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Exercício encerrado em 31.12.2018
11 - Tributos

b) Sociais e Estatutárias
Dividendos e bonificações a pagar
Total

31.12.2019
1
1

31.12.2018
2
2

1

2

31.12.2019
1
1

31.12.2018
2
2

1

2

Passivo circulante
c) Fiscais e Previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher
Total
Passivo circulante

a) Despesas de IR e CSLL
Não houve despesas de IR e CSLL nos períodos apresentados.
b) Despesas Tributárias
Taxa de fiscalização - CVM
Cofins
Pis/Pasep
Tributos estaduais
Tributos municipais
Total

2º Semestre/2019
(25)
(7)
(1)
-(10)
(43)

Exercício/2019
(51)
(15)
(2)
-(19)
(87)

Exercício/2018
(51)
(17)
(3)
(2)
(16)
(89)

31.12.2019
1
281
282
176
106

31.12.2018
1
134
135
84
51

c) Ativo Fiscal Diferido (Crédito Tributário)
Não Ativado

9 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
a) Despesas de Pessoal
2º Semestre/2019
(90)
(68)
(48)
(11)
(217)

Despesas de honorários
Proventos
Encargos sociais
Benefícios
Total

Exercício/2019
(180)
(126)
(93)
(22)
(421)

Exercício/2018
(167)
(120)
(92)
(22)
(401)

b) Outras Despesas Administrativas
2º Semestre/2019
Exercício/2019
Exercício/2018
Rateio de despesas - BB
(24)
(59)
(17)
Condomínio
(22)
(51)
(43)
Serviços do sistema financeiro
(18)
(36)
(35)
Pagamento a entidades de classe
-(5)
(4)
Serviços técnicos especializados
(2)
(2)
(4)
Emolumentos judiciais e cartorários
-(1)
(3)
Total
(66)
(154)
(106)
(1) Referem-se a despesas diversas, tais como locação de imóveis, depreciação de imóveis, móveis, equipamentos e sistemas,
e despesas com publicações e divulgações oficiais.
(1)

c) Outras Despesas Operacionais
2º Semestre/2019
Exercício/2019
Exercício/2018
(50)
(93)
(75)
Suporte operacional - BB
Outras
-(6)
-Total
(50)
(99)
(75)
(1) Refere-se ao rateio dos custos indiretos com funcionários alocados à empresa, compostos por despesas com aluguel,
energia, água, limpeza, café, material de expediente, segurança, entre outras.
(1)

10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social de R$ 6.312 mil (R$ 6.312 mil em 31.12.2018) está dividido em 10.207.266.147 ações ordinárias, representadas
na forma escritural e sem valor nominal. O patrimônio líquido de R$ 6.471 mil (R$ 6.844 mil em 31.12.2018) corresponde a um
valor patrimonial de R$0,63 (R$0,67 em 31.12.2018) por lote de mil ações.
b) Reservas de Lucros
31.12.2019
159
159

Reserva de Lucros
Reserva legal

31.12.2018
532
532

A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
prejuízos ou aumentar o capital social. Do lucro líquido apurado no período, 5% são aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social.
c) Destinação do Resultado
Prejuízo Líquido do Período
Dividendos/JCP prescritos
Absorção pela Reserva Legal
Base de Cálculo
Total Destinado aos Acionistas
Saldo do Lucro/(Prejuízo) Líquido após Destinações

2º Semestre/2019
(193)
1
192
--0

Exercício/2019
(375)
2
373
--0

Exercício/2018
(241)
1
240
--0

Diferenças temporárias
Prejuízo fiscal/Base negativa
Total dos Créditos Tributários não Ativados
Imposto de Renda
CSLL
12 - PARTES RELACIONADAS

A Bescval não concede empréstimos ao Pessoal Chave da Administração, em conformidade com a proibição a toda instituição
financeira, estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
A Bescval realiza com seu controlador, o Banco do Brasil S.A., transações bancárias tais como depósitos em conta corrente
(não remunerados) e aplicações em operações compromissadas. Há, ainda, convênio para rateio/ressarcimento de despesas
e custos diretos e indiretos.
Tais transações entre partes relacionadas são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros
quando aplicável. Essas operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Ativos
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Passivos
Valores a pagar a sociedades ligadas

Nota

31.12.2019

4
5.a

8
6.491

8.a

2º Semestre/2019
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez
5.b
181
Despesas de pessoal
(127)
Despesas administrativas diversas - BB
9.b
(24)
Despesas de suporte operacional - BB
9.c
(50)
13 - REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES

48
Exercício/2019
384
(241)
(59)
(93)

31.12.2018
8
6.863
43
Exercício/2018
430
(234)
(17)
(75)

A Bescval não possui quadro próprio de empregados, nem remunera seus administradores, uma vez que suas atividades são
conduzidas integralmente pela estrutura administrativa do Banco do Brasil S.A. A Bescval ressarce ao Banco do Brasil S.A. as
despesas correspondentes (Nota 9).
14 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO
Outros resultados abrangentes
Efeitos tributários
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

2º Semestre/2019
(193)
--(193)

Exercício/2019
(375)
--(375)

Exercício/2018
(241)
--(241)

15 - OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Contingências
Em 31.12.2019 e 31.12.2018 não havia quaisquer ativos ou passivos contingentes objeto de divulgação ou provisionamento,
conforme CPC 25, aprovado pela Resolução CMN n.º 3.823/2009.
b) Lei n.º 13.169/2015 (Conversão da MP n.º 675/2015)
A Lei n.º 13.169, de 06.10.2015, objeto de conversão da Medida Provisória n.º 675/2015, elevou a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aplicável às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados e de
capitalização de 15% para 20% para o período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018. A lei
prevê, ainda, o retorno da alíquota da CSLL a 15% a partir de 1º de janeiro de 2019.
c) Imparidade
No Exercício/2019, o estudo realizado não identificou ativos com indício de desvalorização que justificasse o reconhecimento
de perdas, conforme determina o CPC 01.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
À Diretoria e aos Acionistas da
BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BESCVAL
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BESCVAL (“Bescval”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BESCVAL em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil - BACEN.
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 contábeis”. Somos independentes em relação à Bescval, 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 - CFC,
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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foram
examinados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 14 de março de 2019, sem modificações.
Demonstração do valor adicionado
A demonstração individual do valor adicionado (“DVA”) referente ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Bescval, cuja apresentação não é requerida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Bescval. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a
sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa DVA foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, 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 capacidade de a Bescval
continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Bescval ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter 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 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 detecta 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 contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
●

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

●

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Bescval.

A Administração da Bescval é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

●

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

