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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em reais mil)
2019 2018

Semestre Exercício Exercício
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido (Prejuízo)  do Semestre/Exercício 25.546 44.578 29.471 
Ajustes para reconciliar o resultado do semestre com recursos 
provenientes de atividades operacionais:
Efeito do Juros Sobre o Capital Próprio na Demonstração de Resultado -   -   (14.735)
Constituiçao (reversão) da Provisão para Risco de Crédito 7.633 19.067 28.465 
Constituiçao (reversão) da Provisão para Contingências Trabalhistas e cíveis (4.625) 2.942 5.749 
Constituição (reversão) da Provisão para Desvalorização de Outros Valores 
e Bens 30 46 415 
Constituição (reversão) da Provisão Outros Créditos - 18 (760)
Constituição (reversão) da Provisão para IRPJ e CSLL - -                  - 
Depreciação/Amortização 83 206 272 
Lucro Líquido Ajustado 28.667 66.857 48.877 
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Títulos e Valores Mobiliários (1.189) (2.430) (2.477)
Operações de Crédito (36.725) (65.307) (19.515)
Outros Créditos (3.406) (7.051) (1.366)
Outros Valores e Bens 86 (5.110) (11.108)

(41.234) (79.898) (34.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações Sociais e Estatutárias (2.435) (11.376) (6.183)
Outras Obrigações (145) (5.021) (7.206)

(2.580) (16.397) (13.389)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/UTILIZADO NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

          
(15.147)

            
(29.438) 

          
1.022 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(Aumento)/diminuição líquida do ativo imobilizado 395 (986) (362)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 395 (986) (362)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento(Redução) em Obrigações por empréstimos e repasses (19.357) (47.138) (62.269)
Dividendos provisionados - - - 
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

          
(19.357)

            
(47.138) 

       
(62.269)

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (34.109) (77.562) (61.609)
Modificações na Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 251.566 295.019 356.628 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 217.457 217.457 295.019 
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (34.109) (77.562) (61.609)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC surgiu no cenário catarinense sob a forma de 
Banco de Desenvolvimento, tendo como denominação social inicial “Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina S.A. – BADESC”, constituído na forma de sociedade anônima de economia mista, criado pela Lei nº 4.950, 
de 11 de novembro de 1973, e instalado oficialmente em 1º de agosto de 1975.
A partir da Lei nº 10.912, de 15 de setembro de 1998, e através da ata do Conselho de Administração do dia 19 
de janeiro de 1999, foi transformado em Agência de Fomento, passando a denominar-se Agência de Fomento do 
Estado de Santa Catarina S.A. –Badesc.
Dentre os objetivos do Badesc, o seu Estatuto Social lhe confere a execução da política estadual de desenvolvimento 
econômico e o fomento das atividades produtivas, através de operações de crédito com recursos próprios e dos 
fundos institucionais, bem como por aqueles oriundos de repasses de agências financeiras nacionais e internacionais, 
através das seguintes ações: 
a. o desenvolvimento de programas de investimentos destinados à captação de recursos de agências nacionais e 
internacionais de desenvolvimento; 
b. financiamentos de projetos de implantação e/ou melhoria de atividades agropecuárias, industriais, comerciais e 
de serviços; 
c. atuação como agente financeiro, se assim designado pelo Gestor, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Empresarial de Santa Catarina - Fadesc; 
d. atuação como agente financeiro do Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento dos Municípios - 
Badesc Cidades; 
e. financiamento de estudos e diagnósticos para implantação de complexos industriais; 
f. financiamento de estudos e diagnósticos para execução de obras e serviços de responsabilidade do setor público; 
g. formação de fundos específicos para atender a setores priorizados pelo governo, em especial às micro e 
pequenas empresas. 

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC avaliou os eventos subsequentes até 27 de 
fevereiro de 2020, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da empresa.
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades 
por Ações associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil 
(BACEN) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.
Estão sendo apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional.
A moeda funcional utilizada pela Agência BADESC é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis onde os valores são expressos em milhares de reais.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Apropriação de receitas e despesas
A apuração do resultado é feita pelo regime de competência.

b. Ativos e passivos circulante e a longo prazo
A classificação em circulante e longo prazo, do realizável e do exigível, obedece ao Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional.

c. Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço. 

d. Imobilizado de uso
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. As depreciações dos bens do ativo imobilizado foram calculadas 
pelo método linear, com base na vida útil e econômica estimada dos bens, conforme taxas anuais mencionadas na 
nota explicativa nº 8 a.
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente, caso haja indicadores de perda 
de valor.

e. Ativo intangível
O intangível é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização, que é calculada pelo método linear, com 
base na vida útil e econômica estimada dos bens, conforme taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 8 a.

f. Operações de crédito e as obrigações por repasses
As operações de crédito e as obrigações por repasses estão ajustadas a valor presente, calculado “pro-rata temporis”, 
até a data dos balanços, em conformidade com as taxas pactuadas contratualmente e normas específicas.
As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias são reconhecidas como receitas quando do seu 
efetivo recebimento, conforme determina o Banco Central do Brasil através do art. 9º da Resolução nº 2.682/99.

g. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída de acordo com os critérios próprios da Instituição, 
estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/17, de 30 de maio de 2017, com vigência a partir do mês 
de agosto de 2017, e de acordo com a Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil – BACEN.

h. Provisões para férias e décimo terceiro salário
As provisões para férias e décimo terceiro salário são calculadas sobre a remuneração dos empregados de acordo 
com o tempo de serviço (período aquisitivo), e com os respectivos encargos sociais, atualizados até a data dos 
balanços. 

i. Provisão para imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda, quando devida, é constituída à alíquota-base de 15% sobre o lucro ajustado por 
adições e exclusões previstas na legislação fiscal, mais o adicional de 10% do que exceder a R$ 240 mil/ano do 
resultado antes do IRPJ. A contribuição social sobre o lucro, quando devida, é calculada sobre o lucro ajustado antes 
do imposto de renda, na forma da legislação, à alíquota de 15%. 

j. Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
As Contribuições para o PIS – PASEP foram calculadas à alíquota de 0,65%, observada a base de cálculo definida 
em Lei.

A Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, instituiu a cobrança da Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS para as Instituições Financeiras, passando a incidir sobre os fatos geradores ocorridos a partir de 
fevereiro de 1999, à alíquota de 4% sobre a Receita Bruta ajustada na forma da Lei.

k. Utilização de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis requer que a administração faça 
estimativas e suposições que afetam os valores apresentados nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas 
às demonstrações contábeis. Os resultados efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

l. Caixa e equivalentes a caixa
Caixa e equivalentes a caixa são representados por Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, cujo vencimento 
das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, que são utilizados pela Agência para 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalentes a caixa estavam assim compostos:

Caixa e Equivalentes a Caixa 2019 2018
Depósitos Bancários                    41                  102 
Cotas de Fundos de Investimentos            217.416            294.917 
Total            217.457            295.019 

m. Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Resolução nº 3.604, de 29 de agosto de 2008, do Banco Central do Brasil instituiu a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, que é apresentada no método indireto.

n. Redução ao valor recuperável de ativo 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive o ativo intangível, são re vistos anualmente para se identificar 
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar 
se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu 
valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

4.  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2019 2018

Circulante
Longo 
prazo Total Circulante

Longo 
prazo Total

Títulos Públicos Federais - LFTA -        43.458 43.458 -        41.014        41.014 
Cotas de fundo de investimento      217.597 -      217.597      295.112 -      295.112 

     217.597        43.458      261.055      295.112        41.014      336.126 

O montante de R$ 43.458 em 2019 (41.014 em 2018) correspondente a 4.150 títulos LFT´s. código Selic 210.100, 
com vencimento em 01/09/2021, adquiridos com a finalidade de servir como fundo de liquidez, conforme previsto na 
no artigo 6º da Resolução BACEN 2828, de 30 de março de 2001.
O montante do saldo dos fundos de investimentos é de R$ 217.597 em 2019 (R$ 295.112 em 2018), estando assim 
distribuídos:
-R$ 167.063 refere-se a investimento no fundo de investimento Polo 42 Administrado pelo Banco do Brasil S.A. em 
que a Agência Badesc é a única cotista (fundo exclusivo);
-R$ 50.353 refere-se a investimentos no FI Safira Corporativo RF LP administrado pela Caixa Econômica Federal;
-R$ 181 está aplicado no fundo de aval Fundo Garantidor para Investimentos – FGI administrado pelo BNDES.

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OUTROS CRÉDITOS
a. Operações de crédito

2019 2018

Circulante
Longo 
prazo Total Circulante

Longo 
prazo Total

Financiamentos - Setor Público 89.395 97.657 187.052 99.723 85.346 185.069 
Financiamentos - Setor Privado 118.556 394.751 513.307 111.823 352.452 464.275 
Financiamentos Rurais e Agroindustriais 10.634 10.966 21.600 130 20.647 20.777 

218.585 503.374 721.959 211.676 458.445 670.121 
(-)Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12.329) (40.447) (52.776) (11.569) (35.609) (47.178)
Saldo de Financiamento Líquido da Provisão 206.256 462.927 669.183 200.107 422.836 622.943 

b.  Outros créditos com característica de operações de crédito
2019 2018

Circulante
Longo 
prazo Total Circulante

Longo 
prazo Total

Devedores para compra de valores e bens 746 2.835 3.581 31 -   31 
(-)Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4) (14) (18) -   -   -   

742 2.821 3.563 31 -   31 

A rubrica devedores por compra de valores e bens registra os valores a receber decorrentes da alienação a prazo 
de bens em leilão. Tais operações são apresentadas juntamente com as operações de crédito, em função do risco 
e da constituição de provisão em montante julgado suficiente para fazer face às perdas prováveis na realização dos 
referidos créditos. A referida rubrica compõe o subgrupo de outros créditos conforme apresentado acima.
c. Classificação por tipo de operação

2019 2018

Circulante
Longo 
prazo Total Circulante

Longo 
prazo Total

Operações de crédito 218.585 503.374 721.959 211.676 458.445 670.121 
Outras operações 746 2.835 3.581 31 -   31 

219.331 506.209 725.540 211.707 458.445 670.152 

(-)Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (12.333) (40.461) (52.794) (11.569) (35.609) (47.178)

206.998 465.748 672.746 200.138 422.836 622.974 
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