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Relatório Anual da Administração da Avista S.A. Credito 
Financiamento e Investimento

Dezembro 2019
Visão Geral
O Grupo Avista compreende tanto a Avista–CFI como as instituições 
de pagamentos Supernova S.A. Meios de Pagamentos (“Pag”) e Avista 
S.A. Administradora de Cartões de Crédito (“Avista Cartões”). As três 
entidades são irmãs e possuem os mesmos acionistas ao final de suas 
respectivas cadeias societárias. Existe ainda o Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios que foi criado em 2012 pelos mesmos acionistas. A 
Pag é emissora e processadora dos Cartões Pag! MasterCard, que tem as 
necessidades de seus clientes financiadas pela Avista–CFI. Em fevereiro 
de 2019 constituímos a empresa LIFT Pagamentos Ltda com o objetivo 
de prestar serviços financeiros a pessoas jurídicas. 
O principal propósito da Financeira é financiar os recebíveis dos cartões 
das coligadas Pag e Avista Cartões e prover serviços financeiros aos seus 
clientes, inicialmente para LIFT Bank.
A antiga PAG S.A. Meios de Pagamentos foi cindida em 10 de Dezembro 
de 2019 em dois negócios segredados: (i) Pag, produto digital cujas 

operações começaram em 2017, permitindo aos usuários a emissão de 
cartões Pag! Mastercard e o acesso a conta digital aonde podem realizar 
depósitos, fazer saques, transferências, recargas de celular e pagar 
títulos e convênios; e (ii) Avista Cartões, negócio que continua operando, 
mas vem mantendo sua base constante desde 2018 e não deve ter 
aumento expressivo no volume de carteira. 
O Pag é o principal responsável pelo crescimento da carteira de clientes e 
geração de receitas da Avista-CFI, representando 77% dos seus ativos e 
90% de sua receita em dezembro de 2019 comparado com 32% e 70% 
em dezembro de 2018, respectivamente. 
Atualização do Plano de Negócio
Vale ressaltar, que nosso plano de negócio foi originalmente concebido 
em 2014 e aprovado em 2016. Portanto, algumas premissas econômicas 
e de mercado se alteraram. Ao invés de uma expansão do PIB prevista 
para o período 2016 a 2019, tivemos recessão e baixo crescimento no 
período. Ao invés de um mix diversificado de produtos de empréstimos 
e financiamento, decidimos direcionar nossa capacidade de funding para 
financiar os clientes do cartão Pag!. 

Basiléia - Limite Operacional 1º ano 2016 2º ano 2017 3º ano 2018 4º ano 2019 5º ano 2020 est
Patrimônio Líquido Exigido  3.839  10.013  5.816  24.161  8.728  38.457  12.461  57.955  19.025  86.933 
Patrimônio Líquido Ajustado (PR)  10.973  22.119  30.096  41.257  33.800  42.985  39.014  75.544  48.199  163.000 
Ativos ponderado pelo Risco (RWA)  29.488  91.722  44.906 261.198  66.386  445.877  95.883  724.443  139.000 1.086.665 
Indice de Basileia 37% 24,1% 67% 15,8% 51% 9,6% 41% 10,4% 35% 15,0%

O índice de Basiléia da Avista CFI de dezembro de 2019, 10,4%, está 
acima do índice de 2018, em linha como mínimo requerido pelo Acordo 
de Basileia. Nosso plano é elevar o capital da CFI em 2020 para no 
mínimo 15%, conforme expectativa do nosso Plano de Capital (RAS).
Ambiente Econômico
No começo do ano a expectativa era de um crescimento maior do PIB em 
2019, impulsionado por baixas taxas de inflação, redução/estabilização 
da taxa de juros básica do mercado e ambiente politico propício para 
reformas econômicas estruturais, como a reforma da previdência. Esse 
cenário se materializou e criou um ambiente de negócio mais favorável 
para a Avista-CFI em 2019. Entretanto, o crescimento econômico ainda 
foi tímido e deve continuar baixo em 2020 em função da necessidade 
de diminuir o desemprego e realizar as reformas estruturantes. Apesar 
do ano eleitoral, as expectativa dos agentes econômicos é positiva na 
certeza de que as mudanças econômicas planejadas irão nos levar a um 
crescimento econômico sustentável, nos próximos anos. 
Indicadores Financeiros da Avista-CFI 
A tabela abaixo apresenta os principais indicadores relacionados a 
performance da Avista–CFI nos últimos dois exercícios sociais findos em 
2018 e de 2019.
Indicadores Financeiros-R$M 2018 2019
Receitas Operacionais  71.487  156.948 
Despesas operacionais *  (58.579)  (153.123)
Lucro Liquido  1.947  8.830 
Patrimonio Liquido  43.204  62.034 
Ativos Totais  640.995  1.217.349 
ROAE** 5% 16%
Indice de Eficiencia 82% 98%
(*) não inclui tributos
(**) Return on Average Equity
No final de 2019 reportamos um ROAE bem superior ao do ano passado, 
16%, bem acima das expectativas do RAS (12%), fruto do crescimento 
significativo das receitas com operações de credito e beneficio de 
credito tributário por diferenças temporais em dezembro. As despesas 
operacionais cresceram em linha com as receitas operacionais, em 
virtude de uma reavaliação conservadora do nível de provisão para 
devedores duvidosos. O Índice de Eficiência piorou em relação ao mesmo 
período no ano passado, afetado pelo crescimento eventual das despesas 
operacionais. 
Estrutura de Capital da Avista-CFI
A Avista-CFI capta recursos de terceiros através da emissão de RDBs e 
LCs constituindo sua fonte primaria de recursos, concentrado no longo 
prazo, representando mais de 95% do total. 
Estrutura de Capital- R$M 2018 2019
Capital Próprio  43.204  62.034 
Capital de Terceiros  597.791  1.129.974 
Total  640.995  1.192.008 
Part. Terceiros (%) 93% 95%
Limites Operacionais da Avista-CFI
A tabela a seguir contém informações adicionais sobre os limites 
operacionais da Avista-CFI. 
Limites Operacionais - R$M 2018 2019
Patrimonio Liquido  43.204  62.034 
Capital Principal  42.984  62.034 
Patrimonio de Referencia (PR)  42.984  75.544 
Patrimonio de Ref. Exigido(PRE)  38.457  57.955 
Exposicao ponderada pelo Riscos  445.877  724.443 
 Risco de Credito  401.289  659.483 
 Risco Operacional  44.588  64.960 
Indice de Basileia da CFI* 9,6% 10,4%
Indice de Imobilizacao da CFI 12,2% 7,7%
(*) não inclui o conglomerado.
Os níveis de PR foram mantidos acima do mínimo exigido pelo Banco 
Central, conforme evidenciado pelo nível de Capital Principal e pelo 
Índice de Basileia. Esse Índice, calculado como a relação entre nosso 
patrimônio de referencia e o valor total dos ativos ponderados pelo risco 
cresceu para 10,4% em 2019, impactado pelo Lucro Liquido do período, 
investimento em LFS realizada pelo FIDC e capitalização de R$10 Milhões 
realizados pelos sócios. O Índice de Basiléia este abaixo da expectativa 

do RAS (15%). O índice de Imobilização foi afetado pela contabilização no 
ativo permanente intangível do investimento no projeto de estruturação 
da cobrança iniciado em 2018.
Liquidez
A gestão de liquidez tem por princípio que as empresas do Grupo Avista 
sempre tenham acesso ao caixa necessário para satisfazer as suas 
obrigações em situações normais e de stress de mercado. 
Isto posto, o colchão de liquidez da Avista-CFI é calculado de forma à 
manter um valor mínimo de caixa que cubra o valor do patrimônio liquido 
do mês anterior mais 30 dias de obrigações junto aos investidores e 
fornecedores, conforme declarado no RAS. Em 2019, o nível de caixa 
livre ficou acima, em media, 40% do caixa mínimo. Se ficarmos abaixo do 
mínimo estabelecido, a instituição passa a revisar as taxas de captação 
de seus títulos, visando torna-los mais atraentes aos consumidores e em 
médio prazo se prepara para capitalizar a empresa. 
O balanço patrimonial da Avista-CFI é em grande parte composto por 
instrumentos financeiros bastante líquidos, 70% deles com vencimento 
até 90 dias. Por outro lado, a Avista-CFI obtém financiamento através da 
colocação de títulos próprios (LCs e RDBs) distribuídos por corretoras de 
valores, agentes autônomos de investimento e pelo site, com vencimento 
de longo prazo.
Fontes de Recursos
A tabela a seguir mostra as fontes de financiamento utilizadas pela 
Avista-CFI nas datas indicadas:
Vale ressaltar o esforço feito em 2019 para crescer em 100% a captação de 
recursos através de parcerias comerciais com corretoras e distribuidoras 
de valores, que representam cerca de 90% das fontes de financiamento. 
Fontes de Financ.-R$M 2018 2019 <90 dias >90 dias
Deposito Interfinanceiro  10  630  630  - 
Deposito a Prazo  66.212  85.713  833  84.880 
Recursos de Aceite Cambiais 505.953 1.030.122  15.251 1.014.871 
Letra Financeira Subordinada  12.712  13.510  -  13.510 
Outras Obrigações  12.904  25.340  23.400  1.940 
Aportes de Capital           -     10.000              -              - 
Total 597.791 1.165.315  40.114 1.115.201  
Depósitos a Prazo
Uma parcela do financiamento da Avista-CFI, R$85,7 Milhões está na 
forma de depósitos a prazo, através da emissão de Recibo de Depósitos 
Bancários (RDBs). Normalmente, os depositantes da Avista-CFI são 
empresas e indivíduos de media e alta renda. 68% dos RDBs da captados 
pela Avista-CFI, rende juros a uma taxa pós-fixada atrelada ao CDI e 
outros 32% são remunerados a uma taxa pré-fixada. O saldo dos 
depósitos a prazo cresceu 30% em 2019. Veja abaixo a distribuição por 
prazo de vencimento. Aumento significativo do prazo com vencimento até 
48 meses em virtude da migração dos vencimentos de 48 a 72 meses. O 
duration está ao redor de 3.75 anos. Obs. Rosca externa: 2019.

Recursos de Aceites Cambiais
O saldo dos recursos de aceites cambiais cresceu 103% se comparado 
ao mesmo período no ano passado, fechando o semestre em R$1.030 
milhões, Esses títulos são distribuídos pelas principais corretoras e 
distribuidoras do mercado nacional. A grande maioria, 73%, é pós-
fixado. Veja a distribuição por prazo de vencimento abaixo. Aumento 
significativo dos prazos de 48 a 60 meses. O duration está ao redor de 
3,35 anos. Obs: rosca externa: 2019
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Outras Obrigações
Referem-se ao financiamento de tributos e outras obrigações fiscais e 
previdenciárias. 
Uso dos Recursos
A tabela a seguir mostra o uso de recursos utilizados pela Avista-CFI nas 
datas indicadas:
Uso de Recursos - R$M 2018 2019
Disponibilidades    39.045         5.244 
Aplicacoes Interfinanceiras    34.708      225.798 
Titulos e Valores Mobiliarios    70.339      137.176 
Operacoes de Credito   466.493      334.262 
Outros Creditos    25.138      510.091 
Outros Valores e Bens           -                -   
Permanente      5.272         4.779 
Total   464.433   1.217.350 
Disponibilidade, Aplicações Interfinanceiras e TVM
A maioria da carteira de investimento da Avista-CFI é composta por 
instrumentos de alta liquidez. As Aplicações Interfinanceiras tem liquidez 
diária. Das aplicações em TVM, R$137,1 Milhões, 70% está atrelada a 
operações em LFT, vinculada a prestação de garantias. As disponibilidades 
de caixa e aplicações reforçam nossa liquidez.
Operações de Credito
A Avista-CFI destina grande parte de seus de seus recursos, para 
conceder credito pessoais aos clientes pessoas físicas da sua coligada 
Pag, que realizam operações de credito rotativo e parcelado. A carteira 
é bastante pulverizada. A soma dos 100 maiores devedores não chega a 
1% do total da carteira. Há pequenas operações de credito com pessoa 
jurídica, que fazem parte do grupo Avista. A redução da carteira de 
credito está atrelada a venda de parte substancial da carteira para o 
FIDC do grupo Avista. A classificação por níveis de risco das operações 
que compõe a carteira de credito pessoal da Avista-CFI está distribuída 
da seguinte forma em 2019. 

A carteira de alto risco de E a H, com vencimento maior que 90 dias, 
foi afetada por uma reavaliação conservadora de classificação de risco 
da carteira. Importante ressaltar que a Avista CFI atua constantemente 
no aperfeiçoamento da sua politica de concessão de credito, buscando 
o equilíbrio entre a ampliação do credito e o controle da inadimplência, 
dentro dos parâmetros aceitáveis de tolerância a risco. 
Outros Créditos
Esses créditos cresceram significativamente, quase 20 vezes. A grande 
maioria destes, 82%, refere-se a compra da carteira de recebíveis da 
coligada Pag, Essa operação não existia em 2018. Outros 10% são 
contas a receber das coligadas Pag e LIFT Bank e bloqueios judiciais. 
R$38 milhões referem-se a credito tributário de diferenças temporais 
realizado em dezembro de 2019.

A DIRETORIA
AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VINCULADOS AO BANCO CENTRAL DO 
BRASIL  10.072  - 
VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE 
GARANTIAS  87.549  70.339 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5  301.751  256.730 
SETOR PRIVADO  393.857  261.433 
(PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE 
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) (92.106)  (4.703)

OUTROS CRÉDITOS 6 478.493  25.138 
DIVERSOS  478.493  25.138 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  64.109  209.763 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5  32.511  209.763 
SETOR PRIVADO  35.233  228.556 
(PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE 
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)  (2.722) (18.793)

OUTROS CRÉDITOS 6  31.598  - 
DIVERSOS  31.598  - 

PERMANENTE 7  4.779  5.272 

INVESTIMENTO  2.556  2.556 
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E 
CONTROLADAS  2.556  2.556 

IMOBILIZADO DE USO  313  305 
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO  314  305 
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  (1)  - 

INTANGÍVEL  1.910  2.411 
ATIVOS INTANGÍVEIS  2.412  2.411 
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  (502)  - 

TOTAL DO ATIVO 1.217.349  640.995 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em Milhares de Reais

PASSIVO Nota 31/12/2019 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE  274.508  128.933 

DEPÓSITOS  9.925  2.470 
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS  629  10 
DEPÓSITOS A PRAZO 8  9.296  2.460 

RECURSOS DE ACEITES E 
EMISSÕES DE TÍTULOS

9  225.732  100.847 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS  225.732  100.847 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 10  38.851  25.616 
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS

 590  207 

FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS  21.968  5.802 
DIVERSAS  2.783  6.895 
INSTRUMENTO DE DÍVIDA 
ELEGÍVEL A CAPITAL

11  13.510  12.712 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO 
PRAZO

 880.807  468.858 

DEPÓSITOS  76.417  63.752 
DEPÓSITOS A PRAZO 8  76.417  63.752 

RECURSOS DE ACEITES E 
EMISSÕES DE TÍTULOS

9  804.390  405.106 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS  804.390  405.106 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  62.034  43.204 

CAPITAL 12  50.000  40.000 
DE DOMICILIADOS NO PAÍS  50.000  40.000 

RESERVA DE CAPITAL  10.931  2.542 
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL  10.931  2.542 

RESERVA DE LUCROS  1.103  662 
RESERVA LEGAL  1.103  662 

TOTAL DO PASSIVO 1.217.349  640.995 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 

DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em Milhares de Reais

D I S C R I M I N A Ç Ã O Nota 2ºSEM2019 31/12/2019 31/12/2018

AVISTA S.A.
CNPJ nº 23.862.762/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Em Milhares de Reais
ATIVO Nota 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE 1.148.461  425.960 

DISPONIBILIDADES  5.244  39.045 

APLICAÇOES INTERFINANCEIRAS 
DE LIQUIDEZ  225.797  34.708 
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO  225.797  34.708 
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS 
INTERFINANCEIROS  -  - 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
E INSTRS. FINANCS. DERIVATIVOS 4  137.176  70.339 
CARTEIRA PRÓPRIA  39.555  - 

...Continuação

Continua...

BALANÇOS
VITÓRIA, 06/05/2020

2

(27) 3321-8600

agazeta.com.br/publicidade-legal



AVISTA S.A.
CNPJ nº 23.862.762/0001-00

RECEITAS DA 
INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

 108.255  156.946  71.009 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  103.047  146.963  47.563 
RESULTADO DE OPERAÇÕES 
COM TÍTULOS E VAL.
MOBILIÁRIOS

 3.504  6.119  3.931 

OPERAÇÕES DE VENDA OU 
DE TRANSFERÊNCIA DE 
ATIVOS FINANCEIROS

 1.704  3.864  19.515 

DESPESAS DA 
INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

 (101.470)  (129.735)  (42.409)

OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO 
NO MERCADO  (32.582)  (58.402)  (33.372)
PROVISÃO PARA CRÉDITOS 
DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  (68.888)  (71.333)  (9.037)

RESULTADO BRUTO 
DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

 6.785  27.211  28.600 

OUTRAS RECEITAS/
DESPESAS OPERACIONAIS  (18.067)  (28.098)  (17.916)
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  1  1  1 
DESPESAS DE PESSOAL  (466)  (901)  (954)
OUTRAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS  (9.787)  (18.009)  (15.126)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS  (3.576)  (4.713)  (1.924)
OUTRAS RECEITAS 
OPERACIONAIS  2  2  477 
OUTRAS DESPESAS 
OPERACIONAIS  (4.241)  (4.478)  (390)

...Continuação

Continua...

RESULTADO OPERACIONAL  (11.282)  (887)  10.684 

RESULTADO ANTES DA 
TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E 
PARTICIPAÇÕES

 (11.282)  (887)  10.684 

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  14.949  9.777  (8.678)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE 
RENDA  (14.359)  (17.587)  (4.810)
PROVISÃO PARA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (8.623)  (10.567)  (3.868)
ATIVO FISCAL DIFERIDO 6.a  37.931  37.931  - 

PARTICIPAÇÕES 
ESTATUTÁRIAS NO LUCRO  (30)  (60)  (59)

LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO  3.637  8.830  1.947 
Nº DE AÇÕES 40.000.000 40.000.000 40.000.000 
LUCRO LÍQUIDO P/AÇÕES  0,09  0,22  0,05 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Em Milhares de Reais
D I S C R I M I N A Ç Ã O 2ºSEM2019 31/12/2019 31/12/2018

LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 3.637 8.830 1.947 

RESULTADO ABRANGENTE 
DO EXERCÍCIO 3.637 8.830 1.947 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Em Milhares de Reais
E V E N T O S Capital Aumento de Reserva de Lucros Lucro Total em Total em

Social Capital Legal Especial Acumulado 2019 2018

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2019  40.000  -  662  7.735  -  48.397  40.618 

AUMENTO DE CAPITAL  -  10.000  -  -  -  10.000  - 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  -  -  -  -  3.637  3.637  2.586 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL  -  -  441  -  (441)  -  - 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS  -  -  -  3.196  (3.196)  -  - 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019  40.000  10.000  1.103  10.931  -  62.034  43.204 

MUTAÇÃO DO PERÍODO  -  10.000  441  3.196  -  13.637  2.586 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2018  40.000  -  662  2.542  -  43.204  41.258 

AUMENTO DE CAPITAL  -  10.000  -  -  -  10.000  - 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  -  -  -  -  8.830  8.830  1.947 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  -  -  -  -  -  -  (1)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL  -  -  441  -  (441)  -  - 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS  -  -  -  8.389  (8.389)  -  - 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO 2019  40.000  10.000  1.103  10.931  -  62.034  43.204 

MUTAÇÃO DO PERÍODO  -  10.000  441  8.389  -  18.830  1.946 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Em Milhares de Reais
D I S C R I M I N A Ç Ã O 2SEM2019 31/12/2019 31/12/2018

FLUXO DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO  3.637  8.830  1.947 

AJUSTES AO RESULTADO DO 
PERÍODO  302  503  - 
Depreciação  302  503  - 

ATIVIDADES OPERACIONAIS

AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS  (42.972)  (66.837)  (45.285)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO  219.762  132.231  (205.536)
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTROS 
CRÉDITOS (416.301)  (484.953)  1.116 
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTROS 
VALORES E BENS  -  -  2.668 

AUMENTO/REDUÇÃO DE DEPÓSITOS  8.881  20.120  54.261 
AUMENTO/REDUÇÃO DE RECURSOS 
DE ACEITES CAMBIAIS  352.388  511.457  246.086 
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS 
OBRIGAÇÕES  18.196  25.947  2.329 

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE 
ATIVIDADES OPERACIONAIS  143.893  147.298  57.586 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

AUMENTO DE INVESTIMENTO  -  -  (2.556)
AUMENTO DO IMOBILIZADO DE USO  18  (9)  (5)
AUMENTO DO INTANGÍVEL  -  (1)  (2.410)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM 
INVESTIMENTOS  18  (10)  (4.971)

ATIVIDADES EM 
FINANCIAMENTOS

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  10.000  10.000  - 

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE 
FINANCIAMENTOS  10.000  10.000  - 
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AVISTA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
Nota 1 – Contexto operacional
A AVISTA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), foi 
constituída em 01 de junho de 2015, com prazo de duração indeterminado, 
com o objetivo de praticar operações ativas, passivas e acessórias 
inerentes às Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, de 
acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e em vigor.
Seus atos societários de constituição foram aprovados pelo Banco Central 
do Brasil em 02 de dezembro de 2015, iniciando suas atividades a partir 
de 06 de setembro de 2016.
A Sociedade tem como foco de atuação a concessão de crédito pessoal 
nas modalidades rotativo e parcelado para clientes da Supernova S.A. 
Meios de Pagamentos (“Supernova”) e Avista S.A. Administradora de 
Cartões de Crédito (“Avista Cartões”), aplicando seus recursos próprios e 
o de terceiros, captados através da emissão de Letras de Câmbio (LC) e 
por Recibos de Depósitos Bancários (RDB).
A antiga PAG S.A. Meios de Pagamentos foi cindida em 10 de Dezembro 
de 2019 em dois negócios segredados: (i) Pag, produto digital cujas 
operações começaram em 2017, permitindo aos usuários a emissão de 
cartões Pag! Mastercard e o acesso a conta digital aonde podem realizar 
depósitos, fazer saques, transferências, recargas de celular e pagar 
títulos e convênios; e (ii) Avista Cartões, negócio que continua operando, 
mas vem mantendo sua base constante desde 2018 e não deve ter 
aumento expressivo no volume de carteira. 
O Pag é o principal responsável pelo crescimento da carteira de clientes 
e geração de receitas da Avista Financeira representando 77% dos ativos 
e 90% da receita da Sociedade em dezembro de 2019 comparado com 
32% e 70% em dezembro de 2018, respectivamente.
Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
Estão apresentadas em milhares de reais, exceto o lucro ou prejuízo por 
ação, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições do Sistema Financeiro Nacional, 
emanadas das normas e instruções do Banco Central do Brasil e em 
consonância com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional. Com relação as normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, foram adotadas apenas os normativos 
aprovados pelo BACEN.
As Demonstrações Contábeis do segundo semestre e exercício findos em 
31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela administração em 11 
de fevereiro de 2019 e estão sendo apresentadas em comparação ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
Nota 3 – Resumo das principais práticas contábeis 
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas 
demonstrações foram:
(a) Apuração do resultado – As receitas e despesas são contabilizadas 
pelo regime de competência, considerando os rendimentos, encargos e 
variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, “pró-rata” dia 
incidentes sobre ativos e passivos atualizados até a data do balanço.
(b) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem depósitos bancários e 
investimentos de curto prazo de alta liquidez e risco insignificante, em 
conformidade com a Resolução CMN n° 3.604/08, compreendendo saldos 
mantidos em contas correntes e aplicações interfinanceiras de liquidez 
com prazo de vencimento inferior a 90 dias.
(c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – representam os 
recursos aplicados no mercado interbancário. São apresentadas pelo 
valor presente, calculadas “pro rata dia” com base na variação do 
indexador e na taxa de juros pactuados. Essas aplicações compõem o 
saldo de Caixa e Equivalência de Caixa do exercício.
(d) Títulos e Valores Mobiliários – estão demonstrados ao custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do Balanço e 

marcados a mercado conforme determinado pela Circular nº 3.068. são 
classificados e avaliados em três categorias específicas, atendendo aos 
seguintes critérios específicos de contabilização, sendo: i) Títulos para 
Negociação, ii) Títulos Disponíveis para Venda e iii) Títulos Mantidos até 
o Vencimento.
(e) Operações de Crédito / Provisão para Perdas – são concedidas 
de acordo com as políticas de concessão de crédito da instituição e 
classificadas em nove níveis de risco de “AA” até “H”. A Provisão para 
Créditos de Liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 
suficiente para a cobertura de eventuais perdas, considerando o 
provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99.
(f) Ativo Circulante – o ativo circulante é apresentado pelo valor de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas.
(g) Depósitos a Prazo – estão demonstrados pelo valor captado, 
acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço.
(h) Letras de Câmbio – estão demonstrados pelo valor captado, 
acrescidas dos encargos incorridos até a data do balanço.
(i) Imposto de Renda e Contribuição Social: a provisão para Imposto 
de Renda foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável mais 
adicional de 10% e a Contribuição Social sobre o lucro antes do Imposto 
de Renda à alíquota de 15% (20% em 31 de dezembro de 2018).
(j) Passivo Circulante – o passivo circulante é apresentado pelo valor 
de exigibilidade, incluindo, quando aplicável, encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço.
Nota 4 – Títulos e Valores Mobiliários 
Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira própria da 
Financeira estão classificados na categoria mantidos até o vencimento e 
podem ser assim demonstrados:

Descrição
2019 2018

Vencimento Vencimento
Até 1 
ano

Depois 
1 ano

Até 1 
ano

Depois 
1 ano

Livre Movimentação
   LFT – Letras Financeiras do Tesouro 35.733 3.822  -  - 

Vinculados ao Banco Central do 
Brasil
   LFT – Letras Financeiras do Tesouro  - 10.072  -  - 

Vinculados a Prestação de Garantias
   LFT – Letras Financeiras do Tesouro 10.544 77.005  - 70.339

Total 46.277 90.899  - 70.339
Nota 5 – Operações de Crédito 
Estão representadas por operações de crédito pessoal rotativo e 
parcelado adquiridas junto ao Supernova S.A. Meios de Pagamento com 
remuneração pactuada a taxas pré-fixadas. 
5.1 – Classificação de Risco e Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa
Conforme facultado na Resolução CMN nº 2.682/99, por se tratar de 
operações com valor abaixo de R$ 50 mil, essas operações são inicialmente 
classificadas no nível de risco “A”, sendo reclassificadas para níveis de 
risco “B” até “H” em decorrência da eventual inadimplência verificada 
nesses contratos. Na data-base de 31 de dezembro de 2019, como 
consequência da nova política de crédito da Avista CFI, foi constituída 
provisão para crédito de liquidação duvidosa complementar sobre o saldo 
da carteira das operações de crédito. 
5.2 – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Os saldos contábeis das operações de crédito, considerando os níveis 
estabelecidos em função da nova política de provisionamento, ficaram 
assim segregados:
5.2.a – Exercício de 2019

Nível de risco Total 31/12/19 PDD 31/12/19
A 135.825 747
B 30.200 339
C 49.915 1.703
D 83.190 9.594
E 32.037 11.323
F 49.868 29.098
G 32.700 26.669
H 15.355 15.355

Total Geral 429.090 94.828
5.2.b – Saldo das operações de crédito classificadas pelo curso 
da operação
A carteira de crédito classificada nos diversos níveis de risco está assim 
representada, considerando as operações de curso normal e as vencidas:
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AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA  153.911  157.288  52.615 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO 
INÍCIO DO EXERCÍCIO  77.130  73.753  21.138 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO 
FINAL DO EXERCÍCIO  231.041  231.041  73.753 

AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA  153.911  157.288  52.615 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nível de 
Risco PDD

Exercício de 2019 Exercício de 2018
Curso Normal Vencidas Curso Normal Vencidas

P. Física Provisão P. Física Provisão P. Física Provisão P. Física Provisão
A 0,5% 135.825 747           -            -  122.862 615           -            -  
B 1%           -            -  30.200 339           -            -  109.125 1.092
C 3%           -            -  49.915 1.703           -            -  149.841 4.495
D 10%           -            -  83.190 9.594           -            -  78.512 7.851
E 30%           -            -  32.037 11.323           -            -  27.057 8.117
F 50%           -            -  49.868 29.098           -            -  2.439 1.219
G 70%           -            -  32.700 26.669           -            -  153 107
H 100%           -            -  15.355 15.355           -            -  - -

Total  135.825 747 293.265 94.081 122.862 615 367.127 22.881

Nota 6 – Outros Créditos 
São representados pelos seguintes valores:

2019 2018
Créditos Tributários (6.a) 37.945 –
Títulos e Créditos a receber (6.b) 424.333 –

Prêmio ou Desconto em Operações (6.b) (3.503) –
Créditos a receber Supernova S.A. (6.c) 40.732 20.253
Créditos a receber Lift Pagamentos (6.d) 3.287 –
Valores a receber Lift Bank (6.e) 980 –
Devedores Diversos no País (6.f) 6.317 4.885
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Total 510.091 25.138
Nota 6.a – Créditos Tributários 
Estão representados majoritariamente por créditos tributários 
constituídos no exercício de 2019, decorrentes das diferenças temporárias 
sobre provisão para crédito de liquidação duvidosa, cuja despesa não é 
considerada dedutível para fins de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social no ato do registro contábil, mas a sua exclusão é 
permitida pela Receita Federal do Brasil, quando atingidas as condições 
futuras de perdas em operações de crédito, conforme estabelecido 
na regulamentação fiscal. Os créditos tributários foram refletidos na 
demonstração do resultado do exercício, com acréscimo ao resultado 
e constituídos com base nas alíquotas vigentes de IRPJ e CSLL para o 
exercício de 2019, calculados sobre a seguinte base:
Descrição R$ mil

Despesa com a PDD no exercício 94.828

Crédito Tributário – IRPJ 
  25% sobre total da Despesa de PDD 23.707

Crédito Tributário – CSLL 
  15% sobre total da Despesa de PDD 14.224

Total dos Créditos Tributários 37.931
O aproveitamento dos créditos tributários está projetado para ser 
realizado como segue:

Exercício 2020 Exercício 2021 Exercício 2022
R$ 6.333 mil R$ 19.030 mil R$ 12.568 mil

Nota 6.b – Títulos e Créditos a Receber
R$ 424.333 mil estão representados por direitos de crédito decorrentes 
de borderôs adquiridos com deságio junto à Supernova S.A. Meios de 
Pagamento, sem coobrigação ou direito de regresso, e representadas 
por compras autorizadas de cartão de crédito (carteira não vencida), 
cujo vencimentos estão previstos para os meses de janeiro a setembro 
de 2020.  
O deságio praticado quando da aquisição dos créditos da carteira não 
vencida representa o montante de (R$ 3.503 mil). Essa receita será 
apropriada ao longo dos vencimentos dos borderôs.
Em 31 de dezembro de 2019, o montante líquido de R$ 420.830 mil 
referente a essas operações está registrado contabilmente em “Títulos 
e Créditos a Receber – Sem Características de Concessão de Crédito”, 
grupamento contábil que não demanda a constituição de uma “Provisão 
para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa” sobre essa carteira. Essas 
operações estão classificadas como “sem característica de concessão de 
crédito uma vez que não são passíveis de registro na Central do Risco 
de Crédito mantida pelo Banco Central do Brasil. Tais operações serão 
convertidas em operações de crédito somente se as pessoas físicas 
titulares dos cartões de crédito atrasarem ou parcelarem o pagamento 
de suas respectivas faturas mensais.    
Nota 6.c – Estão representados por valores a receber do Supernova S.A. 
Meios de Pagamento em decorrência das operações de cessão de crédito, 
a serem liquidadas financeiramente nos meses subsequentes ao balanço.
Nota 6.d – Estão representados por valores a receber da empresa Lift 
Pagamentos Ltda., referente a adiantamentos para pagamentos de 
despesas pré-operacionais decorrentes do processo de constituição dessa 
empresa, onde a Avista CFI foi sócia até o mês de dezembro de 2019.
Nota 6.e – Se refere ao valor a receber pela venda da participação na 
empresa Lift Pagamentos Ltda.
Nota 6.f – estão representados pelos bloqueios judiciais onde a Avista 
CFI é citada como terceiros em processos relacionados à Avista S.A. 
Administradora de Cartões de Crédito. Esses bloqueios, quando não 
revertidos, são reembolsados pela Avista Cartões.
Nota 7 – Permanente 
São representados pelos seguintes valores:

2019 2018
Investimento
   Participações em Coligadas e Controladas 2.556 2.556

Imobilizado de uso
   Móveis e equipamentos de uso 13 5
   Direito de uso de sistemas 301 300
   Depreciação acumulada (1) – 

313 305
Intangível
   Marcas e patentes 1 1
   Projeto de reestruturação 2.411 2.410
   Amortização acumulada (502) –

1.910 2.411
Total 4.779 5.272

Nota 8 – Depósito a Prazo 
Representados por Recibos de Depósitos Bancários e estão registradas 
pelo valor captado, acrescido dos encargos “pro rata temporis” até a data 
do balanço.

dez/19 dez/18
Composição Prefixado Pós-Fixado Total Prefixado Pós-Fixado Total
Até 1 ano 3.602           5.694 9.296 156           2.304 2.460 
Acima de 1 ano 54.766         21.651 76.417 43.318         20.434 63.752 
Nota 9 – Recursos de Aceites Cambiais 
Representados por Letras de Câmbio (LC) emitidas, captadas 
majoritariamente com base em taxas pós-fixadas como base na 
remuneração do CDI e estão registradas pelo valor captado, acrescido 
dos encargos “pro rata temporis” até a data do balanço. 

dez/19 dez/18
Composição Prefixado Pós-Fixado Total Prefixado Pós-Fixado Total
Até 1 ano 2.753       222.979 225.732 23       100.824 100.847 

Acima de 1 ano 276.391       527.999 804.390 20.383       384.723 405.106 
Nota 10 – Outras Obrigações 
   2019 2018
a) Cobrança e Arrecadação de Tributos  
 IOF s/operações de crédito  590 207

b) Fiscais e previdenciárias  

 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 
o Lucro  

20.859 5.534

 
Impostos e contribuições sobre serviços de 
terceiros  

2 4

 Impostos e contribuições sobre salários  24 20
 Outros  1.083 244

21.968 5.802
   
c) Diversas  
 Despesa de Pessoal  176 147

Provisão para Passivo Contingente 785 591
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas 1.486 5.669

 Credores diversos - País  336 488
   2.783 6.895
 Total  25.341 12.904
Nota 11 – Instrumentos de Dívida Elegível a Capital 
Estão representadas por Letras Financeiras com cláusula de subordinação 
(LFS), com vencimento previsto para 31 de julho de 2028, elegíveis para 
compor o nível II do Patrimônio Líquido de Referência da Financeira, 
conforme autorização do Banco Central do Brasil. O saldo contábil em 31 
de dezembro de 2019 está representado pelo valor de captação R$ 12.5 
mil, acrescidos da remuneração equivalente a 105% do CDI. 
Nota 12 – Capital Social
O Capital Social da Sociedade é de R$ 40.000 mil, totalmente subscrito 
e integralizado, de propriedade de domiciliados no país, representados 
por 40.000.000 (quarenta milhões) de ações, sem valor nominal, sendo 
20.000.000 (vinte milhões) ordinárias nominativas, com direito a voto, 
e 20.000.000 (vinte milhões) preferenciais nominativas, sem direito a 
voto.
Nota 12.a – Aumento de Capital Social
Em 09 de dezembro de 2019, a Avista CFI deliberou pela aumento do 
capital social da Sociedade, em moeda corrente, no valor total de R$ 
10.000.000,00 (Dez milhões de reais), passando o capital social da 
Sociedade de R$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais) para R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 
10.000.000 (dez milhões) de novas ações, com valor unitário de R$ 
1,00 (um real) cada, sendo 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações 
ordinárias nominativas, com direito a voto, e 5.000.000 (cinco milhões) 
de novas ações preferenciais nominativas, sem direito a voto. Esse 
aumento de capital social estava pendente de homologação pelo Banco 
Central do Brasil quando do encerramento do exercício de 2019.
Nota 13 – Partes Relacionadas
As operações com parte relacionadas foram realizadas com: i) a Supernova 
S.A. Meios de Pagamento (“Supernova”), estando representadas na data-
base de 31 de dezembro de 2019, pela concessão de crédito pessoal 
nas modalidades rotativo e parcelado para clientes dessa instituição de 
pagamentos, cujo saldo líquido é de R$ 429.090 mil (R$ 466.493 mil 
em 31 de dezembro de 2018); ii) Avista S.A. Administradora de Cartões 
de Crédito conforme divulgado na nota explicativa 6.f.; e iii) com a Lift 
Pagamentos Ltda. conforme saldos divulgados nas notas explicativas 6.d 
e 6.e.
Nota 14 – Fato Relevante
Encontra-se em análise do Banco Central do Brasil, os ajustes propostos 
pela Avista CFI, líder do conglomerado prudencial, no sentido de buscar 
alternativas de capitalização para enquadramento do limite operacional, 
Índice de Basiléia, referente a esse conglomerado, apresentados em 
resposta ao “Termo de Comparecimento” datado de 19 de dezembro de 
2019. Em 22 de janeiro de 2020, a Financeira apresentou suas respostas 
ao mencionado termo, esclarecendo os ajustes patrimoniais realizados 
na data-base de 31 de dezembro de 2019, que somaram entre baixa da 
carteira de crédito e ajustes de provisionamentos mais conservadores 
e, em linha com a Resolução nº 2.682/99, o montante de R$ 320.642 
mil, refletidos no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019. Até a 
aprovação da presente demonstração contábil, o Banco Central do Brasil 
não havia se manifestado formalmente a respeito dos ajustes e pleitos 
apresentados pela Avista CFI.   
Nota 15 – Eventos Subsequentes
15.1 Venda de ativos da carteira de crédito
Como medida de ajuste complementar ao disposto no Termo de 
Comparecimento divulgado na nota explicativa 14, a Avista CFI realizou 
no final do mês de fevereiro de 2020, a venda de créditos contendo 
operações de 30.883 (trinta mil, oitocentos e oitenta e três) clientes, 
sem coobrigação e com transferência dos riscos e benefícios, a  Avista 
Cartões, representados pelos créditos classificados no mês de dezembro 
de 2019 no nível de risco “D”. Essa operação de venda foi liquidada 
financeiramente em 29 de abril de 2020, pelo montante de R$ 33.875 
mil, correspondente ao valor de face dos respectivos créditos.  
15.2 Efeito do Coronavírus (COVID-19)
No que se refere a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) a 
Avista CFI adotou diversas medidas visando a mitigação dos impactos 
nos negócios da Financeira, com destaque para:
a) acionamento das medidas de contingência com adoção de ferramentas 
de comunicação que permitem o trabalho remoto, sem impactos 
relevantes na continuidade das atividades normais; 
b) reforço das medidas e iniciativas de comunicação com os clientes 
dinamizando e agilizando as dúvidas, permitindo o mapeamento dessa 
situação para tomada de decisão;
c) mapeamento de riscos junto a fornecedores relacionados diretamente 
com as operações que eventualmente poderiam causar impactos nos 
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negócios da Financeira;
d) adoção de métricas de acompanhamento diário das operações 
viabilizando a tomada de decisão de forma ágil;
e) adoção de medidas que permitam uma maior capilaridade da estrutura 
de recebimento das parcelas das operações pela Financeira;
f) adoção de medidas visando a ampliação do prazo de pagamentos 
(parcelas), com juros reduzidos, para clientes que eventualmente 
tenham dificuldades para a quitação de suas faturas.
Quanto ao panorama geral e perspectivas do segmento, destacamos os 
seguintes cenários:
a) Impacto da crise 
i. Queda no volume transacionado: nossa perspectiva é de que o 
volume transacionado seja afetado no curto prazo e retome logo após 
o fim do confinamento. Porém, como atendemos um público de menor 
renda que usa o cartão de crédito majoritariamente para necessidades 
básicas, como supermercado e farmácia, e estamos em localidades 
menos afetadas pelo Covid-19, como cidades de interior no Nordeste 
e no Norte, acreditamos que o impacto será menor em nosso nicho de 
mercado.
ii. Redução das projeções de crescimento: Por conta dos cenários de 
incertezas provocados pela crise do Covid-19, reduzimos também nossa 
projeção de crescimento para o ano de 2020, tomando como base a 
estimativa baseada em 15 mil cartões emitidos por mês durante o período 
de quarentena, priorizando nossos esforções e operações para os clientes 
com os maiores “scores” de crédito em nossa base de propostas.
iii. Aumento na inadimplência: é provável que uma parcela de nossos 
clientes não consiga honrar suas obrigações, mesmo considerando as 
ações mitigadoras que tomamos. Entretanto, não identificamos até esse 
momento queda significativa no fluxo decorrente de nossas operações.  
b) Perspectiva do pós-crise 
i. Aumento do volume de compras em e-commerce: Com as mudanças 
de comportamento provocadas pelo Covid-19, é esperado uma inclusão 
ainda maior de consumidores de serviços on-line e e-commerce. Em 
decorrência disso, esperamos redução de custos com envio e emissão 
de cartão, uma vez que para um determinado público alvo podemos 
oferecer apenas cartões virtuais. 
ii. Aceleração da bancarização: Acreditamos que no médio e longo 
prazo, irá acontecer uma importante aceleração da bancarização no 
Brasil. Apenas com o pagamento do benefício do “coronavoucher” de 
R$600, a caixa abriu cerca de 23 milhões de novas contas em um único 
dia, das quais 40% das pessoas não tinham conta bancária. Ainda, 50% 
da população desbancarizada se encontra no norte e nordeste, região 
onde possuímos grande penetração. Dessa forma, acreditamos que 
a Avista CFI se beneficiará desse cenário de aumento e promoção de 
serviços financeiros digitais para esse público, que compõe o seu nicho 
de atuação. 
 
iii. Aceleração da digitalização: como consequência do distanciamento 
social imposto pela pandemia e as restrições de circulação, acreditamos 
que uma quantidade considerável de pessoas deixará de enxergar as 
agências bancárias como essenciais e passarão a confiar e utilizar com 
maior frequência os serviços digitais. Nesse cenário, acreditamos ter 
uma vantagem competitiva significativa por já estarmos 100% digital, 
sem agências físicas e atendendo atualmente a mais de 1.2 milhões de 
clientes, com os melhores índices de qualidade do setor.
Nota 16 – Estrutura de Gerenciamento de Capital e Riscos
16.1 – Índice de Basiléia
Em decorrência do Acordo de Basiléia III, observadas as normas 
emanadas pelo Banco Central do Brasil, as instituições financeiras 
estão obrigadas a manter o Patrimônio de Referência compatível com 
a exposição aos riscos superior ao requerimento mínimo de 8% desse 
patrimônio (8,625% em 31 de dezembro de 2018).
O Índice de Basileia da Avista CFI, calculado de forma individual, em 
dezembro de 2019 é de 10,40% (9,641% em 31 de dezembro de 2018). 
Por força da Resolução nº 4.280/13, a AVISTA CFI elabora Demonstrações 
Contábeis do Conglomerado Prudencial consolidadas com as suas 
coligadas, estando sujeita, por determinação da Resolução nº 4.193/13, 
ao cálculo do Patrimônio de Referência, dos requerimentos mínimos 
para cobertura do montante dos ativos ponderados pelos riscos (RWA) 
e adicional de capital principal (ACP), em função do Conglomerado 
Prudencial.
Em função dessa consolidação a AVISTA CFI submete os ativos 
consolidados com as suas coligadas à ponderação de riscos requerida. 
Porém, em decorrência da estrutura societária atual, considerando as 
normas do Banco Central, a AVISTA CFI está obrigada a expurgar o saldo 
do Patrimônio Líquido dessas coligadas, quando do cálculo do Patrimônio 
de Referência (“PR”), ocasionando um desequilíbrio entre a ponderação 
dos ativos consolidados e o valor do patrimônio para a cobertura de 
riscos.
Quando considerado o Conglomerado Prudencial, o Índice de Basiléia é 
de 5,51%, na data-base de 31 de dezembro de 2019 (5,061% em 31 de 
dezembro de 2018).  
16.2 – Estrutura de Gerenciamento de Capital
Visa o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital 
face a exposição a riscos, ao planejamento de metas e os objetivos 
estratégicos da instituição. A AVISTA CFI, além de monitorar a 
necessidade de capital mensalmente através do Documento de Limites 
Operacionais – DLO, adota uma postura prospectiva, antecipando a 
necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições 
de mercado ou no planejamento estratégico. Em decorrência do início de 
nossas atividades a partir de 06 de setembro de 2016, nossas projeções 
de capital foram estabelecidas em Plano de Negócios, confeccionado em 
atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17. 
16.3 – Gerenciamento do Risco de Crédito
A exposição ao risco de crédito pela AVISTA CFI está ligada a possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada 
contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações de crédito, 
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envolvendo títulos, valores mobiliários ou aplicações interfinanceiras. 
Fundamentada na Resolução CMN nº 4.557/17, a financeira dispõe 
de política de concessão de crédito, realizando operações de crédito 
pessoal nas modalidades rotativo e parcelado para clientes das suas 
coligadas (“Instituição de Pagamento”). Como instrumentos mitigadores 
do risco de crédito, a Financeira não mantém recursos aplicações em 
valores mobiliários negociados no âmbito da BM&FBOVESPA, atuando de 
forma conservadora, respeitando os limites máximos de diversificação 
e concentração estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, priorizando 
a aplicação de recursos temporariamente disponíveis em aplicações 
interfinanceiras de curtíssimo prazo (1 dia). 
O cálculo da parcela de capital requerido para a cobertura da exposição 
ao Risco de Crédito é realizado mediante a abordagem padronizada – 
RWACPAD. 16.4 – Gerenciamento do Risco de Mercado
O Risco de Mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação 
de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e 
indexadores das carteiras ativas e passiva da instituição.
Nossas aplicações de recursos em operações de crédito estão sendo 
pactuadas com remuneração de taxas pré-fixadas e as captações através 
de Recibos de Depósitos Bancários e Letras de Câmbio, na sua grande 
maioria, por taxas pós-fixadas. Na data-base de 31 de dezembro de 2019, 
não foram contratados instrumentos financeiros de proteção (“hedge”) 
contra futuras oscilações de taxas de juros. Porém, o monitoramento de 
eventos externos que pudessem impactar os fluxos de caixas futuros e a 
nossa rentabilidade são continuamente acompanhados pela Financeira. 
Os eventuais impactos na necessidade de capital para a cobertura da 
exposição aos riscos de mercado são monitorados através de sistema 
informatizado, onde são simuladas as situações de estresse, inclusive 
com a quebra de premissas.
Um fator relevante de mitigação de riscos é o prazo médio de vencimento 
dessas captações, onde aproximadamente 90% vencem a partir do mês 
de setembro de 2020, enquanto o giro das operações de crédito, em 
sua grande maioria é menor que este prazo. O que nos permitiria adotar 
eventuais medidas de proteção contra a eventual e futura elevação de 
taxas de juros. Outro mitigador importante é o fato da AVISTA CFI não 
manter operações classificadas na carteira de negociação.
O cálculo da parcela de capital requerido para a cobertura da exposição 
aos Riscos de Mercado é realizado mediante a abordagem padronizada 
– RBAN. 16.5 – Gerenciamento do Risco Operacional
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas 
e sistemas, ou de eventos externos. Inclui o risco legal, associado à 
inadequação ou deficiência em contratos firmados, bem como a sanções 
em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por 
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas.
Conforme facultado na Resolução CMN nº 4.557/17, a AVISTA CFI calcula 
a parcela para a cobertura da exposição a esse risco pelo método do 
indicador básico. No período entre o início das atividades e o encerramento 
das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019, não foram 
registradas perdas materiais decorrentes de eventos relacionados à risco 
operacional. 
Nota 17 – Ouvidoria
Conforme disposto na Resolução nº 4.433/2015, a instituição procedeu 
à implantação do componente organizacional de Ouvidoria, no prazo 
estabelecido legalmente, elaborando as Diretrizes Operacionais de 
Ouvidoria, de conhecimento público e de todos os funcionários. A CFI 
divulga o seu canal de Ouvidoria no seu site https://www.avistafinanceira.
com.br/ouvidoria.
A DIRETORIA   Sueli Barros Machado Steim
Giovanni Piana Netto               Contadora – CRC-ES 5259
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da
AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Opinião 
1. Examinamos as demonstrações contábeis da Avista S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento (“Avista CFI”), as quais compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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.  
2. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Avista S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício e semestre findos 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 
3. 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 Avista CFI, 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 
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normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
4. Eventos Subsequentes – Venda de Ativos da Carteira de Crédito: 
Conforme evidenciado na Nota Explicativa 15.1, a transação de venda, sem 
coobrigação nem retenção de riscos, de parte da carteira de crédito da 
Avista CFI, pelo valor de face no montante de R$ 33.875 mil, conforme 
Termo de Cessão firmado em 28 de fevereiro de 2020, com liquidação 
financeira em 29 de abril de 2020, resultando em acréscimo patrimonial 
e de caixa em período posterior ao Balanço de 31/12/2019. Verificamos 
que o ganho patrimonial e financeiro subsequente, advém da negociação, 
a valor de face, desses créditos e consequente reversão da respectiva 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, originalmente lançada no 
nível D (10%), em atendimento ao Termo de Comparecimento do Banco 
Central do Brasil.
5. Termo de Comparecimento do Banco Central do Brasil: Conforme 
divulgado na Nota Explicativa 14, considerando os ajustes regulamentares 
determinados pelo Banco Central do Brasil e de enquadramento em limites 
operacionais, a Avista CFI confeccionou as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício e semestre findos em 31 de dezembro de 2019, sob 
o aspecto da continuidade operacional, registrando direitos e obrigações 
na premissa de realização em curso normal de suas atividades. Até a 
aprovação da presente demonstração contábil, o Banco Central do Brasil 
não havia se manifestado formalmente a respeito dos ajustes e pleitos 
apresentados pela Avista CFI.
6. Realização da Carteira de Crédito: Do saldo de R$ 429.090 mil da carteira 
de crédito da instituição em 31/12/2019, conforme divulgado na nota 
explicativa 5.2.a., o montante de R$ 213.151 mil se refere a operações 
classificadas a partir do nível de risco “D” conforme requerido pela Resolução 
do Conselho Monetário Nacional nº 2.682/99 e portanto, representando 
uma inadimplência superior a 60 dias, cuja realização financeira do crédito 
está sujeita ao desfecho positivo de futuras negociações dessas operações. 
7. Créditos Tributários: A realização dos créditos tributários mencionados 
depende da materialização das projeções como apresentado pela 
Administração da Instituição na nota explicativa “6.a”. Nossa opinião não 
contém ressalvas relacionadas a esses assuntos.
Outros assuntos
8. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício e semestre 
findos em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de comparação 
por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram 
anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 26 de março de 2019.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor
9. A administração da Avista CFI é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
10. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório.
11. 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 este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
12. 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 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.
13. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 

responsável pela avaliação da capacidade de a Avista CFI continuar 
operando, 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 companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
14. Os responsáveis pela governança da Avista CFI são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
15. 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 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 contábeis.
16. 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:
a) 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; e 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.
b) 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 Avista CFI.
c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
d) 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 da companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 a companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
17. 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.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.

AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S.
CRC RJ-N° 0202

Ernesto Patrício Giráldez
- Contador CRC – RJ N° 053.076/O-2 -
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