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10.  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
a. Movimentação em Sociais e Estatutárias

2019 2018
Movimentação de saldo na conta Sociais e Estatutárias
(+) Saldo de valores creditados em exercícios anteriores 14.854 1.179 
(+) Valores de JCP creditados no semestre/exercício 
(valor líquidos do IRRF) -   13.675 
(+) Valores creditados  a título de dividendos -   -   
(-) Valores de dividendos revertidos pela Assembléia 
Geral -   -   
(-) Valores de JCP pagos no exercício 11.375 -   
Saldo ao final do semestre/ exercício 3.479 14.854 

b. Exclusão do efeito dos juros sobre o capital na Demonstração de 
Resultados 2018
Para efeito de elaboração e publicação da Demonstração do Resultado do 
Exercício de 2018, o montante da despesa incorrida, relativa ao pagamento 
dos Juros Sobre o Capital em 2018, foi objeto de ajuste, mediante 
reclassificação para Lucros Acumulados, de modo que seus efeitos foram 
eliminados do resultado do exercício de 2018. Para o exercício de 2019, em 
virtude das alterações promovidas pela Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 4.706/2018, do montante dos juros sobre o capital próprio no 
valor de R$ 20.698, o valor líquido dos efeitos tributários no total de R$ 
19.208 foi contabilizado em Reserva Especial de Lucros, não repercutindo 
em despesa. Também não houve contabilização do valor líquido dos efeitos 
tributários dos referidos juros em obrigações sociais e estatutárias.

11.  OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
2019 2018

Circu-
lante

Longo 
prazo Total

Circu-
lante

Longo 
prazo Total

Impostos e Contribuições 
Sobre o Lucro a Pagar

                    
- 

                    
- 

                    
- 

                    
- 

                    
- 

                    
- 

Impostos e Contribuições 
a Recolher

           
4.259 

                    
- 

           
4.259 

           
3.640 

                    
- 

           
3.640 

Total 4.259 - 4.259 3.640 - 3.640 

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES
2019 2018

Circu-
lante

Longo 
prazo Total

Circu-
lante

Longo 
prazo Total

DIVERSAS
Provisão para pagamentos 
a efetuar 5.492 

            
-   

           
5.492 

           
6.884 

                    
- 

           
6.884 

Provisão para  
contingências

           
9.923 

                  
-   

           
9.923 

         
11.663 

            
-   

         
11.663 

Credores Diversos - País 3.906 -   3.906 2.022 -   2.022 
Total 19.321 -   19.321 20.569 -   20.569 

a. Provisão para Pagamentos a Efetuar
No decorrer do 2º semestre de 2016 a administração abriu um Plano de 
Demissão Voluntária Incentivada (PDVI) com vistas a redução dos custos da 
folha de pagamento a médio prazo.
O custo para a execução do plano de demissão dos empregados que 
aderiram totalizou R$ 10.209, sendo que o saldo a pagar em 31/12/2019 
totalizou R$ 1.228 (R$ 3.021 em 2018).

b. Contingências Classificadas Como Perdas Prováveis
As contingências trabalhistas, cujo montante corresponde a R$ 4.966 em 
2019 (R$ 7.608 em 2018) são provisionadas em valores julgados suficientes 
pela Assessoria Jurídica da Instituição, para fazer face à probabilidade de 
perda nos processos em andamento.
As outras contingências fiscais classificadas como prováveis, correspondem 
ao montante de R$ 2.354 em 2019 (R$ 2.009 em 2018), são provisionadas 
em valores julgados suficientes pela Consultoria Jurídica.
As contingências cíveis classificadas como prováveis, correspondem ao 
montante de R$ 2.604 em 2019 (R$ 2.046 em 2018) são provisionadas em 
valores julgados suficientes pela Assessoria Jurídica da Instituição, para 
fazer face à probabilidade de perda nos processos cíveis em andamento.

c.  Contingências Classificadas como Perdas Possíveis
As contingências trabalhistas cuja probabilidade de perdas julgadas 
possíveis pelos assessores jurídicos, alcançou o montante de R$ 2.352 em 
2019 (R$ 1.591 em 2018).
As contingências cíveis classificadas como possíveis, correspondem ao 
montante de R$ 16.896 em 2019 (R$ 3.897 em 2018).

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
O capital social subscrito é de R$ 530.205 em 2019 (R$ 530.205 em 
2018), totalmente integralizado, representado por 210.753 ações ordinárias 
nominativas em 2018 (210.753 em 2018), sem valor nominal, assim 
distribuídas:

Milhares de ações
Qtde.Ações Percentual

Cia.Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina - CODESC 101.129 47,98%
Estado de Santa Catarina 109.209 51,82%
Prefeitura Municipal de Blumenau 31 0,01%
Prefeitura Municipal de Canoinhas 26 0,01%
Prefeitura Municipal de Criciúma 17 0,01%
Prefeitura Municipal de Videira 19 0,01%
Outros 322 0,16%

210.753 100,00%

Reservas de Lucros
Descrição 2019 2018
Reserva Legal 3.647 1.317 
Reservas Estatutárias 44.090 22.540 
Reservas Especiais de Lucros 19.208 -   

Saldo ao final do semestre/ exercício 66.945 23.857 

No exercício de 2019, em virtude das mudanças trazidas pela Resolução 
4.706/2018 do Banco Central do Brasil, por não se caracterizarem no 
conceito de obrigação presente na data de encerramento das Demonstrações 
Financeiras, o juros sobre o capital próprio, líquido dos efeitos tributários, no 
valor de R$19.208 foram registrados em Reservas Especiais de Lucros no 
Patrimônio Líquido, sendo que somente serão transferidos para o passivo 
quando caracterizada a obrigação presente que se dará após a deliberação 
da assembléia geral dos acionistas.

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Esta rubrica esta representada pelos seguintes valores, conforme 
estabelecidos na nota 3.i:

DISCRIMINAÇÃO 2019 2018
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e 
Participações

          
44.578 

             
29.471 

Juros Sobre o Capital Próprio (20.698) (14.735)
(+/-) Efeito das adições e exclusões no cálculo 
dos tributos   
       Diferenças Temporárias (27.855) (33.300)
         Provisões para créditos de liquidação duvidosa 19.086 28.505 
         Outras provisões (4.515) 1.118 
         Perdas no recebimento de créditos (42.426) (62.923)
        Diferenças Permanentes 1.403 1.499 
          Despesas não dedutíveis 1.403 1.499 
Base de Cálculo do IRPJ* (2.572) (17.065)
   Imposto de renda à aliquota de 15%   
   Imposto de renda à aliquota adicional de 10%   
   (-)Compensações de Incentivos -   -   
Total do IRPJ -   -   
Base de Cálculo da IRPJ (2.572) (17.065)
  (-)Despesas dedutíveis da base de cálculo da CSLL -   -   
Base de Cálculo da CSLL (2.572) (17.065)
Total da CSLL -   -   
*Base de Cálculo negativa para os exercícios de 2019 e 2018
No exercício de 2019, conforme previsão legal estabelecida no artigo 9º da 
Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, foram deduzidas como despesas, 
para determinação do lucro real, as perdas no recebimento de créditos 
decorrentes das atividades da empresa, no montante de R$ 42.426 (R$ 
62.923 em 2018). 
Outra contribuição importante para a definição da base negativa foi o 
recebimento no corrente ano de operações que já haviam sido baixadas 
como prejuízo em exercícios anteriores (baixa contábil) e que foram 
recebidas no exercício corrente, sem que tivessem sido deduzidas da base 
de cálculo do IRPJ e CSLL em exercícios anteriores. Quando ocorrem esses 
recebimentos, o principal da dívida é reconhecido no patrimônio como receita 
de recuperação de créditos baixados como prejuízo. Quando ainda não foi 
deduzido da base de cálculo do lucro real em períodos anteriores, a receita 
originada pelo principal da dívida é excluída da base de cálculo do imposto.
Esses fatores foram determinantes para que a base de cálculo do imposto 
de renda e da contribuição social ficassem negativas, fazendo com que não 
fosse gerado saldo a pagar de IRPJ e CSLL para o exercício.

15. SEGUROS
A Instituição objetiva delimitar os riscos de sinistros, buscando no mercado 
coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram 
contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, 
os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores 
de seguros. 

16. PARTES RELACIONADAS
A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC, é uma 
sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Santa Catarina e 
Cia. de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC, conforme 
demonstrado na nota 13.
Os valores atribuídos às partes relacionadas estão abaixo descritos:

2019 2018
Parte 
Relacionada

Natureza da 
Operação  

Ativo 
(Passivo) 

Receita 
(Despesa)  

Ativo 
(Passivo)  

Receita 
(Despesa)

Estado 
de Santa 
Catarina

Funcionários 
Adidos

         
(38)

            
(394)

          
(37)          (221)

Juros sobre o 
Capital Próprio              - 

                 
- 

     
(8.282)

       
(7.636)

CODESC
Juros sobre o 
Capital Próprio              - 

                 
- 

     
(6.010)

       
(7.071)

A remuneração dos administradores no segundo semestre, incluindo os 
respectivos encargos sociais totalizou R$ 631 em 2019 (R$ 688 em 2018).

17. CAPITAL REGULAMENTAR
a. Patrimônio de Referência e Índice Basiléia
O Banco Central do Brasil, em consonância com as diretrizes do Acordo de 
Capital – Basileia III, estabeleceu para vigência a partir do exercício de 2016, 
os índices mínimos de capital equivalentes à relação entre o patrimônio de 
referência (PR) e os ativos ponderados pelo risco (RWA) de no mínimo 
9,875%, reduzindo gradualmente até 8,0% em 01 de janeiro de 2019. 
Também é requerido o cumprimento de um adicional de capital principal 
(ACP), que corresponde à soma das parcelas ACP conservação, ACP 
contracíclico e ACP sistêmico, que em conjunto com os índices mínimos de 
capital, aumentam as exigências de capital ao longo do tempo. Atualmente, 
o valor apurado para o ACP conservação e para o ACP contracíclico 
corresponde a 1,875% respectivamente. O ACP sistêmico não é exigido para 
as agências de fomento, logo não se aplica ao Badesc. 
A tabela a seguir demonstra a composição do patrimônio de referência, o 
patrimônio de referência mínimo requerido e o índice de Basileia, apurados 
de acordo com as normas do BACEN.
Capital Regulamentar 2019 2018
Risco de Crédito - RWAcpad 672.716 642.922 
Risco Operacional - RWAopad 220.772 181.096 
Ativos Ponderados pelo Risco - RWA 893.488 824.018 
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA 71.479 71.072 
ACP Conservação 22.337 15.450 
ACP Contracíclico 22.337 15.450 
Patrimônio de Referência - PR 596.052 553.716 
Patrimônio de Referência para Comparação com o 
RWA 329.052 286.716 
Destaque de Capital para Operações com Setor Público 267.000 267.000 
Margem 238.667 212.035 
Índice de Basileia 36,83% 34,79%

18. GESTÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
Gerenciamento de Riscos
O Gerenciamento de Riscos da Agência de Fomento do Estado de Santa 
Catarina - Badesc, é realizado pela Gerência de Controle Interno e Riscos - 
Gecor, subordinada ao Diretor-Presidente. As políticas de gerenciamento dos 

riscos estão dispostas em normativos internos, são revisadas anualmente e 
estão alinhadas aos objetivos da instituição.
a. Risco de Crédito
Risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados, 
à desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em 
instrumento financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da 
contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador, à reestruturação 
de instrumentos financeiros ou aos custos de recuperação de exposições 
caracterizadas como ativos problemáticos.
Para mitigar a ocorrência do risco de crédito a Agência conta com modelos 
de análise de crédito, normativos internos, manuais, além de uma estrutura 
consultiva composta por comitês de crédito e de renegociação e da estrutura 
decisória, composta pela Diretoria Colegiada. A exposição ao risco de crédito 
é gerenciada pela Agência através do controle da evolução da provisão da 
carteira de crédito, dos atrasos e da inadimplência da contraparte.

b. Risco Operacional
O risco operacional inclui o risco legal e é definido como a possibilidade da 
ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência 
ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas.
O acompanhamento da exposição do risco operacional é realizado pela 
Gerência de Controle Interno e Riscos. A gestão do risco operacional é 
responsabilidade de todos os empregados da Agência durante o desempenho 
de suas funções. A Agência utiliza a metodologia de Abordagem do Indicador 
Básico (BIA) para o cálculo da parcela de risco operacional (RWAopad).

c. Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela 
instituição financeira: carteira de negociação e carteira bancária. A carteira 
de negociação da Agência é formada exclusivamente pela aplicação 
de disponibilidades de caixa em operações compromissadas ou em 
cotas de fundos de investimento cujas carteiras estejam representadas 
exclusivamente por títulos públicos federais, desde que assim conste nos 
regulamentos dos fundos. Para mitigar o risco de variação da taxa de juros 
da carteira bancária a Agência procura dar predominância a operações com 
taxa de juros pós-fixadas.

d. Risco de Liquidez
Risco de liquidez é a possibilidade de a Agência não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações, sem afetar suas operações diárias e sem 
incorrer em perdas significativas. Como forma de mitigação, a Agência 
possui Plano de Contingência de Liquidez aprovado pela Diretoria além de 
políticas e estratégias de gerenciamento do risco de liquidez, visando dar 
maior segurança às finanças da Instituição.

e. Risco Socioambiental
O risco socioambiental é a possibilidade de ocorrência de perdas financeiras 
decorrentes de danos socioambientais. Atendendo a Resolução BACEN 
4.327/2014, a Agência possui Política de Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA), na qual formalizou os princípios e diretrizes fundamentais para o 
desenvolvimento de práticas sustentáveis para a atuação nos seus negócios.

f. Gerenciamento de Capital
O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e 
controle do capital mantido pela instituição, da avaliação da necessidade 
de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está exposta e 
do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 
objetivos estratégicos da Agência.

g. Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro
A estrutura de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro da Agência dispõe 
de normativos internos, manuais e treinamentos. A Gerência de Controle 
Interno e Riscos - Gecor é a área específica para tratar dos casos suspeitos 
de prática de lavagem de dinheiro.
A descrição completa da Estrutura de Gerenciamento de Riscos do Badesc e 
seus normativos encontram-se disponíveis na Gerência de Controle Interno 
e Riscos – GECOR, localizada na sede da Instituição na Rua Almirante 
Alvim, 491 – Centro, Florianópolis (SC).
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