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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Digio S.A. (“Banco Digio” ou “Banco”), anteriormente denominado Banco CBSS S.A., tem como objeto a 
prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras de investimento, crédito e financiamento, 
o qual está autorizado a operar pelo Banco Central do Brasil de acordo com as disposições legais e regulamenta-
res em vigor, podendo ainda participar de outras sociedades comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como 
sócia, acionista ou quotista. É parte integrante do Grupo Elo Participações Ltda. (“EloPar”), sendo suas operações 
conduzidas de forma integrada a um conjunto de empresas participantes do grupo, utilizando-se de seus recursos 
administrativos e tecnológicos na gestão de risco, e suas demonstrações financeiras devem ser entendidas neste 
contexto.
A estratégia de captação conservadora adotada pela tesouraria do Banco Digio S.A. vem permitindo um aumento 
na captação de recursos junto aos bancos controladores.
Com base em seu plano de negócio, o Banco Digio ampliou no exercício de 2017 a sua participação na aquisição 
de recebíveis junto a estabelecimentos comerciais, dessa forma, contribuindo para a diversificação de produtos e 
serviços oferecidos pelo Banco Digio. Nos anos de 2018 e 2019 a estratégia do Banco Digio passou pela expan-
são da oferta de produtos utilizando canais digitais próprios e de parceiros. Para o ano 2020 espera-se a consoli-
dação dos canais digitais utilizados pelo banco para a distribuição dos seus produtos, focando na melhoria do 
nível de satisfação dos clientes e na maior eficiência dos processos.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 26 de março de 2020.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas das Leis nº 4.595/64 
(Lei do Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Incluem estimativas e premissas, tais 
como: a mensuração de provisão para créditos de liquidação duvidosa; estimativas do valor justo de títulos e va-
lores mobiliários; provisões fiscais e cíveis; realização de créditos tributários; perdas por redução ao valor recupe-
rável (impairment) de títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de títulos disponíveis para a venda 
e ativos não financeiros, quando aplicável. Os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos 
por essas estimativas e premissas.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente.
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(nova denominação social do Banco CBSS)
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Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 do Banco Digio S.A., de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
No exercício de 2019, o Banco Digio registrou lucro líquido de R$ 7,5 milhões, patrimônio líquido de R$ 397 milhões e ativos totais de R$ 2.317 milhões.
Tendo em vista o crescimento contínuo das operações e rentabilidade do Banco Digio, a Administração vem adotando uma estratégia que contempla o desenvolvimento de novos produtos e novos canais de distribuição. Neste 
sentido, o Banco Digio continuará a aumentar de forma significativa a oferta de crédito pessoal via canais digitais. A oferta de crédito do Banco Digio está baseada em modelos de crédito massificados, que combinam informações 
externas e internas e que consideram o perfil de risco e o comprometimento de renda dos clientes pessoas físicas, suportados por processos digitais de validação cadastral. Para o segmento de pessoa jurídica, o Banco Digio 
tomou a decisão de descontinuar a operação de crédito, focando na expansão do crédito para pessoas físicas.
Ao encerrarmos o exercício social de 2019, registramos os agradecimentos da Administração aos funcionários, pela dedicação e empenho, e aos nossos clientes, fornecedores e acionistas pelo apoio e confiança que nos foram 
dispensados.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Barueri, 26 de março de 2020.

a) Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional, que é a moeda do ambiente econômico principal no qual uma entidade opera. Nas demons-
trações financeiras, a moeda de apresentação também é o real.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas de-
vem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas pré-fixadas são 
registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas 
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabi-
lizadas pelo critério pro-rata dia e calculadas pelo método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas são 
atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto 
e aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja 
igual ou inferior a 90 dias e apresentem risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utiliza-
dos pelo Banco Digio para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo seu valor de 
mercado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
A composição das aplicações interfinanceiras de liquidez está apresentada na Nota 5.
e) Títulos e valores mobiliários - Classificação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. 
São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período;
• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapar-
tida ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos 
dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e
• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade fi-
nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.
Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como os 
instrumentos financeiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O 
valor justo, baseia-se geralmente, em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para 
ativos ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os 
valores justos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa 
descontado ou técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estima-
tiva significativa por parte da Administração.
A classificação e composição dos títulos e valores mobiliários está apresentada na Nota 6.
f) Operação de crédito, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são classificadas nos 
respectivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do CMN, que 
requerem a sua classificação de riscos em níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo); e (ii) a avaliação 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Nota

ATIVO explicativa 2019 2018
Circulante ..................................................................................................... 1.885.906 1.704.941
Disponibilidades .......................................................................................... 4 21.779 10.396
Aplicações interfinanceiras ........................................................................ 5 22.757 20.183
Títulos valores mobiliários ......................................................................... 104.736 174.378
Títulos livres - LFT ......................................................................................... 6 104.736 174.378
Relações interfinanceiras ........................................................................... 313.657 379.169
Transações de pagamentos .......................................................................... 7 313.657 379.169
Operações de crédito .................................................................................. 450.260 425.437
Setor privado ................................................................................................. 8 710.247 539.005
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) ........................................... 8e (259.987) (113.568)
Outros créditos ............................................................................................ 968.742 687.677
Rendas a receber .......................................................................................... 861 –
Diversos ......................................................................................................... 9 988.272 704.450
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) ................................ 8e (20.391) (16.773)
Outros valores e bens ................................................................................. 3.975 7.701
Despesas antecipadas .................................................................................. 3.975 7.701
Realizável a longo prazo ............................................................................. 377.839 288.835
Aplicações interfinanceiras ........................................................................ – –
Títulos valores mobiliários ......................................................................... 80.055 –
Títulos livres - LFT ......................................................................................... 6 80.055 –
Operações de crédito .................................................................................. 152.119 154.914
Setor privado ................................................................................................. 8 159.026 196.439
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) ........................................... 8e (6.907) (41.525)
Outros créditos ............................................................................................ 130.882 130.519
Diversos ......................................................................................................... 9 130.885 130.521
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) ................................ 8e (3) (2)
Outros valores e bens ................................................................................. 14.783 3.402
Despesas antecipadas .................................................................................. 14.783 3.402
Permanente .................................................................................................. 53.295 67.120
Imobilizado ................................................................................................... 10 1.607 64
Imobilizado .................................................................................................... 1.839 91
(–) Depreciação acumulada imobilizado ....................................................... (232) (27)
Intangível ...................................................................................................... 11 51.688 67.056
Intangível ....................................................................................................... 112.355 105.835
(–) Amortização acumulada intangíveis ........................................................ (60.667) (38.779)
TOTAL DO ATIVO ......................................................................................... 2.317.040 2.060.896

Nota
PASSIVO explicativa 2019 2018
Circulante ..................................................................................................... 1.912.014 1.663.575
Depósitos ..................................................................................................... 1.040.428 984.198
Depósitos interfinanceiros ............................................................................. 13.a 721.601 758.285
Depósitos a prazo .......................................................................................... 13.a 318.827 225.913
Recursos de aceites cambiais, letras e similares .................................... 161 –
Obrigações por emissão de letras financeiras .............................................. 13.b 161 –
Relações interfinanceiras ........................................................................... 778.660 559.240
Transações de pagamento ............................................................................ 7 778.660 559.240
Relações interdependências ...................................................................... 3.476 3.397
Recebimentos em trânsito de terceiros ......................................................... 3.476 3.397
Outras obrigações ....................................................................................... 89.289 116.740
Cobrança e arrecadação de tributos assemelhados ..................................... 446 333
Sociais e estatutárias .................................................................................... 2.000 –
Fiscais e previdenciárias ............................................................................... 14.a 5.214 12.764
Diversas ......................................................................................................... 14.b 81.629 103.643
Exigível a longo prazo ................................................................................. 8.016 7.780
Recursos de aceites cambiais, letras e similares .................................... – 152
Obrigações por emissão de letras financeiras .............................................. 13.b – 152
Outras obrigações ....................................................................................... 8.016 7.628
Fiscais e previdenciárias ............................................................................... 14.a 480 127
Diversas ......................................................................................................... 14.b 7.536 7.501
Patrimônio líquido ....................................................................................... 397.010 389.541
Capital social - de domiciliados no país ........................................................ 15.a 291.336 291.336
Reservas de capital ....................................................................................... 15.b 295.764 295.764
MTM - ajuste de avaliação patrimonial .......................................................... 22 44
Prejuízos acumulados ................................................................................... 15.c (190.112) (197.603)

  
TOTAL DO PASSIVO .................................................................................... 2.317.040 2.060.896

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO E SEMESTRE FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

Nota 
Explicativa

Semestre Exercícios
2° 2019 2018

Receitas da intermediação financeira ............................. 360.106 710.110 627.381
Operações de crédito .......................................................... 350.513 694.522 615.597
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários . 5 e 6 5.637 11.671 11.763
Resultado de operações de câmbio .................................... (108) (147) 21
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 4.064 4.064 –
Despesas da intermediação financeira ........................... (194.702) (363.799) (200.664)
Operações de captação no mercado .................................. 13.c (28.837) (59.876) (51.950)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... 8.f (165.865) (303.923) (148.714)
Resultado bruto da intermediação financeira ................ 165.404 346.311 426.717
Outras receitas/(despesas) operacionais ....................... (186.293) (367.286) (364.295)
Receitas de prestação de serviços ..................................... 16 42.724 83.616 68.563
Despesas de pessoal .......................................................... 17 (20.862) (38.402) (27.414)
Outras despesas administrativas......................................... 18 (149.798) (302.904) (303.238)
Despesas tributárias ............................................................ 19 (21.026) (42.202) (34.184)
Outras receitas operacionais ............................................... 20 5.527 9.983 5.222
Outras despesas operacionais ............................................ 21 (42.858) (77.377) (73.244)
Resultado operacional ...................................................... (20.889) (20.975) 62.422
Resultado não operacional ............................................... 861 861 –
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações (20.028) (20.114) 62.422
Imposto de renda e contribuição social .......................... 35.655 36.754 (39.339)
Provisão para imposto de renda .......................................... 23 (612) (10.455) (10.793)
Provisão para contribuição social ........................................ 23 (407) (6.471) (8.849)
Ativo fiscal diferido ............................................................... 23 36.674 53.680 (19.697)
Participações estatutárias no lucro ................................. (5.872) (9.149) (5.506)
Lucro/(prejuízo) líquido ..................................................... 9.755 7.491 17.577
Número de ações: .............................................................. 15.a 355.515.141 355.515.141 355.515.141
Resultado por lote de mil ações: ..................................... 0,027 0,021 0,049

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO E SEMESTRE
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Em milhares de reais)

Nota  
explicativa

Capital 
social

Reserva  
de capital

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial
Prejuízos  

Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ....... 291.336 295.764 71 (215.180) 371.991
Lucro do exercício ...................................... 15.c – – – 17.577 17.577
MTM - Ajuste de avaliação patrimonial ...... – – (27) – (27)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ....... 291.336 295.764 44 (197.603) 389.541
Lucro do exercício ...................................... 15.c – – – 7.491 7.491
MTM - Ajuste de avaliação patrimonial ...... – – (22) – (22)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....... 291.336 295.764 22 (190.112) 397.010
Saldos em 30 de junho de 2019 .............. 291.336 295.764 35 (199.867) 387.268
Lucro do semestre ...................................... – – – 9.755 9.755
MTM - Ajuste de avaliação patrimonial ...... – – (13) – (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....... 291.336 295.764 22 (190.112) 397.010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA O PERÍODO DE SEIS MESES 
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

Semestre Exercícios
2° 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro do semestre/exercícios ....................................................... 9.755 7.491 17.577
Ajuste a valor de mercado disponível para venda ........................ (13) (22) (27)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................ 165.865 303.923 148.714
Provisões cíveis, fiscais e trabalhistas ......................................... (1.995) 35 (375)
Impostos diferidos ........................................................................ (36.674) (53.680) 19.697
Depreciações e amortizações ...................................................... 11.082 22.093 20.725
Resultado líquido ajustado ........................................................ 148.020 279.840 206.311
(Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais 
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez ................. (2.565) (2.574) (5.041)
(Aumento) em títulos e valores mobiliários................................... (5.019) (10.413) (10.515)
(Aumento)/redução em relações interfinanceiras ......................... (4.364) 65.512 (379.169)
(Aumento) em operações de crédito ............................................ (101.529) (325.951) (383.591)
(Aumento)/redução em outros créditos ........................................ (209.229) (227.748) 122.649
Imposto de renda e contribuição social pagos ............................. – – (13.504)
(Aumento) em outros valores e bens ............................................ (2.266) (7.655) (7.927)
Aumento em depósitos ................................................................. 24.501 56.230 152.176
Aumento em relações interfinanceiras ......................................... 166.815 219.420 295.131
Aumento em relações interdependência ...................................... 41 79 3.397
Aumento/(redução) em outras obrigações ................................... 5.214 (27.098) 14.271
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades operacionais 19.642 19.642 (5.812)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: ......................
(Adição) no intangível ................................................................... (3.038) (6.520) (6.001)
Redução no intangível .................................................................. – – 1.722
(Adição) de imobilizado ................................................................ 131 (1.748) (26)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimentos..... (2.907) (8.268) (4.305)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Aumento em recursos de aceites cambiais, letras e similares ..... 4 9 152
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa ............. 16.716 11.383 (9.965)
Caixa e equivalentes de caixa 
Saldo inicial .................................................................................. 5.063 10.396 20.361
Saldo final ..................................................................................... 21.779 21.779 10.396
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 16.716 11.383 (9.965)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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