4-B Sexta-feira e fim de semana, 30 e 31 de agosto e 1 de setembro de 2019

2° Caderno

Banco Vipal S.A.
CNPJ 09.526.594/0001-43 – NIRE 43 3 0004909 4
Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2019 e 2018 - R$ Mil
Ativo
Nota 30/06/2019 30/06/2018
Circulante
5.720
7.729
Disponibilidades
36
90
Títulos e Valores Mobiliários e Inst.
Financeiros e Derivativos
4
2.519
6.191
Carteira Própria
2.519
6.191
Operações de Crédito
5
3.127
1.441
Setor Privado
3.615
1.833
(-) Provisão p/Créditos em Liq. Duvidosa
(488)
(392)
Outros Créditos
6
38
7
Diversos
38
7
Não Circulante
10.206
8.280
Realizável a Longo Prazo
10.197
8.267
Operações de Crédito
5
1.172
124
Setor Privado
1.200
284
(-) Provisão p/Créditos em Liquidação Duvidosa
(28)
(160)
Outros Créditos
6
8.092
7.210
Diversos
8.092
7.210
Outros valores e bens
933
933
Bens de Não Uso Próprio
933
933
Permanente
9
13
Imobilizações de Uso
114
114
(-) Depreciação Acumulada
(105)
(101)
Total do Ativo
15.926
16.009

Jornal do Comércio

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas
do Relatório do Auditor Independente, relativas ao exercício social ﬁndo em 30 de Junho de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer
A Administração
esclarecimentos adicionais.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

Passivo e Patrimônio Líquido
Nota 30/06/2019 30/06/2018
Circulante
294
301
Outras Obrigações
294
301
Obrigações Fiscais e Previdenciárias
73
73
Diversos
221
228
Não Circulante
82
Outras obrigações
7
82
Provisão para Contingências
82
Patrimônio Líquido
8
15.632
15.626
Capital Social Subscrito
47.000
47.000
Prejuízos Acumulados
(31.368)
(31.374)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
15.926
16.009
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Semestres
ﬁndos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Capital
Lucros ou
30/
30/
Social
Prejuízos junho Junho
Subscrito Acumulados 2019
2018
Saldos no início do semestre 47.000
(31.543) 15.457 15.887
Lucro (Prejuízo) do semestre
175
175
(261)
Saldos no ﬁnal do semestre 47.000
(31.368) 15.632 15.626
Mutações do período
175
175
(261)

recuperável, quando necessário. g) Imobilizado de uso: Os itens do
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Semestres ativo imobilizado são mensurados pelo seu custo. A depreciação é
Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018 (Valores em milhares de Reais) calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos. h) Redução ao valor recuperável de ativo: O imobiliza1. Contexto Operacional: O Banco Vipal S.A. (“Banco” ou “Instituição”) do e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se
controlado pela Vipar Participações Ltda, banco múltiplo com carteira identiﬁcar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre
de Investimento e Crédito, Financiamento e Investimento tem por ob- que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
jeto a realização de operações de crédito e ﬁnanciamento mediante a contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor
aplicação de recursos próprios, intermediação e aplicação de recursos recuperável é calculado para veriﬁcar se há perda. Quando houver
de terceiros, com o principal foco no conglomerado econômico formado perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do
pelas empresas e clientes do Grupo Vipal. O Banco Vipal, em virtude ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
do atual cenário econômico, reduziu o volume das suas operações.
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. i) Passivos Contin2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra- gentes: As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as disposi- ção de ativos e passivos contingentes estão consubstanciadas na
ções da Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76 e suas alterações, Resolução nº 3.535/08 do BACEN: Ativos contingentes são recocom observância às normas e instruções do BACEN - Banco Central do nhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
Brasil, em conformidade com o COSIF - Plano Contábil das Instituições favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxiFinanceiras, bem como de acordo com as práticas contábeis adotadas tos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa. Passivos
no Brasil. Foram emitidos diversos pronunciamentos pelo Comitê de contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas
Pronunciamentos Contábeis (CPC), relativos à convergência da Con- como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com
tabilidade Brasileira aos padrões internacionais, sendo que somente suﬁciente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de
alguns foram normatizados pelo BACEN e CMN, os quais foram atendi- perdas possíveis são divulgados e aqueles não mensuráveis com
dos integralmente pelo banco. A emissão das demonstrações contábeis suﬁciente segurança e com perdas remotas não são provisionados
foi autorizada pela administração do Banco em 19 de julho de 2019. e/ou divulgados. j) Impostos e contribuições: As provisões para Im3. Principais Práticas Contábeis: Dentre as principais práticas con- posto de Renda, Contribuição Social, Programa de Integração Sotábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, cial - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
ressaltamos: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são - COFINS foram calculadas às alíquotas vigentes, considerando,
apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério para as respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada
“pro rata” dia para as de natureza ﬁnanceira, as quais são calculadas
com base no método exponencial. As operações com taxas preﬁxa- tributo. k) Demonstração dos ﬂuxos de caixa: A demonstração do
das são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas ﬂuxo de caixa pelo método indireto foi preparada e está apresentada
correspondentes ao período futuro são registradas em conta redu- de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa emitora dos respectivos ativos e passivos e apropriadas ao resultado tido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
pela ﬂuência dos prazos. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros e
30/06/2019
30/06/2018
e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em Derivativos:
Valor de Valor de Valor de Valor de
moeda nacional, cujo vencimento das operações na data da efetiva
mercado
custo mercado
custo
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insigniﬁ- Carteira própria:
cante de mudança de valor justo. c) Títulos e valores mobiliários: De Títulos para negociação:
acordo com a Circular BACEN nº 3.068, de 8 de novembro de 2001, Cotas de fundo de investimento
e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são - BB Curto Prazo Corporativo 2.519
2.519
6.191
6.191
classiﬁcados de acordo com a intenção de negociação, a critério da Total
2.519
2.519
6.191
6.191
administração, em três categorias a saber: títulos para negociação - O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários foi determinado
avaliados ao valor de mercado em contrapartida ao resultado; títulos de acordo com o valor da cota divulgado pelo administrador do fundisponíveis para a venda - avaliados ao valor de mercado em contra- do, na data base das demonstrações ﬁnanceiras.
partida a conta especíﬁca do patrimônio líquido; e, títulos mantidos até 5. Operações de Crédito: As informações da carteira são assim
o vencimento - avaliados pela taxa intrínseca dos títulos em contra- sumariadas: a) Diversiﬁcação da carteira por vencimento:
partida ao resultado. d) Operações de crédito e provisão para créditos
30/06/2019
30/06/2018
de liquidação duvidosa: As operações de crédito são classiﬁcadas de Vencidos:
% sobre total
% sobre total
acordo com o julgamento da administração quanto ao nível de risco,
Valor
da
carteira
Valor
da carteira
levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência pas85
1,76%
59
2,78%
sada e os riscos especíﬁcos em relação à operação, aos devedores e Até 90 dias
Acima
de
90
dias
73
1,52%
30
1,44%
garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolu158
3,28%
89
4,22%
ção n° 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional, que requer a anáA
vencer:
lise periódica da carteira e sua classiﬁcação em nove níveis, do nível
906
18,82% 1.215
57,42%
“AA” (mínimo) até “H” (máximo). As rendas das operações de crédito Até 90 dias
52,96%
529
24,98%
vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de De 91 até 360 dias 2.550
1.201
24,94%
284
13,38%
risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente Acima de 360 dias
4.657
96,72% 2.028
95,78%
recebidas. As operações classiﬁcadas como nível “H” permanecem
4.815
100,00%
2.117
100,00%
nessa classiﬁcação por 6 meses, quando então são baixadas con- Total
tra a provisão existente e controladas, por cinco anos, em contas de b) A composição da carteira de operações de crédito, por tipo de cliente,
compensação, não mais ﬁgurando no balanço patrimonial. A provisão está assim representada:
30/06/2019
30/06/2018
foi constituída de acordo com os critérios de classiﬁcação das ope% sobre total
% sobre total
rações de crédito com base na Resolução nº 2.682/99 do Conselho
Monetário Nacional e legislação complementar. O montante constituValor
da carteira
Valor
da carteira
ído é considerado pela Administração suﬁciente para cobrir as prová- Pessoa jurídica
4.727
98,17%
2.009
94,90%
veis perdas na realização dos créditos julgados de difícil liquidação. Pessoa física
88
1,83%
108
5,10%
e) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo (não circu- Total
4.815
100,00%
2.117
100,00%
lante): Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias “pro rata” dia c) Diversiﬁcação da carteira por nível de concentração:
30/06/2019
30/06/2018
incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou
% sobre total
% sobre total
ajuste ao valor de mercado e rendas a apropriar, quando aplicáveis.
Valor
da carteira
Valor
da carteira
f) Outros valores e bens: Está representado por bens não de uso pró2.466
51,21%
601
28,39%
prio da instituição, recebidos em dação de pagamento, registrados Principal devedor
99,82%
2.079
98,21%
inicialmente pelo custo e ajustados por provisão para perda no valor 20 maiores devedores 4.806
d) Composição da carteira por nível de risco:
30/06/2019
30/06/2018
Valor da
Valor da
Valor da
Valor da
Nível de Risco
% Provisão
Carteira R$
% da Carteira
Provisão R$ Carteira R$ % da Carteira
Provisão R$
A
0,5
4.103
85,21
21
332
15,68%
1
B
1,0
3
0,14%
D
10,0
968
45,72%
97
E
30,0
312
14,74%
93
F
50,0
149
3,10%
75
1
0,05%
1
G
70,0
475
9,86%
332
471
22,25%
330
H
100,0
88
1,83%
88
30
1,42%
30
Total
4.815
100,00%
516
2.117
100,00%
552

Demonstração do Resultado - Semestres ﬁndos em 30 de Junho de
2019 e 2018 (Em milhares de reais - exceto o prejuízo por ação - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto - Semestres
ﬁndos em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Nota 30/06/2019 30/06/2018
Receitas de Intermediação Financeira
1.689
932
Operações de Crédito
1.637
779
Resultado de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários
5.f
52
153
Despesas da Intermediação Financeira
(84)
218
Operações de captação no mercado
(3)
(Provisão) Reversão da Provisão
p/Créditos de Liquidação Duvidosa
(84)
221
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
1.605
1.150
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
(1.430)
(1.411)
Receitas de Prestação de Serviços
169
309
Despesas de Pessoal
9
(636)
(825)
Outras Despesas Administrativas
9
(358)
(567)
Despesas Tributárias
(74)
(85)
Outras Despesas/Receitas Operacionais
(531)
(243)
Lucro (Prejuízo) líquido do semestre
175
(261)
Quantidade de Ações no ﬁnal do semestre
5.919.842 5.919.842
Lucro (Prejuízo) por Ação - R$
0,03
(0,04)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
30/06/2019 30/06/2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do semestre
175
(261)
Ajustes ao lucro (prejuízo) do semestre
Depreciações e Amortizações
2
2
Provisão p/Perdas com Créditos de Liq. Duvidosa
84
(221)
261
480
Variações dos Ativos e Passivos
Operações de Crédito
(806)
2.090
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos
697
(1.224)
Outros Créditos e Despesas Antecipadas
(30)
25
Outras Obrigações
(137)
(143)
Caixa Líquido Prov. das Atividades Operacionais
(15)
268
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de bens de uso próprio
(1)
Caixa Líquido Prov. das Atividades de Investimento
(1)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução em depósitos
(217)
Caixa Líq. Utilizado nas Atividades de Financiamento
(217)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa (15)
50
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 51
40
36
90
e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre
50
30/06/2019
30/06/2018 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa (15)
Saldo Inicial
432
799
Constituição/(reversão) de provisão
84
(221) 10. Imposto de Renda e Contribuição Social: Conciliação do resul30/06/2019 30/06/2018
Baixas para prejuízo
(26) tado de IRPJ e CSLL
Saldo Final
516
552 Resultado antes do IR e Contribuição Social
175
(261)
Provisões/(Reversão)
Não
Dedutíveis
(PCLD)
2
(221)
f) As rendas por modalidade operada são compostas da seguinte
(508)
(3.611)
forma:
30/06/2019 30/06/2018 Compensação de Provisões Dedutíveis (PCLD)
Base
de
cálculo
para
Impostos
(331)
(4.093)
Rendas de empréstimos
486
421
Recuperação de créditos baixados
1.151
358 11. Transações com Partes Relacionadas: Remuneração do pesTotal
1.637
779 soal-chave da administração: Benefícios de curto prazo a empregag) Em 30 de junho de 2019, a composição da carteira de operações dos e administradores considerados como pessoal chave da Adminisde crédito estava representada integralmente por operações com tração do Banco Vipal S.A. é apresentada conforme abaixo:
30/06/2019 30/06/2018
juros pré-ﬁxados e pós-ﬁxadas vinculadas ao CDI. h) As operações
(437)
(451)
renegociadas no semestre ﬁndo em 30 de junho de 2019 monta- Remuneração
Benefícios
(55)
(15)
vam R$ 553 (30 de junho de 2018 - R$ 1.892). Para efeitos de
(144)
(195)
enquadramento de nível de risco estabelecido nas normas regula- Contribuições INSS/FGTS
Total
(636)
(661)
mentares, a Administração, conservadoramente, optou por mantê
Benefícios de pós-emprego: No ano de 2008, a Instituição aderiu ao
-las nos mesmos níveis anteriores a negociação.
6. Outros Créditos:
30/06/2019 30/06/2018 Fundo BRPREVRTFIF - PGBL Empresarial, junto ao Banco do Brasil.
Adiantamentos e Antecipações Salariais
35
7 O plano é do tipo “contribuição deﬁnida”, portanto, o nível de supleDevedores Depósitos em Garantia
3
27 mentação de aposentadoria para os participantes é consequência
Devedores Diversos - País
8.092
7.183 das contribuições e dos rendimentos do fundo. Este plano não conSaldo Total
8.130
7.217 templa benefícios mínimos garantidos. As despesas de contribuições
da Instituição referentes ao exercício ﬁndo em 30 de junho 2019 atinA) Devedores Diversos - País: A.1) Saldo a Receber de Imóveis: giram o valor de R$ 43 (R$ 58 em 30 de junho de 2018). A Instituição
Do saldo total demonstrado acima, para os semestres ﬁndos em 30 não oferece outros benefícios a longo prazo, benefícios de rescisão
de junho de 2019 e 2018, R$ 7.175 refere-se a dois imóveis dados de contrato de trabalho e tampouco remuneração baseada em ações.
em garantia em alienação ﬁduciária, que diante da inadimplência 12. Limite Operacional (Acordo Basiléia): As instituições ﬁnanceido contratante, foi iniciado o procedimento de retomada dos imó- ras devem manter um patrimônio líquido compatível com o grau de
veis para pagamento do débito, nos termos do §1° do art. 26 da Lei risco da estrutura de seus ativos ponderados por fatores que variam
9.514/97. Assim, foi requerido junto aos Cartórios de Registro de de zero a 100%, conforme Resolução nº 2.099/94 do BACEN. O
imóveis das comarcas pertinentes a intimação do devedor para que BACEN, através da Resolução nº 4.193/13 instituiu nova forma de
pagasse o débito, constituindo-o em mora. O devedor não pagou o apuração do Patrimônio de Referência Exigido - PRE, com efeito, a
débito no prazo de 15 dias do recebimento da notiﬁcação, expedin- partir de 1º de outubro de 2015. O índice da Basileia amplo(*) para 30
do o cartório a respectiva certidão de não pagamento e garantindo ao de junho 2019 é de 79,67%, apurado conforme circular nº 3.678/13.
30/06/2019 30/06/2018
Banco Vipal o direito de consolidação das propriedades para adim1.570
1.738
plemento do débito, nos termos do art. 26, § 7º da Lei nº 9.514/97. Risco de Crédito
1.570
1.738
A propriedade dos imóveis foi consolidada e averbada nas datas de Patrimônio de Referência Exigido
15.632
15.626
26/01/2017 sob a matrícula nº 26.496 e em 01/02/2017 sob a matrícula Patrimônio de Referência - PR
13.888
nº 41.025, iniciando-se o prazo de 30 dias para serem levados a lei- Excesso de Patrimônio em Relação ao Exigido 14.062
lão, obrigatoriamente, conforme determina o artigo 27 da Lei 9.514/97. (*)Basiléia = PR *100/ [PRE/F]
Contratada empresa para realização dos leilões, esses foram realiza- F = 0,11
dos em 15/02/2017 e 22/02/2017, respectivamente, ao preço constante 13. Estrutura de Gerenciamento de Risco: A) Gerenciamento de
na escritura, isto é, R$ 5.100 para o imóvel matrícula n° 41.025 e R$ Risco: O Banco Vipal gerencia os riscos inerentes aos seus negócios
2.075 para o imóvel matrícula n° 26.496. Tais imóveis não foram ar- com base no que determina o BACEN, através da Resolução CMN nº
rematados por terceiros interessados nos referidos leilões. Em junho 4.557/17. Suas políticas, procedimentos e modelos de gestão estão de
com a complexidade de suas operações, garantindo a conformide 2017, foi realizado novo Laudo de Avaliação destes bens, os quais acordo
dade e o cumprimento da legislação aplicável. O propósito do Gerenestão avaliados em R$ 11.601. A.2) Outros créditos: O Banco Vipal em ciamento de Riscos é identiﬁcar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar,
Assembleia Geral de Credores aceitou um imóvel (matrícula nº 11.597 controlar e mitigar os riscos de forma integrada, contribuindo de maneido Ofício do Registro de Imóveis de Lages - SC) no valor de R$ 1.619 ra efetiva na execução das atividades e respectivos controles internos.
como dação em pagamento nas condições do Plano de Recuperação A.1) Risco de crédito: O Gerenciamento de Risco de Crédito do Banco
Judicial do devedor. O plano estabelece que o imóvel seja transferido adota políticas de concessão e gerenciamento de crédito baseadas na
de forma integral para o Banco Vipal, mediante ao depósito em juízo do avaliação da capacidade de pagamento dos tomadores, delimitação
valor devido aos demais credores, totalizando um montante de R$ 895, dos níveis de exposição e garantias, entre outros instrumentos, para
o qual foi efetuado em nov/2018 pela Instituição. Em 28 de novembro manutenção das exposições nos níveis aceitáveis pela Instituição. A.2)
de 2018, foi requerida pelo Banco Vipal, ao Juiz de Lages-SC, que Risco de mercado: O Gerenciamento de Risco de Mercado tem como
seja expedida ordem ao cartório para transferência do referido imóvel. objetivo mensurar e acompanhar os limites deﬁnidos, relativos ao des7. Passivos Contingentes: A Instituição possui passivos contingen- casamento de taxas entre as operações ativas e as passivas. As expotes de natureza cível em andamento, sendo que os valores estima- sições de risco de mercado são controladas e administradas através da
dos e suas respectivas provisões estão demonstrados no quadro a gestão dos descasamentos de moedas, vencimentos e taxas de juros.
À medida que a quantidade, diversiﬁcação e prazo das operações foseguir:
ProbaProbarem aumentando, a diretoria tem o encargo de elaborar novos procesbilidade
Valor bilidade
Provisão
Natureza
de Perda Estimado de Perda 30/06/19 30/06/18 sos para detectar, monitorar e mitigar os riscos de mercado. A.3) Risco
Cível
Possível
5.608 Provável
17 operacional: O Gerenciamento do Risco Operacional é a possibilidade
Trabalhista Possível
791 Provável
65 de identiﬁcar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar através de relatórios
Total
6.399
82 gerenciais, possíveis ocorrências de perdas resultantes de falhas, deﬁciência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou
8. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 30 de junho de de eventos externos. A.4) Risco de Liquidez: O Gerenciamento do Risco
2019 e 2018, o capital social é de R$ 47.000, representado por de Liquidez que determina que as instituições ﬁnanceiras devam manter
5.919.842 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
sistemas de controle estruturados em consonância com seus perﬁs ope9. Despesas de Pessoal e Administrativas
racionais, que permitam o acompanhamento permanente das posições
30/06/2019 30/06/2018 assumidas em todas as operações praticadas nos mercados ﬁnanceiDespesas com proventos
(437)
(564) ros e de capitais, de forma a evidenciar o Risco de Liquidez decorrente
Despesas com encargos
(144)
(182) das atividades por elas desenvolvidas. B) Gerenciamento de Capital: O
Outros
(55)
(79) Gerenciamento de Capital é um processo contínuo de monitoramento,
Total despesas de pessoal
(636)
(825) avaliação e planejamento de metas, da necessidade de capital para fazer face aos riscos, sempre considerando os objetivos da instituição. Os
Aluguéis
(25)
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
de o Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco 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 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 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 ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
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 do
Banco. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em
relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. 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 condições futuras podem levar o Banco 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 correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. Porto Alegre, 19 de julho de 2019.
MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CLOVIS EDECIO MÜLLER
CRC-RS n° 005867/O-2.
Contador CRC-RS nº 25.016/O-0 T/PR S/RS.

Ilmos. Srs. Acionistas e Administradores do Banco Vipal S.A. Porto Alegre - RS. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras do Banco Vipal S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o semestre ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira do Banco Vipal S.A., em 30 de junho de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o semestre ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação ao Banco de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Resultado operacional: O Banco não vem prospectando novas
operações com clientes e apresenta resultados negativos recorrentes. No exercício ﬁndo em 30 de junho de 2019 o resultado operacional, antes
da apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, representa um lucro de R$ 175. Tal situação indica a existência de incerteza quanto à capacidade de continuidade operacional do Banco. Entretanto, as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 30
de junho de 2019 foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações do Banco. Nossa opinião não está ressalvada em
relação a esse assunto. Ênfase: Execução de Garantia: A nota explicativa “6”, trata da consolidação/adjudicação da propriedade de bens
imóveis ao Banco, cujo crédito junto ao devedor inadimplente representava R$ 7.175 mil. O valor da realização desses ativos poderá sofrer alterações, face às características dos bens imóveis, além do que, as condições de mercado à época dos leilões poderão, também, determinar
realização por valor inferior ao crédito adimplido. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o relatório do auditor: A administração do Banco é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 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 esse respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
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