BANCO INTERMEDIUM S.A. - BANISA
CNPJ: 00.416.968/0001-01
Av. do Contorno, 7.777, 2º e 3º andar - Bairro Lourdes - CEP 30110-051
Belo Horizonte-MG - Fone: (0xx) 31 2101-7000

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento à legislação pertinente e ao Estatuto da Sociedade,
submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações contábeis
do Banco Intermedium S/A, relativas ao primeiro semestre de 2009, inclusive
o parecer dos auditores independentes.
Neste semestre, mantivemos o foco na realização de operações de crédito,
voltados para pessoas jurídicas, basicamente, com garantia de recebíveis, e
para pessoas físicas preponderantemente, crédito consignado junto à entidades
públicas nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Também operamos o
crédito imobiliário, nas modalidades de compra e venda e home equity, dentro

das normas do Sistema Financeiro Imobiliário. Ao final do semestre, o balanço do
Banco apresentou os seguintes principais números: Patrimônio Líquido: R$ 101.865
mil; Carteira de Empréstimos: R$ 145.771 mil; Depósito à Prazo/Recursos de
Aceites Cambiais: R$ 145.536 mil; Lucro Líquido no período de: R$ 2.001 mil.
Finalmente agradecemos o esforço e a dedicação de nossos colaboradores e a
confiança de nossos investidores e fornecedores.
Conselho de Administração
Banco Intermedium S/A
Belo Horizonte, 20 de julho de 2009.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO
(R$ MIL)
ATIVO
CIRCULANTE
Depósitos bancários ......................................................
Aplicações interfinanceiras (nota 4) ..........................
Relações Interfinanceiras ............................................
Operações de crédito (nota 6) .....................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...........
Outros créditos (nota 7) ...............................................
Outros valores e bens (nota 8) .....................................
Despesas antecipadas (nota 9) ....................................
Total do ativo circulante .............................................
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e valores mobiliários (nota 5) .........................
Operações de crédito (nota 6) .....................................
Outros créditos (nota 7) ...............................................
Outros valores e bens (nota 8) .....................................
Despesas antecipadas (nota 9) ....................................
Total do realizável a longo prazo ...............................
PERMANENTE
Investimentos (nota 10) ...............................................
Imobilizado de uso ........................................................
Diferido .........................................................................
Total do permanente ....................................................
Total do ativo não circulante ......................................
TOTAL DO ATIVO .....................................................

2009

2008

226
80.676
406
84.762
(12.523)
6.094
983
5.567
166.191

123.602
(9.442)
10.911

19.614
61.009
5.968
118
5.423
92.132

20.457
52.580
4.526
792
4.999
83.354

1.226
936
571
2.733
94.865
261.056

3.219
15.700

4.664
148.654

815
960
879
2.654
86.008
234.662

PASSIVO
CIRCULANTE
Depósitos à vista (nota 11) ..................................................
Depósitos interfinanceiros (nota 11) ...................................
Depósitos a prazo (nota 11) .................................................
Recursos de aceites cambiais (nota 12) .............................
Relações interfinanceiras ....................................................
Outras obrigações (nota 13) ................................................
Total do passivo circulante .................................................
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos a prazo (nota 11) .................................................
Recursos de aceites cambiais (nota 12) .............................
Outras obrigações (nota 13) ................................................
Total do exigível a longo prazo ...........................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (nota 16 a) .....................................................
Reserva de lucros ................................................................
Lucros acumulados .............................................................
Total do patrimônio líquido .................................................
Total do passivo não circulante ..........................................
TOTAL DO PASSIVO ........................................................

2009

2008

1.918
18.631
11.819
51.521
17
9.605
74.880

17.195
67.347

71.871
10.325
2.115
84.311

119.097
1.483
120.580

97.251
4.614
101.865
186.176
261.056

31.521

46.475
13
247
46.735
167.315
234.662

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO - (R$ MIL)

CAPITAL
SOCIAL

RESERVA
LEGAL

38.950

7.525
46.475
97.065

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 ......................................
Lucro líquido do semestre .....................................................................
Destinações propostas:
Reserva legal ...........................................................................................
Aumento de capital ................................................................................
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2008 ...............................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 ......................................
Lucro líquido do semestre .....................................................................
Destinações propostas:
Reserva legal ...........................................................................................
Reserva estatutária .................................................................................
Aumento de capital ................................................................................
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 ...............................................

RESERVA DE
LUCROS
RESERVA
ESTATUTÁRIA

LUCROS
ACUMULADOS

TOTAL

596

6.743
260

46.289
260

13
(596)
13
312

(13)
(6.743)
247
2.301
2.001

100
1.901
186
97.251

412

4.202

186
46.735
99.678
2.001

(100)
(1.901)
186
101.865

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Intermedium S.A. (“Instituição” ou “Banco”) iniciou suas atividades
em fevereiro de 1995, tendo como objetivo principal as operações de crédito
e serviços permitidos pelo Banco Central do Brasil, podendo, nos termos da
legislação aplicável, participar de outras sociedades. Por meio de suas
controladas, a Instituição atua nas áreas de consultoria de mercado financeiro
e de capitais, prestação de serviços de cobrança, informações cadastrais a
pessoas físicas e jurídicas, e prestação de serviços de informática e
desenvolvimento de software.
Os acionistas da Intermedium - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
decidiram, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de fevereiro
de 2008, pela alteração do nome da Instituição para Banco Intermedium
S.A., em conexão com o projeto de transformação em Banco Múltiplo.
A Diretoria do Banco Central do Brasil - BACEN manifestou-se favorável ao
projeto de transformação em Banco Múltiplo em 13 de fevereiro de 2008.
A Instituição recebeu autorização para iniciar as operações como Banco
Múltiplo no dia 18 de agosto de 2008.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÀBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas
da Lei nº 6.404/76, e alterações introduzidas pelas Leis nºs. 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), no que for aplicável.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Apuração de resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios,
sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda e contribuição
social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando aplicável, pelo imposto
de renda e contribuição social diferidos que serão recuperados ou exigidos
em exercícios seguintes.
b. Operações ativas e passivas
As operações ativas (circulante e realizável a longo prazo) são demonstradas
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
as variações monetárias auferidos até a data do balanço (em base pro rata
dia).
As operações passivas (circulante e exigível a longo prazo) referem-se a
passivos conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações
monetárias incorridos até a data do balanço (em base pro rata dia).
c. Provisão para perdas com operações de crédito
É constituída com base na Resolução BACEN nº 2.682/99, analisando os
riscos de realização dos créditos, em montante considerado suficiente para
a cobertura de eventuais perdas.
d. Aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores
mobiliários
São registrados pelo montante aplicado, acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, ajustado ao valor de mercado, quando
aplicável.
A Circular BACEN nº 3.068/01, e regulamentação complementar, alterou
a classificação dos títulos e valores mobiliários criando três categorias
específicas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
• Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos
com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa,
sendo contabilizados pelo valor de mercado, sendo que os ganhos e as
perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos na
demonstração de resultado.
• Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos
reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas
decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados,
reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido (“Ajuste a Valor
de Mercado - Títulos disponíveis para venda”) até a sua realização por
venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável.
• Títulos mantidos até o vencimento - Os títulos e valores mobiliários os
quais a Administração possui a intenção e a capacidade financeira de
manter até o vencimento, são avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos
dos rendimentos oriundos em contrapartida ao resultado do período.
e. Investimentos
Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial.
f. Imobilizado
É demonstrado ao custo, deduzidas as depreciações que são calculadas
pelo método linear, observando-se as seguintes taxas anuais: móveis e
equipamentos de uso e sistema de comunicação - 10%, e sistema de
processamento de dados - 20%.
g. Provisão para o imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro
tributável, acrescida do adicional de 10%. A provisão para contribuição
social é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, ajustado
conforme legislação específica.
A Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, elevou a alíquota da
contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL das instituições financeiras
de 9% para 15% do lucro tributável a partir de maio de 2008. Dessa forma,
o encargo da contribuição social sobre o lucro tributável foi acrescido pelo
diferencial de alíquota de 6% naquela data.
De acordo com a Medida Provisória nº 449/08, as modificações no critério
de reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na apuração
do lucro líquido do semestre, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos
artigos 36 e 37 da referida Medida Provisória, não terão efeitos para fins
de apuração do lucro real das pessoas jurídicas que optarem pelo Regime
Tributário de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes no exercício findo em
31 de dezembro de 2007.
h. Despesas antecipadas
A apropriação ao resultado do semestre das parcelas de despesas com
comissão sobre operações de crédito e correspondentes é efetuada de
acordo com a vigência dos respectivos contratos.
i. Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08,
incluem caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com
prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:
2009
2008
Dopósitos bancários ..................................................
226
3.219
Aplicações interfinanceiras de liquidez (90 dias) ..
80.676 15.700
Total ............................................................................
80.902 18.919
4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS
2009
Aplicações em operações compromissadas
Notas do Tesouro Nacional - NTN .......................
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI - Banco Fidis S/A ............................................
CDI - Banco Bonsucesso S/A ................................
CDI - Banco Cruzeiro do Sul S/A .........................
CDI - Banco Votorantim S/A ................................
CDI - Banco Fibra S/A ...........................................
CDI - Banco BMG S/A ..........................................
CDI - Banco Cédula S/A .......................................
CDI - Banco Panamericano S/A ..........................
CDI - Banco BES S/A ............................................
CDI - Banco BIC S/A .............................................
CDI - Banco Paulista S/A ......................................
CDI - Banco Triângulo S/A ...................................
CDI - Bancoob ........................................................
Total - Circulante ......................................................

2008

46.700
2.012
2.400
3.013
4.326
5.271
10.300
3.000
4.017
2.203
4.026
2.517
5.030
1.561
80.676

15.700

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São representados pelos valores atualizados das cotas subordinadas do fundo
de investimento em direitos creditórios denominado “FIDC Intermedium
Créditos Consignados” constituído pela cessão sem coobrigação de carteira
de créditos consignados da Instituição.
Em função do enquadramento da Instituição à Circular nº 3.068/01, são
classificados como “mantidos até o vencimento”.

A seguir, estão resumidas as principais informações relacionadas ao FIDC
Intermedium Créditos Consignados.
a. Denominação, natureza, propósito e atividades desenvolvidas
pelo FIDC
O FIDC é administrado pelo UBS Pactual Serviços Financeiros S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O FIDC foi constituído em 30
de abril de 2007 sob forma de condomínio fechado e tem prazo de 10 (dez)
anos.
O objetivo do Fundo é captar recursos para aquisição de direitos creditórios
oriundos de empréstimos consignados concedidos pelo Banco Intermedium
S.A a servidores públicos e a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, cujo pagamento é realizado por meio de desconto
consignado em folha de pagamento ou em folha de benefícios do INSS.
As cotas do FIDC são avaliadas diariamente. No caso das cotas de classe
sênior do FIDC Intermedium Créditos Consignados, considera-se a taxa de
retorno prevista como “benchmark” de 120% da taxa CDI, apropriadas de
forma pro rata temporis. As cotas subordinadas têm seu valor obtido pela
diferença entre o saldo do patrimônio líquido do Fundo e o valor total das
cotas seniores.
b. Participação no patrimônio e nos resultados do FIDC
Em conformidade com o artigo 24, inciso XV, da Instrução CVM nº 356/01,
com redação dada pela Instrução CVM nº 393/03, a relação entre o valor das
cotas seniores e o patrimônio líquido dos Fundos será 75%. Nesse contexto,
os Fundos deverão ter 25% dos seus patrimônios representados por cotas
subordinadas. Essa relação será apurada diariamente e acessível aos cotistas
do Fundo mensalmente.
A participação do Banco Intermedium S.A no FIDC ocorre através das quotas
subordinadas.
c. Natureza do envolvimento com o FIDC e tipo de exposição a
perdas, se houver, decorrentes desse envolvimento
Além da participação através das cotas subordinadas, o Banco
Intermedium S.A. realiza operações de cessão de créditos sem
coobrigação para o FIDC.
O Banco Intermedium S.A. é responsável pela cobrança dos direitos
creditórios cedidos ao FIDC, podendo utilizar-se de eventuais agentes
cobradores subcontratados, lhe cabendo aferir o correto recebimento dos
recursos e verificar a inadimplência. Ademais, o Banco Intermedium S.A
foi contratado como fiel depositário da documentação relativa aos direitos
creditórios adquiridos pelo FIDC.
O Banco Intermedium S.A assume o risco de crédito até o valor limite de
emissão de suas contas subordinadas. Somente ocorrerá a amortização e/ou
resgate das cotas subordinadas após a amortização e/ou resgate das cotas
seniores.
O Fundo está sujeito aos riscos de flutuações de mercado, risco de crédito das
respectivas contrapartes, riscos sistêmicos, condições adversas de liquidez e
negociação aplicáveis aos direitos creditórios, ativos financeiros e demais
modalidades operacionais integrantes da carteira do Fundo.
d. Montante e natureza dos créditos, obrigações, receitas e
despesas entre o Banco Intermedium S.A. e o FIDC, ativos transferidos
pelo Banco Intermedium S.A. e direitos de uso sobre ativos do FIDC.
Durante o semestre findo em 30 de junho de 2009, o Banco Intermedium S.A
cedeu, sem coobrigação, o montante de R$18.483 (2008 - R$27.415) de
operações de crédito ao Fundo. Foi apurado um lucro de R$2.385 (2008 R$2.790) reconhecido contabilmente na rubrica de “Rendas de operações
de crédito”.
Os recebíveis cedidos pela Instituição ao FIDC permanecem com a gestão
de cobrança interna, sendo os recebimentos repassados tempestivamente ao
custodiante no prazo máximo de 48 horas.
Adicionalmente, por conta da manutenção de aplicação em cotas subordinadas
no Fundo, a Instituição reconheceu, no semestre findo em 30 de junho de
2009, receita de R$1.286 (2008-R$1.891) reconhecida contabilmente na
rubrica de “Rendas de títulos e valores mobiliários”
Em 30 de junho de 2009 e de 2008, os saldos das cotas subordinadas emitidas
pelo Fundo de propriedade do Banco Intermedium S.A seguem abaixo
demonstrados.
2009
2008
Cotas de Fundos de Invest. Direitos Creditórios Não circulante ..................................................................
19.614 20.457
e. Total dos ativos, passivos e patrimônio do FIDC em 30 de
junho de 2009
No encerramento do semestre, o patrimônio total do Fundo era composto de
R$43.022 em cotas seniores e R$19.614 em cotas subordinadas que assim
totalizam R$62.636.
f. Avais, fianças, hipotecas ou outras garantias concedidas em
favor do FIDC.
O Banco Intermedium S.A não ofereceu qualquer tipo de aval, fiança, hipoteca
ou outras garantias em favor do FIDC ou de seus investidores.
g. Identificação do beneficiário principal ou grupo de
beneficiários principais das atividades do FIDC
O Banco Intermedium S.A é o detentor da totalidade das cotas subordinadas
do Fundo, sendo que as cotas seniores são ofertadas no mercado a diversos
investidores.
6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA PERDAS
COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
O Banco Central do Brasil, através da Resolução BACEN nº 2.682/99, introduziu
critérios para a classificação de direitos creditórios, oriundos de operações de
crédito, definindo regras que entraram em vigor a partir de março de 2000,
para a constituição de provisão para os créditos de liquidação duvidosa e para
a divulgação de dados referentes à carteira, a saber:
a. Composição da carteira, por tipo de cliente e por atividade
econômica:
%
%
2009
carteira
2008
carteira
Pessoa jurídica ...................
47.285
32,44%
88.655
50,32%
Pessoa física .......................
98.486
67,56%
87.527
49,68%
145.771
100,00%
176.182 100,00%
(-) Provisão para crédito
de liquidação duvidosa ...... (12.523)
(9.442)
Total ..................................... 133.248
166.740
Circulante ..........................
84.762
123.602
Não circulante ...................
61.009
52.580
b.Composição da carteira por níveis de risco (“rating”):
2009
2008
Percentual
mínimo de
Valor da
Valor da
provisão
Carteira
Provisão Carteira Provisão
AA ..........
6.720
7.723
A .............
0,5%
111.016
711
133.748
785
B ..............
1,0%
8.434
84
14.839
148
C ..............
3,0%
3.727
112
6.147
184
D .............
10,0%
2.343
234
3.228
323
E ..............
30,0%
1.293
387
994
298
F ..............
50,0%
1.485
742
3.273
1.636
G .............
70,0%
1.667
1.167
536
374
H .............
100,0%
9.086
9.086
5.694
5.694
Total ........
145.771
12.523
176.182
9.442
As operações de crédito são compostas, substancialmente, por operações ativas
de capital de giro, com garantia de recebíveis, e por operações de crédito pessoal,
suportadas por garantias de cheques ou de consignação em folha de pagamento.
Durante o semestre de 2009, o total de créditos recuperados foi de R$236 (2008
- R$506).
Os créditos cedidos pelo Banco Intermedium durante o semestre são
demonstrados conforme quadro abaixo:
2009
Valor da
Valor
Cessão
Presente
Resultado
Com coobrigação .............................
23.708
20.314
3.394
Sem coobrigação .............................
18.483
16.098
2.385
Total 2009 .........................................
42.191
36.412
5.779
2008
Valor da
Valor
Cessão
Presente
Resultado
Com coobrigação .............................
52.703
51.427
1.276
Sem coobrigação .............................
27.415
24.625
2.790
Total 2008 .........................................
80.118
76.052
4.066
O saldo em 30 de junho de 2009 dos contratos cedidos com coobrigação é de
R$ 31.052 (2008 - R$ 28.185). Para estes valores foi constituída provisão para
créditos de liquidação duvidosa no montante de R$155 (2008 - R$141).

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO - (R$ MIL)
2009
2008
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito .........................................................
32.678
27.455
Resultado com aplicações interfinanceiras .....................
4.355
945
Resultado com títulos e valores mobiliários .....................
1.286
1.891
38.319
30.291
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
Operações de captação no mercado ................................
(8.302)
(8.161)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa .................
(9.566)
(5.672)
(17.868)
(13.833)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA ...................................................................
20.451
16.458
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Rendas de prestação de serviços ......................................
1.718
784
Despesas de pessoal ...........................................................
(1.893)
(1.065)
Outras despesas administrativas (nota 18) ....................... (17.128)
(18.250)
Despesas tributárias ............................................................
(256)
(174)
Resultado de participações em controladas (nota 10) ....
453
688
Outras receitas operacionais líquidas (nota 19) ..............
662
3.032
Outras despesas operacionais líquidas (nota 20) .............
(1.368)
(935)
(17.812)
(15.920)
RESULTADO OPERACIONAL ......................................
2.639
538
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ............................
(61)
(48)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE
O LUCRO ...........................................................................
2.578
490
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL (nota 15) .............................................................
(577)
(230)
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE .............................
2.001
260
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ ...........................
0,34
0,09
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
7. OUTROS CRÉDITOS
Compreendem saldos de devedores diversos e antecipações de IRPJ e CSLL pela
estimativa mensal, bem como créditos tributários sobre diferenças temporárias.
2009
2008
Circulante
Adiantamentos a terceiros ...................................................
102
64
Devedores diversos ..............................................................
5.595
9.727
Antecipações IRPJ - CSLL ..................................................
397
1.090
Outros ....................................................................................
30
Circulante ................................................................................
6.094 10.911
Não circulante
Créditos tributários ...............................................................
4.554
3.241
Depósito em garantia (i) ......................................................
1.405
1.285
Outros ....................................................................................
9
Não Circulante .......................................................................
5.968
4.526
Total ..........................................................................................
12.062 15.437
(i) Os saldos de depósitos em garantia referem-se a depósitos judiciais
correspondentes: (a) ao questionamento judicial da extinção da correção monetária
de balanço, em conformidade com a Lei nº 9.249/95, advindo do aproveitamento
(dedução) integral do saldo devedor de correção monetária no exercício de 1996
na apuração do IRPJ e CSLL no valor de R$474 (2008 - R$439); (b) ao
questionamento judicial sobre a exigência da alíquota de 30% da contribuição
social sobre o lucro líquido durante o ano-calendário de 1996 no valor de R$878
(2008- R$807); e (c) a outros valores de R$53 (2008 - R$39).
8. OUTROS VALORES E BENS
Os bens não de uso referem-se aos imóveis recebidos em dação de pagamento
de empréstimos.
A provisão para desvalorização desses imóveis é constituída com base em estimativa
realizada pela Administração. A composição desses bens é a seguinte:
2009
2008
Outros valores dos bens ............................................................ 1.152
1.309
Provisão para desvalorização ...................................................
(51)
(517)
Bens não de uso próprio .......................................................... 1.101
792
Circulante ..................................................................................
983
Não circulante ..........................................................................
118
792
9. DESPESAS ANTECIPADAS
A Instituição difere as despesas com comissões pagas aos seus correspondentes
conforme o prazo de recebimento dos contratos firmados com os respectivos
clientes, que são classificadas nesta rubrica até a realização futura das rendas
pertinentes aos referidos contratos, quando serão apropriadas para o resultado.
O saldo dessas despesas (circulante e não circulante) representa R$10.990 em
30 de junho de 2009 (2008 - R$9.663).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO - (R$ MIL)
ELABORADA PELO MÉTODO INDIRETO
2009
2008
Atividades operacionais
Lucro líquido .......................................................................
2.001
260
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................
9.566
5.672
Provisão para créditos tributários ..................................... (1.825)
512
Resultado de participações em coligadas e controladas .
(453)
(688)
Depreciações e amortizações ...........................................
282
245
Variação de ativos e obrigações
Redução (Aumento) de títulos e valores mobiliários ...... (1.185) (3.723)
Redução (Aumento) de relações interfinanceiras ..........
(212)
Redução (Aumento) de operações de crédito .................
(664) (35.101)
Redução (Aumento) de outros créditos ............................ (4.254) (11.485)
Redução (Aumento) de outros valores e bens .................
(788) (5.372)
Aumento (Redução) de outras obrigações .......................
2.755
3.846
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais .......
5.223 (45.834)
Atividades de investimentos
Alienação de imobilizado de uso ......................................
(47)
(368)
Recebimento de dividendos ...............................................
265
623
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos .
218
255
Atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de depósitos ..................................... 29.136
18.631
Aumento (Redução) de recursos de aceites
e emissão de títulos ............................................................. (27.952) 29.157
Aumento de capital ............................................................
186
186
Juros sobre o capital próprio e dividendos
pagos/provisionados ............................................................ (3.077)
Caixa líquido proveniente de atividades
de financiamentos .............................................................. (1.707) 47.974
Aumento das disponibilidades ...........................................
3.734
2.395
Disponibilidades no início do período ............................... 77.168
16.524
Disponibilidades no final do período ................................. 80.902
18.919
Aumento das disponibilidades ...........................................
3.734
2.395
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO - (R$ MIL)
1 - Receitas ...........................................................................
1.1 Intermediação financeira ..............................................
1.2 Prestação de serviços .....................................................
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............
1.4 Outras receitas/despesas operacionais ..........................
1.5 Não operacionais ............................................................
2 - Despesas da intermediação financeira ........................
3 - Materiais e serviços adquiridos de terceiros ............
3.1 Materiais, energias e outros ...........................................
3.2 Serviços de terceiros .......................................................
4 - Valor adicionado bruto (1-2-3) .....................................
5 - Retenções ........................................................................
5.1 Depreciações e amortizações ........................................
6 - Valor adicionado líquido produzido
pela entidade (4+5) ..............................................................
7 - Valor adicionado recebido em transferência .............
7.1 Resultado de equivalência patrimonial .........................
8 - Valor adicionado a distribuir (6+7) .............................
9 - Distribuição do valor adicionado .................................
9.1 Pessoal e encargos ..........................................................
9.2 Impostos, contribuições e taxas .....................................
9.3 Aluguéis ...........................................................................
9.4 Lucros retidos no semestre ............................................

2009
29.986
38.319
1.718
(9.566)
(424)
(61)
8.302
16.906
3.429
13.477
4.778
(282)
(282)

2008
27.452
30.291
784
(5.672)
2.097
(48)
8.161
17.988
3.373
14.615
1.303
(245)
(245)

4.496
453
453
4.949
4.949
1.893
833
222
2.001

1.058
688
688
1.746
1.746
850
404
232
260

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

10. INVESTIMENTOS
Os ajustes dos investimentos, decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial, foram registrados em contas de resultado e podem ser assim
apresentados:
Resultado de
Equivalência
Valor contábil
Patrimonial
Capital
Patrimônio
Participação no
Empresa controlada
Social
líquido
capital social
2009
2008
2009
2008
Intermedium Promotora de Vendas Ltda. ...........................
30
151
99,96%
151
134
7
9
Intermedium Serviços de Cobrança Ltda. ...........................
10
1.006
99,80%
1.006
616
445
395
IFI Software Ltda. ..................................................................
10
69
99,80%
69
65
1
284
Total .........................................................................................
1.226
815
453
688
11. DEPÓSITOS À VISTA (VINCULADOS), INTERFINANCEIROS
E A PRAZO
2009
2008
Depósitos a vista ...............................................................
1.918
Depósitos interfinanceiros - CDI - Flutuante .................
18.631
Depósitos a prazo
• CDB - Pré-fixado .........................................................
2.623
• CDB - Flutuante ............................................................
81.067
Total ...................................................................................
85.608
18.631
Circulante .........................................................................
13.737
18.631
Não circulante .................................................................
71.871
12. RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS
Referem-se às Letras de Câmbio emitidas pela Instituição, pactuadas junto a
terceiros:
2009
2008
Operações pós-fixadas ..............................................
61.846
148.409
Operações pré-fixadas ..............................................
2.209
Total .............................................................................
61.846
150.618
Circulante ..................................................................
51.521
31.521
Não circulante ...........................................................
10.325
119.097
13. OUTRAS OBRIGAÇÕES
2009
2008
Impostos, contribuições e diversos (a) ...........................
10.152
17.195
Provisão para imposto de renda e contribuição social
e outras provisões (b) ......................................................
474
537
Provisão contribuição social 1996 (c) ............................
878
807
Outros (b) ..........................................................................
216
139
Total ...................................................................................
11.720
18.678
Circulante ........................................................................
9.605
17.195
Não circulante .................................................................
2.115
1.483
(a) Composto basicamente por provisionamento da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL e Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ do semestre
de 2009, no montante de R$2.654 (2008 - R$1.697); “Credores Diversos”, no
valor de R$2.116 (2008 - R$9.761); parcelas de cessões de crédito a pagar, no
montante de R$2.910 (2008 - R$4.359); e “Outros”, no valor de R$2.472 (2008
- R$1.378), representados por fornecedores, provisões trabalhistas e provisões
para impostos a recolher.
(b) Compreende: (1) o provisionamento dos efeitos do questionamento judicial
da extinção da correção monetária de balanço, de conformidade com a Lei
nº 9249/95, advindo do aproveitamento (dedução) integral do saldo devedor
de correção monetária no exercício de 1996 na apuração do IRPJ e CSLL, no
montante de R$474 (2008 – R$439), cujo depósito judicial no mesmo montante
está registrado no ativo realizável a longo prazo (nota explicativa nº 7); e (2)
provisão para contingências relativa a diversas ações cíveis no valor de R$216
(2008 - R$98), julgada suficiente pela Administração da Instituição conforme
opinião de seus assessores jurídicos.
(c) Provisionamento da CSLL, decorrente de questionamento judicial sobre
a exigência da alíquota de 30% da Contribuição Social sobre o lucro líquido
durante o ano-calendário de 1996 no valor de R$878 (2008 - R$807), cujo
depósito judicial no mesmo montante encontra-se registrado no ativo de longo
prazo (nota explicativa nº 7).
14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2009
2008
Outras
Outras
Outras
Outras
Obrigaçõesdespesas Obrigaçõesdespesas
Curto Prazo Administrativas Curto Prazo Administrativas
Intermedium
Promotora de
Vendas Ltda. ......
369
1.537
435
2.302
IFI Software Ltda.
65
68
418
Intermedium
Serviços de
Cobrança Ltda. ..
297
512
81
508
Total ....................
731
2.049
584
3.228
Além das empresas controladas apresentadas acima, a Instituição possui
contratos de prestações de serviços de captação de clientes prospecto de novos
negócios com outras empresas ligadas registradas na conta de outras despesas
administrativas conforme demonstrado abaixo:
2009
2008
Outras
Outras
Outras
Outras
Obrigaçõesdespesas Obrigaçõesdespesas
Curto Prazo Administrativas Curto Prazo Administrativas
Diniza Promotora
de Fomento Ltda.
309
2.869
BH Minas
Promotora de
Negócios Ltda. ..
218
1.425
Total ....................
218
1.425
309
2.869
15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
A Instituição constituiu provisões temporariamente indedutíveis, no montante
aproximado de R$10.576 (2008 - R$8.723), sobre as quais constituiu créditos
diferidos relativos a imposto de renda e contribuição social, cujo valor em 30
de junho de 2009 perfazia um montante de R$4.230 (2008 - R$2.813).
A Instituição mantém saldo de crédito tributário de R$324 (2008 - R$428)
relativo ao IRPJ e CSLL, sendo o montante de R$220 (2008 - R$220) pertinente
à CSLL de 1996 o valor de R$18 (2008 - R$177) referente à provisão para
desvalorização de bens não de uso próprio e o valor de R$86 (2008 - R$33)
pertinente à provisão para danos morais. A Administração, com base na
Resolução nº 3.059, de 20 de dezembro de 2002, do Banco Central do Brasil,
entende que serão produzidos resultados suficientes para absorção de tal crédito.
2009
2008
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda
social de renda
social
Lucro antes do imposto
de renda e da
contribuição social ........
2.578
2.578
490
490
Adições (exclusões)
líquidas:
Equivalência
patrimonial ...................
(453)
(453)
(688)
(688)
PCLD, líquida ..............
4.423
4.423
893
893
Outras, líquidas ............
116
116
(329)
228
Base de cálculo .............
6.664
6.664
366
923
Alíquota efetiva .............
999
999
55
138
Alíquota adicional .........
654
37
IRPJ e CSLL diferido ....
(1.231)
(844)
Despesa de imposto de
renda e contribuição
social ...............................
422
155
92
138

A Lei nº 11.726, de 23 de junho de 2008, aprovou o incremento da alíquota
da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL das instituições financeiras
de 9% para 15% do lucro tributável, a partir de maio de 2008. Os créditos
tributários, ativo fiscal diferido, calculados com base na alíquota de 15%,
foram registrados no semestre.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a. Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é composto por
5.949.973 ações nominativas, sendo 4.422.592 ordinárias e 1.527.381
preferenciais, todas sem valor nominal.
Em 27 de fevereiro de 2009, foi aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária o aumento do capital social de R$97.065 para R$97.251,
no valor de R$186, através da emissão de 14.403 ações preferenciais. O
referido aumento foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 11 de
março de 2009.
b. Reserva legal
É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido apurado, limitada a 20%
do capital social.
c. Reserva estatutária
Conforme ata de reunião do Conselho de Administração do Banco
Intermedium em 16 de janeiro de 2009, foi deliberado que “ad
referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de
2009, com relação à distribuição de lucros referente ao exercício de
2008, seriam pagos a título de dividendos juros sobre o capital próprio,
conforme descrito no item (d) abaixo, sendo que os acionistas abdicam
do direito de receberem dividendos adicionais em relação ao exercício
de 2008, constituindo o excedente no montante de R$2.301 dos resultados
como reserva estatutária.
d. Dividendo
Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a
25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da Lei das sociedades
por ações e do estatuto social.
17. PASSIVOS CONTINGENTES
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 7 e nº 13, a Instituição está
questionando judicialmente a exigência da alíquota de 30% da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido durante o ano-calendário de 1996. A
Administração da Instituição, baseada na opinião de seus consultores
jurídicos externos, considera possível o êxito dessa ação. Em 30 de junho
de 2009, o valor da provisão constituída é de R$878 (2008 - R$807), registrado
na rubrica Outras Obrigações no exigível a longo prazo. A Instituição também
efetuou depósito judicial no valor integral desta ação, considerando o
principal, multa e juros.
18. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Comissão a correspondente .......................................
Prestação de serviços .................................................
Processamento de dados ............................................
Aluguel .........................................................................
Comunicação ...............................................................
Despesas Bancárias ....................................................
Serviços técnicos especializados ...............................
Propaganda e publicidade ..........................................
Outros ...........................................................................
Total ..............................................................................

2009
8.032
5.290
841
222
387
593
625
73
1.065
17.128

2008
5.159
9.306
259
232
409
842
743
327
973
18.250

2009
236
320
106
662

2008
506
1.217
1.309
3.032

2009
282
748
338
1.368

2008
245
589
101
935

19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
Recuperação de crédito ..............................................
Recuperação de encargos ...........................................
Outras rendas ................................................................
Total ...............................................................................
20. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
Amortização e depreciação .........................................
Descontos concedidos ...................................................
Outras despesas .............................................................
Total ................................................................................

21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros da Instituição encontram-se registrados em
contas patrimoniais em 30 de junho de 2009 por valores compatíveis com
os praticados pelo mercado nessas datas. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
acompanhamento permanente de taxas contratadas comparadas com as
vigentes no mercado.
A Instituição possui operações envolvendo instrumentos financeiros
exclusivamente em conexão com suas atividades e com o objetivo de
reduzir a exposição aos riscos de mercado, de moeda e taxas de juros de
seus ativos e passivos operacionais.
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem
significativamente dos valores contábeis dos mesmos, na extensão de que
foram pactuados e registrados por taxas e condições praticadas no mercado
para operações de natureza, risco e prazo similares.
As aplicações interfinanceiras da Instituição são mantidas em instituições
financeiras de reconhecida liquidez, e estão concentradas basicamente em
certificados de depósito interfinanceiros e notas do tesouro nacional.
Os valores contábeis dos ativos financeiros da Instituição estão compatíveis
com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação ou, na ausência
destes, com o valor presente líquido, ajustado com base na taxa vigente de
juros no mercado.
A Instituição não contratou operações com derivativos financeiros durante
os semestres findos em 30 de junho de 2009 e 2008.
22. COBERTURA DE SEGUROS
A cobertura de seguros para fazer face à eventuais sinistros que venham
ocorrer com os bens do ativo imobilizado, em 30 de junho 2009, totaliza R$
5.325 (2008 - R$ 5.325), considerada como suficiente pela administração.
continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

23. OUTRAS INFORMAÇÕES
a. Acordo Basiléia
A partir de 1º de janeiro de 1995, as instituições financeiras têm de manter
um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de
seus ativos, ponderados por fatores que variam de 0 a 100%, conforme
Resolução nº 2.099/94 do Banco Central do Brasil (Acordo Basiléia). De
acordo com a referida resolução, o patrimônio líquido da Sociedade
apresenta-se compatível com o grau de risco dos seus ativos.
b. Gestão de Riscos de Mercado
O risco de mercado é definido como a possibilidade de perdas que podem
ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do
câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities, em função
dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa
e passiva da Instituição.
A supervisão dos riscos permite a análise de exposições frente aos limites
estabelecidos e a identificação de tendências por meio da utilização de
modelos específicos, bem como o controle das exigências de capital.
O Banco Intermedium S.A. utiliza metodologia estatística para mensurar
e gerenciar o risco de mercado das suas posições, condizentes com a
realidade do mercado e a complexidade das operações que venha a

realizar. A Instituição realiza a supervisão e o monitoramento dos limites
e condições estabelecidos pelo Conselho de Administração, sendo efetuados
com base nos resultados da avaliação dos valores sujeitos a riscos de mercado
com a aplicação da metodologia “Value At Risk”- (VAR), bem como a
realização de teste de estresse buscando antecipar ações para situações
adversas.
c. Gestão de Riscos Operacionais
Em atendimento a Resolução nº 3.380, do Conselho Monetário Nacional,
que dispõe sobre a implementação da estrutura de gerenciamento do risco
operacional, a Instituição constituiu o Comitê de Riscos, ligado diretamente
à Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, composto por titulares
das áreas administrativas e de controle. Este comitê tem a responsabilidade
do gerenciamento do risco operacional, bem como a identificação e
acompanhamento do mesmo.
Buscando a mitigação do risco operacional, vem sendo trabalhado pelo
Comitê a elaboração de indicadores quantitativos e qualitativos que permitam
a mensuração e acompanhamento do nível de risco conhecido e potenciais
em que incorre a Instituição. Como forma de administração dos riscos não
são aceitos aqueles cuja classificação seja superior a risco médio, em uma
escala que varia de muito baixo a muito alto, não expondo a Instituição a

Aos Diretores e Acionistas
Banco Intermedium S.A.
Belo Horizonte - MG
1. Examinamos o balanço patrimonial do Banco Intermedium S.A.
(“Instituição”), levantado em 30 de junho de 2009, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos
de caixa e dos valores adicionados correspondentes ao semestre findo naquela
data, elaborado sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis.

no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de
controles internos da Instituição; b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Instituição, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

possíveis perdas relevantes que possam afetar o fluxo normal de suas atividades
e operações.
d. Gestão de Riscos de Crédito
A Instituição também conta com uma estrutura de gerenciamento de Risco de
Crédito, sendo esta composta pelo Comitê de Riscos. Tal Comitê possui a
incumbência de implementar políticas e estratégias para o gerenciamento do
Risco de Crédito de acordo com o disposto na Resolução nº 3.721/09 do Conselho
Monetário Nacional.
Dessa forma, o Comitê de Riscos possui a responsabilidade da execução da
política de Risco de Crédito, no exercício de suas atribuições, de fixação de
limites e aprovação de operações (middle market), assim como pelo
estabelecimento de alçadas para operações de crédito pessoal e crédito
imobiliário.
e. Ouvidoria
Foi instituída pela Instituição a Área de Ouvidoria, que atuará como um canal
de comunicação entre a Instituição e seus clientes, e usuários dos seus produtos,
inclusive na mediação de conflitos. Serão registradas todas as manifestações,
oferecendo respostas rápidas e de qualidade, de acordo com as necessidades
e exigências dos seus clientes.
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

5. Conforme mencionado na nota explicativa 2, as práticas contábeis adotadas no
Brasil foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008. As demonstrações contábeis
referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2008, apresentadas para fins de
comparação, estão sendo reapresentadas nas mesmas bases do semestre de 2009,
como previsto na NPC 12 – Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis

e Correção de Erros. Entretanto, inexistem ajustes que poderiam afetar
a comparabilidade dos semestres.
Belo Horizonte, 24 de julho de 2009.
Luiz Carlos de Carvalho
Sócio-contador
CRC-1SP197193/O-6 “S” MG
BDO TREVISAN
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP013439/O-5 “S” MG

ARTMIDIA
ARTMIDIA

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1º
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Banco Intermedium S.A. em 30 de junho de 2009,
o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os seus

fluxos de caixa e os valores adicionados correspondentes ao semestre findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis do Banco Intermedium S.A. relativas ao semestre
findo em 30 de junho de 2008, apresentadas para fins de comparação, foram
examinadas por outros auditores independentes, cujo parecer sem ressalvas foi
emitido em 26 de agosto de 2008.

