COMUNICADO
AO MERCADO
São Paulo, 31 de Março de 2016.

Divulgação das Demostrações Financeiras 2015 no padrão contábil IFRS
O Banco Sofisa S.A. (SFSA4), banco múltiplo, especializado na concessão de crédito para empresas de pequeno e
médio porte, divulga hoje, de acordo com as instruções CVM 457/07 e 485/10, as Demonstrações Financeiras
Consolidadas elaboradas com base no padrão contábil internacional (IFRS) do exercício social findo 31 de
dezembro de 2015. As Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS encontram-se disponíveis em nosso no
site de Relações com Investidores www.sofisa.com.br/ri.
Apresentamos a seguir a conciliação do Patrimônio Líquido e do Lucro Líquido consolidados ante as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, e o padrão contábil internacional (IFRS).

Conciliação do Patrimônio Líquido em BRGAAP x IFRS | R$ mil
Patrimônio Líquido em BRGAAP

Nota

31/12/2015

31/12/2014

691.005

656.850

Perda ao valor recuperável de empréstimos e recebíveis – Impairment

(a)

16.297

34.715

Diferimento de tarifas bancárias e comissões pelo método de taxa efetiva de juros

(b)

(604)

(259)

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros

(c)

0

(45)

Reversão de receitas - Sociedades de propósito especifico

(d)

(2.586)

(5.689)

Classificação de ativos financeiros

(e)

(36.254)

(29.601)

Imposto de renda e contribuição social sobre ajustes de IFRS

(f)

10.416

352

678.274

656.323

31/12/2015

31/12/2014

83.907

36.061

(11.152)

17.247

(109)

(206)

210

(255)

(1.438)

1.444

5.621

(7.292)

77.039

46.999

Patrimônio Líquido em IFRS

Conciliação do Lucro Líquido em BRGAAP x IFRS | R$ mil
Lucro Líquido em BRGAAP

Nota

Perda ao valor recuperável de empréstimos e recebíveis – Impairment

(a)

Diferimento de tarifas bancárias e comissões pelo método de taxa efetiva de juros

(b)

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros

(c)

Reversão de receitas - Sociedades de propósito específico

(d)

Imposto de renda e contribuição social sobre ajustes de IFRS

(f)

Lucro Líquido em IFRS

www.sofisa.com.br/ri
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Notas:
(a) Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis (Impairment):
Com base na orientação fornecida pelo IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, o
Banco estima a provisão para perdas sobre crédito com base no histórico de perda de valor recuperável e outras
circunstâncias conhecidas por ocasião da avaliação.
(b) Diferimento de tarifas bancárias e comissões pelo método da taxa efetiva de juros:
Em consonância com o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, as tarifas bancárias,
comissões e custos financeiros inerentes que integram a taxa de juros efetiva de instrumentos financeiros
calculada ao custo amortizado são reconhecidos no resultado durante o período de validade dos respectivos
contratos.
(c) Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros:
O Banco realizou a baixa de ativos objetos de cessão de crédito com retenção substancial de riscos e benefícios,
e de acordo com os requisitos do IFRS 1, foi recomposto e registrado o ativo transferido com retenção de riscos e
benefícios e registrado o passivo referente a coobrigação na operação de cessão de crédito na data de transição
ao IFRS.
(d) Reversão de Receitas – Sociedades de propósito específico:
O Banco possui investimentos em sociedades de propósito especifico que participam de empreendimentos
imobiliários. Para IFRS, as receitas devem ser registradas somente quando da entrega do imóvel, quando
efetivamente ocorre a transferência dos riscos e benefícios para o promitente comprador.
(e) Transferência de categoria de ativos financeiros:
Refere-se o saldo de ajuste de marcação a mercado dos ativos financeiros transferidos da categoria de ativos
financeiros mantidos até o vencimento (classificação em BRGAAP) para a categoria de ativos disponíveis para
venda em IFRS.
(f) Imposto de renda e contribuição social sobre ajustes de IFRS:
Os ajustes de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, calculados sobre os ajustes de IFRS, foram
refletidos na reconciliação, de acordo com o IAS 12.

Plinio de Lucca Junior
Diretor de Relações com Investidores
Banco Sofisa S.A.

O Banco Sofisa é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às pequenas e médias empresas, o
chamado “middle-market”, no qual atua com excelência há mais de 20 anos. Possui uma operação consolidada e
um sólido histórico de atuação, que lhe assegura rentabilidade e segurança em seus negócios, o que é traduzido
pelos melhores “ratings” entre os bancos de seu segmento de atuação.
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