297) (3.793)
Receitas de prestação de serviços 218 361
Despesas de pessoal (2.699) (2.259)
Outras despesas administrativas (1.675) (1.637)
Despesas tributárias (233) (200)
Outras receitas operacionais 34.851 252
Outras despesas operacionais (40.759) (310)

Resultado operacional (2.011) (2.220)
Resultado não operacional 263 240
(Prejuízo) lucro líquido do semestre (1.748) (1.980)

DemonstraçõesdosFluxosdeCaixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2017 2016
Prejuízo do semestre (1.632) (2.010)
Prejuízo do semestre (1.748) (1.980)
Ajustes: Ajuste aovalor demercadode títulos e valoresmobiliários – (83)
Depreciação e amortização 87 112
Reversão de reserva 23 41
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6 (100)
(Aumento) líquido nos subgrupos do ativos operacionais (44.978) 15.305
Títulos e valores mobiliarios (6.789) (2.993)
Relações interdependência –
Relações interfinanceiras 11 26
Operações créditos 577 17.517
Outros créditos (38.778) 776
Outros valores e bens 1 (21)
Aumento líquido nos subgrupos do passivos operacionais 36.978 (19.469)
Depósitos 703 1.980
Relações interfinanceiras 56 7
Relações interdependência (1.099) (421)
Obrigações por empréstimos e repasses 10.961 (21.866)
Outras obrigações 26.357 831
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (9.632) (6.174)
Compra de ativo imobilizado – (114)
Alienação de ativo imobilizado 80 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 80 (114)
Aumento de Capital 6.229 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 6.229 –
Redução do caixa e equivalentes de caixa (3.323) (6.288)
Modificações na posição financeira
Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do período 17.396 23.701
No final do período 14.073 17.413
Redução do caixa e equivalentes de caixa (3.323) (6.288)

classificadas como nível “H”permanece nessa classificação por seis meses, quando então são
baixadascontraaprovisãoexistenteecontroladasemcontadecompensação,pornomínimocinco
anos, não sendo mais registradas em contas patrimoniais; • As operações renegociadas são
mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As renegociações de
operaçõesde crédito, que já haviamsidobaixadas contra aprovisão equeestavamemcontas de
compensaçãosãoclassificadascomonível“H”,easeventuaisreceitasprovenientesdarenegociação
somente são reconhecidas quando efetivamente recebidas. Quando houver amortização
significativa da operação ou quando novos fatos relevantes justificarem amudança do nível de
risco,poderáocorrera reclassificaçãodaoperaçãoparacategoriademenor risco; •Aprovisãopara
créditosdeliquidaçãoduvidosaéapuradaemvalorsuficienteparacobrirprováveisperdaselevam
em conta as normas e instruções do CMN e do BACEN, associadas às avaliações procedidas pela
Administração, nadeterminaçãodos riscos de crédito.h.Despesasantecipadas:Representadas
basicamente por despesas de seguros. São contabilizadas as aplicações de recursos em
pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em
períodos futuros. Consequentemente são registradas no ativo, considerando o princípio da
competência. i. Ativo imobilizado:O ativo imobilizado está demonstrado ao custo, sendo a
depreciaçãoefetuadapelométodo linear, combaseemtaxas anuais que contemplamavidaútil-
econômica dos bens. O ativo diferido está representado por desenvolvimento logiciais e gastos
com instalação e adaptação de dependência que são amortizados em cinco e dez anos,
respectivamente.Asregrascontábeisvigentesnãoadmitem,apartirdeJaneirode2009,oregistro
contábil de novas adições no diferido, facultando a permanência dos saldos existentes naquela
data até sua efetiva baixa, conforme Carta Circular nº 3.357/08 e Resolução de nº 3.617/08 do
BACEN. j.Reduçãodovalorrecuperáveldeativosnãofinanceiros(impairment):Éreconhecida
umaperdapor impairmentseovalordecontabilizaçãodeumativooudesuaunidadegeradorade
caixaexcedeseuvalor recuperável.Umaunidadegeradoradecaixaéomenorgrupo identificável
de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos.
Nenhuma perda por impairment foi reconhecida no resultado do período. k. Depósitos: São
demonstrados pelos valores das exigibilidades. l. Obrigações por empréstimos e repasses:As
obrigaçõesemmoedaestrangeiraestãoregistradasemvalorpresente, incorporandoosencargos
incorridos até a data do balanço e atualizadas às taxas oficiais de câmbio, vigentes nas datas dos
balanços.m. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências ativas e
passivaseobrigações legais - fiscaiseprevidenciárias sãoavaliadas, reconhecidasedemonstradas
deacordocomoscritériosdefinidosnaResoluçãonº3.823/09doCMN:•Ativoscontingentes:Não
sãoreconhecidoscontabilmente,excetoquandoaadministraçãopossuitotalcontroledasituação
ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabemmais
recursos, caracterizandooganhocomopraticamente certo epela confirmaçãoda capacidadede
sua recuperaçãopor recebimentooucompensaçãocomoutroexigível; •Passivoscontingentes:
São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a
similaridade comprocessos anteriores, a complexidade eoposicionamentode tribunais, sempre
que aperda for avaliada comoprovável, o que ocasionaria umaprovável saída de recursos para a
liquidaçãodasobrigações equandoosmontantes envolvidos foremmensuráveis comsuficiente
segurança.Ospassivoscontingentesclassificadoscomodeperdaspossíveisnãosãoreconhecidos
contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente
relevante,eosclassificadoscomoremotosnãorequeremprovisãoenemdivulgação;•Obrigações
legais-fiscaiseprevidenciárias:Refere-seademandas judiciaisondeestãosendocontestadasa
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão
reconhecidoseprovisionados, independentementedaavaliaçãodaschancesdeêxitonocursodo
processo judicial.n. Impostoderendaecontribuiçãosocial:Aprovisãopara ImpostodeRenda
eContribuiçãoSocial doperíodoécalculadacombasenaalíquotade15%, acrescidadeadicional
de10%sobreolucrotributávelexcedentedeR$240milporano(R$120nosemestre)paraImposto
deRenda e 15%para Contribuição Social.o.Outros ativos epassivos circulantes, realizáveis e
exigíveisalongoprazo:Sãoapresentadospelovalorderealização, incluindoquandoaplicável,as
variaçõesmonetáriaseos rendimentosauferidosatéadatadobalanço.
4.Caixaeequivalentesdecaixa:
Ocaixa e equivalentes de caixa compreendem: 2017 2016
Disponibilidades 3.276 6.905
Aplicações Interfinanceiras de liquidez (Operações compromissadas) 10.797 10.508
Total 14.073 17.413
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de liquidez, em
30/06/2017ede2016, estavamassimcompostas: 2017 2016
Operações compromissadas -posiçãobancada:Até360dias
NotasdoTesouroNacional (NTNB) 10.601 10.200
Letras doFinanceiradoTesouroNacional (LFT) 196 308
Total 10.797 10.508
6.Títulosevaloresmobiliários:a.TVM:Os títulosevaloresmobiliáriosestãoclassificadoscomo
“títulos mantidos até o vencimento”, demonstrados abaixo o valor de custo, valor na curva do
papel e classificaçãopor vencimento: 2017 2016

Vencimento
Valor

do custo
Valor

contábil
Valor

do custo
Valor

contábil
Longoprazo 9.306 10.075 3.007 3.076
Carteiraprópria 9.306 10.075 3.007 3.076
Letras Financeiras
doTesouro 01/03/2021 2.993 3.471 3.007 3.076

01/03/2020 6.313 6.604 – –
Total 9.306 10.075 3.007 3.076
7. Operações de crédito: a. Distribuição das operações por faixa de vencimento
e tipodeproduto: A vencer
Operaçõesdecrédito Até 360 dias Acima de 360 dias Total
Empréstimos e títulos descontados 36 57 93
Financiamentos emmoedaestrangeira 12.528 – 12.528
Adiantamentossobrecontratosdecâmbio 49.987 – 49.987
Títulos de crédito a receber – 256 256
Subtotal 62.551 313 62.864
Provisõesp/créditode liquidaçãoduvidosa (111) (22) (133)
Total em30/06/2017 62.440 291 62.731
Total em30/06/2016 75.019 1.775 76.794

b.Classificaçãodasoperações: 2017 2016
nosníveisde risco:
Nívelde risco

Percentual de
provisão%

Total das
operações PCLD

Total das
operações PCLD

AA – 42.686 – 65.855 –
A 0,5 19.679 (98) 10.901 (54)
C 3,0 478 (14) – –
G 70,0 – – 306 (214)
H 100,0 21 (21) – –

62.864 (133) 77.062 (268)
c.Distribuiçãodasoperaçõesporatividadeeconômica: Total das operações

Atividade econômica 2017 2016
Setor privado: Indústria 53.608 69.307
Comércio 7.884 449
Pessoas físicas 93 845
Outras atividades 1.279 6.461

62.864 77.062
d.Composiçãodacarteiradecréditopor faixadevencimentodasoperações:
Parcelas a vencer 2017 2016
Até 360dias 62.807 75.062
Acimade360dias 57 1.994

62.864 77.062
e. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provisão de créditos de liquidação
duvidosa apresentou as seguintes movimentações durante nos semestres findos em
30/06/2017e2016: 2017 2016
Saldo inicial 268 368
Constituições/(reversões) (135) (100)
Saldo final 133 268
8.Carteiradecâmbio: 2017 2016
Ativo :Câmbio compradoa liquidar 91.203 86.844
Direito s/vendade câmbio 13.240 964
Outros 848 540
Total 105.291 88.348

2017 2016
Passivo:Câmbiovendidoà liquidar 13.230 963
Obrigações sobre comprade câmbio 13.240 650
Total 26.470 1.613
9. Obrigações emmoeda estrangeira:Os empréstimos e captações foram efetuados junto a
outras filiais doBancode LaNácionArgentinanoexterior, principalmentenos EstadosUnidos e
Panamá, em função da competitividade das taxas. Os saldos das operações no período são:

2017 2016
Emmoedaestrangeira (US$) 26.785 31.176
Taxade conversãododólar 3,3076 3,2092
Emmoedanacional 88.595 100.049
Até 360dias 88.595 99.433
Acimade360dias – 616
10.Outrasobrigações -Diversas: 2017 2016
Provisãoparapagamentos a efetuar 749 456
Provisãoparapassivos contingentes 11 102 20
Provisãoparagarantias Fin. Prestadas 4 –
Credores diversos - País 2 2

857 478
11. Contingências:O Banco, no curso normal de suas atividades, está sujeito aos processos
judiciais de natureza tributária, trabalhista e cívil. A administração, apoiada na opinião de seus
assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por
especialistas namesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e
determinaanecessidadeounãodeconstituiçãodeprovisãoparacontingências.Em30/06/2017
estáprovisionadoomontantedeR$102(R$20em30/06/2016),oqual,segundoaadministração,
suportadanaopiniãodeseusassessores legais levantadoem30/06/2017,é suficientepara fazer
face as perdas esperadas com desfecho dos processos em andamento. Nas datas das
demonstrações contábeis, o Banco apresentava os seguintes passivos, e correspondentes a
depósitos judiciais, relacionados a contingências:

Depósito judiciais Provisões para contingências
2017 2016 2017 2016

Trabalhistaseprevidenciárias 17 – 56 20
Tributárias 1.278 1.185 46 47
Total 1.295 1.185 102 67
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço patrimonial: O Banco tem ações de
naturezas tributárias e cível, envolvendo riscos deperda classificadospelaAdministração como
possíveis (com base na avaliação de seus assessores legais) para as quais não há provisão
constituída, conformecomposiçãoeestimativa a seguir: 2017 2016
Cível – 445
Tributária 16 16

16 461
12. ImpostodeRendaeContribuiçãoSocial:AdemonstraçãodocálculodosencargoscomIR
eCSéa seguinte. IRPJeCSLL 2017 2016
Resultadoantesdo ImpostodeRendaeContribuição (1.748) (1.980)
Adições 227 301
Provisões indedutíveis 227 301
Exclusões 102 534
Recuperaçãode créditosbaixados comprejuízo 5 5
Perdas emoperaçãode crédito – 232
Reversãodeprovisões operacionais 97 297
ResultadoantesdasCompensações (1.623) (2.213)
13.Patrimôniolíquido:a.Capitalsocial:Asinstituiçõesfinanceirasestrangeirasdevemregistrar
o capital estrangeiro investido e os lucros capitalizados no Banco Central do Brasil, para que
possamremeterdividendossobreessecapital aoexterior,bemcomopara repatriaçãodecapital.
O Banco tem investimentos registrados em capital estrangeiro no valor de US$ 24.248 mil. O
capital social do Banco de la Nación Argentina no Brasil monta R$ 46.661. b. Reserva de
reavaliação - Reavaliação de imóveis:O Banco procedeu à reavaliação de imóveis de uso no
exercício de 2004, combase em laudo emitido por peritos avaliadores credenciados, aprovados
pela Administração. A reavaliação foi registrada na forma requerida pela Circular BACEN

nº 2.824/98. A Administração do Banco decidiu manter a reavaliação até sua realização, cujo
registroestáefetuadolíquidodosefeitostributários.14.Partesrelacionadas:a.Transaçõescom
partes relacionadas: Em 30/06/2017 e 2016 o saldo resultante de operações com outras
sucursais noexterior, efetuadasemcondiçõesnormaisdemercado, eramoseguinte:

2017 2016
Ativo:Disponibilidades emmoedas estrangeiras 3.018 6.748

3.018 6.748
Passivo:Empréstimosnoexterior 9 88.595 100.049

88.595 100.049
b. Remuneração do pessoal-chave da Administração: As remunerações do pessoal-chave da
AdministraçãosãorealizadaspeloBancodeLaNaciónArgentina -CasaCentral situadonaArgentina.
Dessa forma não existiram desembolsos financeiros da Filial Brasileira nos semestres findos em
30/06/2017e2016.15.LimitesOperacionais:a.Patrimôniodereferênciaexigido(PRE):OBACEN,
pormeiodaResoluçãonº3.490de29/08/2007,aapuraçãodopatrimôniodeReferênciaExigido(PRE).
O índicedaBasileia para 30/06/2017éde25,49% (em30/06/2016erade16,61%)eoquadro abaixo
demonstraaapuraçãodoPREpelanovaformadecálculo: 2017 2016
PR -PatrimôniodeReferênciaNível 1 34.942 32.819
RWAcpad - RiscodeCrédito 121.875 121.437
RWAJUR1 - Prefixada
RWAOPAD -RiscoOperacional 8.134 7.343
RWACAM-Riscode câmbio 7.095 68.761
RWAACS - Riscodeações
RWA 137.104 197.541
RBAN -RiscoBanking 142 42
MargemdePatrimônioemrelaçãoao limite 26.715 20.967
b. Limite de imobilização: Indica o percentual de comprometimento do Patrimônio de
Referência - PRcomoativopermanente imobilizado.O índicepara30/06/2017éde47,34% (em
30/06/2016erade49,95%) eoquadro abaixodemonstra a apuração: 2017 2016
PR -PatrimôniodeReferênciaNível 1 34.942 32.819
Limitemáximopermitido - 50% 17.471 16.410
(–) Ativopermanente (16.541) (16.394)
Margem 930 16
16. Gestão de risco:A Política do Banco de La Nación Argentina é composta demetodologias,
procedimentoseinstrumentosutilizadosparagarantiraeficiênciaeaeficáciadosprocessosinternos
de gerenciamento dos riscos, observando o perfil de atuação e a complexidade dos negócios do
Banco.Asdiretrizes seguemas regrasestabelecidaspeloBACENedaCasaCentral naArgentina, os
relatórios são divulgados através do site na internetwww.bnabr.com.br. a. Riscooperacional:A
política de risco operacional do Banco tem comoobjetivo definir diretrizes para a implantação e
disseminação da cultura para gestão do risco operacional, em todos os níveis do Banco,
estabelecendo papéis e obrigações para cumprir os objetivos traçados pela Administração. O
gerenciamentoderiscooperacionaldeveprever:•Identificação,avaliação,monitoramento,controle
emitigaçãodoriscooperacional; •Documentaçãoearmazenamentode informações referentesàs
perdasassociadasaoriscooperacional; •Elaboração,comperiodicidademínimaanual,derelatórios
quepermitamaidentificaçãoecorreçãotempestivadasdeficiênciasdecontroleedegerenciamento
do risco operacional; • Realização, com periodicidademínima anual, de testes de avaliação dos
sistemasdecontrolederiscosoperacionaisimplementados;•Elaboraçãoedisseminaçãodapolítica
de gerenciamento de risco operacional ao pessoal da Instituição, em seus diversos níveis,
estabelecendopapéiseresponsabilidades,bemcomoasdosprestadoresdeserviçosterceirizados;
• Existência de plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas para assegurar
condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas decorrentes de risco
operacional; • Implementação,manutençãoedivulgaçãodeprocessoestruturadodecomunicação
e informação.b.Riscomercado:Comoobjetivodecriarumaestruturacompatívelcomanatureza
eacomplexidadedosprodutos, serviçoseatividadesdeinvestimentoe,sendodefinidocomorisco
demercado com a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha namedição e nas
políticas de investimento da Instituição, esta definição inclui o risco associado à inadequação ou
deficiêncianosprocessosdecorrentesdas atividadesdesenvolvidaspela Instituiçãoao respeitoda
atuação nomercado financeiro, a Administração formalizou os parâmetros, políticas, princípios e
ações a serem implementadasmediante aResoluçãodaAdministraçãonº 31/2008, que instituiu a
estrutura e a política de gerenciamento de risco demercado. A Resolução indica que a Política de
AdministraçãodeAtivosfinanceiroseRiscodeMercadoserádefinidaemconjuntopelaCasaMatriz
eaAdministração, instruindopolíticasdeinvestimento, funding,elimitesdecolocaçõesporativose
instituições. Detalha tambémaavaliação contínuadomercadoeo sistemade comunicação entre
operadores e Administração. Para o correto acompanhamento domercado o Banco adquiriu um
sistema de informação financeira para apuração do risco de carteira. A citada Resolução define a
estrutura de organização e responsabilidade. A auditoria interna do Banco controla com
periodicidade anual a estrutura e a política de Gerenciamento de Risco deMercado. c. Risco de
crédito:Agestão dos riscos de crédito do Banco envolve: o conhecimento prévio e profundo do
cliente, a coleta de documentação e de informações necessárias para a análise completa do risco
envolvido na operação, a classificação do grau de risco, a concessão do crédito, as avaliações
periódicas dos níveis de risco, a determinação das garantias e dos níveis de provisões necessárias.
Tambémsãolevadosemconsideração,ascondiçõesdemercado,osperfisdosclientes,seuhistórico
dedesempenhojuntoaoBancoeperspectivaseconômicas.17.Garantiasprestadas:Asgarantias
por fianças e avais prestadosmontam R$ 8.735, em 30/06/2017 (R$ 14.303 em 2016). O valor de
provisãoparacréditode liquidaçãoduvidosaapuradanosemestreédeR$4.18.Seguros:OBanco
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos pormontantes
considerados suficientespara cobrir eventuais sinistros, considerandoanaturezade sua atividade.
As premissas de risco, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão das
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.19.Eventossubsequentes:Nãoocorrerameventossubsequentesapósadatade
encerramentodosemestre findoem30/06/2017.
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Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras da HP Financial Services Arrendamento
Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, assim como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto quanto ao descrito no parágrafo “Base para opinião com res-
salva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HP Financial Services
Arrendamento Mercantil S.A. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião com ressalva
A Companhia registra as suas operações e elabora as suas demonstrações financeiras
com observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como
provisão para superveniência (ou insuficiência) de depreciação, classificada no ativo
permanente (Nota 5). Essas diretrizes não requerem a reclassificação das operações, que
permanecem registradas de acordo com a disposição da Lei nº 6.099/74, para as rubricas
do ativo circulante, realizável a longo prazo e rendas de arrendamento, mas resultam na
adequada apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Ênfase
Chamamos a atenção para o fato de a Companhia possuir contabilizado em 30 de junho
de 2017 créditos tributários de imposto de renda e contribuição social no montante de
R$ 84.373 mil conforme divulgado na nota 7 (a). A realização desses créditos depende da
geração de lucros tributáveis futuros, conforme plano orçamentário preparado e aprovado

pela Administração. Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da Companhia de 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, 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 planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade 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 Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de agosto de 2017.

Ernst & Young Patrícia di Paula da Silva Paz
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC 2SP 034.519/O-6 CRC 1SP 198.827/O-3
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