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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Srs. Acionistas: 

 

 

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, colocamos à 

disposição de V.Sas. as Demonstrações Contábeis acompanhadas das notas 

explicativas e do parecer dos auditores independentes da Bonsucesso Holding 

Financeira S.A. (BHF), relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 

e de 2020. 

 

A BHF é a controladora do Banco BS2 S.A., CNPJ 71.027.866/0001-34, líder do 

Conglomerado Financeiro que controla, ainda, a BS2 DTVM S.A. e a Adiq 

Soluções de Pagamento S.A.. 

 

Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança demonstrada com seus 

investimentos e na delegação da gestão das empresas investidas. 

 

Belo Horizonte – MG, 30 de março de 2022. 

 

A Administração 



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

BALANÇO  PATRIMONIAL

(Em R$1.000)

 

ATIVO 31.12.21 31.12.20

CIRCULANTE 113.116     25.550       

Bancos 23.782       13              

Aplicações financeiras (Nota 4) 18.259       12.040       

Dividendos a receber 2.884         -                 

Tributos a compensar 3.000         2.841         

Valores a receber de pessoas ligadas (Nota 5) 15.630       112            

Títulos e créditos a receber (Nota 6) 49.545       10.405       

Despesas antecipadas 16              139            

NÃO CIRCULANTE 452.562     518.326     

Outros valores e bens 39.760       124.801     

Valores a receber de pessoas ligadas (Nota 5) -                 16.208       

Bens não de uso próprio -                 315            

Títulos e créditos a receber (Nota 6) 39.760       108.278     

Investimentos 412.393     393.522     

Participações em controladas (Nota 7) 412.393     393.522     

Imobilizado 406            -                 

Intangível 3                3                

Total do Ativo 565.678     543.876     

 

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Exercício findo em



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

BALANÇO  PATRIMONIAL

(Em R$1.000)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.21 31.12.20

PASSIVO CIRCULANTE 96.793       248            

Fiscais e previdenciárias 269            248            

Outras obrigações 725            -                 

Debêntures emitidas (nota 8) 95.799       -                 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE -                 101.350     

Debêntures emitidas (nota 8) -                 101.350     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9) 468.885     442.278     

Capital social 477.050     477.050     

Reserva de pagamentos 1.825         1.494         

Reserva Legal 146            -                 

Reserva Estatutária 2.086         -                 

Ajuste de títulos e valores mobiliários (12.222)      56              

Prejuízo acumulado -                 (36.322)      

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 565.678     543.876     

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Exercício findo em



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em R$1.000)

31.12.21 31.12.20

RECEITAS (DESPESAS) 39.249       (32.505)      

Despesas de captação (14.869)      (12.667)      

Despesas administrativas (3.048)        (1.436)        

Despesas tributárias (1.022)        (439)           

Resultado de equivalência patrimonial (Nota 6) 12.926       (25.660)      

Receitas (despesas) financeiras líquidas 2.815         823            

Outras receitas (despesas) operacionais 42.447       6.874         

RESULTADO OPERACIONAL 39.249       (32.505)      

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 39.249       (32.505)      

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - Em R$ 129,70       (107,42)      

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Exercício findo em



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 

  DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em R$1.000)

Ajuste de títulos Lucros

Capital Outras e valores (Prejuízos)

realizado Legal Estatutária reservas mobiliários acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 194.120      -              -                   -               108                      (3.817)            190.411    

Integralização de capital 282.930      -              -                   -               -                           -                     282.930    

Ajuste de títulos e valores mobiliários -                  -              -                   -               (52)                       -                     (52)            

Constituição de reserva em controlada -                  -              -                   1.494       -                           -                     1.494        

Prejuízo do exercício -                  -              -                   -               -                           (32.505)          (32.505)     

Saldos em 31 de dezembro de 2020 477.050      -              -                   1.494       56                        (36.322)          442.278    

Integralização de capital -                  -              -                   -               -                           -                     -                

Ajuste de títulos e valores mobiliários -                  -              -                   -               (12.278)                -                     (12.278)     

Constituição de reserva em controlada -                  -              -                   331          -                           -                     331           

Lucro do exercício -                  -              -                   -               -                           39.249           39.249      

Destinação proposta:

  Reservas -                  146         2.086           -               -                           (2.232)            -                

  Dividendos -                  -              -                   -               -                           (695)               (695)          

Saldos em 31 de dezembro de 2021 477.050      146         2.086           1.825       (12.222)                -                     468.885    

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Reserva de lucros



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em R$1.000)

31.12.21 31.12.20

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo líquido 39.249             (32.505)            

  Ajustes por:

   Ganhos e perdas em investimentos (32.233)            (86)                   

   Juros incorridos e não quitados s/debêntures 1.977               2.750               

   Resultado de participação em controladas (12.926)            25.660             

Prejuízo líquido ajustado (3.933)              (4.181)              

 Redução (aumento) de Ativos

  Tributos a compensar (158)                 (111)                 

  Despesas antecipadas 123                  (40)                   

  Títulos e créditos a receber 29.378             (118.683)          

  Valores a receber de pessoas ligadas 690                  (15.000)            

  Bens não de uso próprio 315                  -                   

 Aumento (redução) de Passivos

  Obrigações fiscais e previdenciárias 21                    (981)                 

  Outras obrigações 725                  (7.903)              

Caixa aplicado (gerado) nas Atividades Operacionais 27.161             (146.899)          

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

  Dividendos recebidos -                   2.296               

  Aquisição de investimentos (6.406)              (38.773)            

  Alienação de investimentos 17.862             19.660             

  Aquisição de imobilizado (406)                 -                   

Caixa aplicado (gerado) nas Atividades de Investimento 11.050             (16.817)            

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 Emissão de ações -                   282.930           

 Captação de recursos via emissão de debêntures -                   110.000           

 Amortização de debêntures (7.528)              (218.591)          

 Dividendos propostos (695)                 -                   

Caixa aplicado (gerado) nas Atividades de Financiamento (8.223)              174.339           

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.988             10.623             

Caixa e Equivalentes no início do exercício 12.053             1.430               

Caixa e Equivalentes ao final do exercício 42.041             12.053             

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 29.988             10.623             

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Exercício findo em



 

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A. 
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

  CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em milhares de reais, exceto indicação em contrário) 

 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Sociedade (BHF) tem por objetivo a participação no capital social de outras 

empresas, especialmente instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo 

Banco Central do Brasil (Bacen). 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de 

acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638/07 e n.º 11.941/09. 

 

Essas leis tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira 

para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no 

Brasil com aquelas constantes nas Normas Internacionais de Contabilidade. 

 

 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

a. Apuração de resultado 

 

A Sociedade adota o Regime de Competência para fins de registro de suas 

transações. 

 

b. Aplicações financeiras 

 

As aplicações financeiras são demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos 

rendimentos auferidos em base pro rata e diminuído da provisão para imposto de 

renda e IOF. 

 

c. Segregação de prazos 

 

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão 

classificados como de curto prazo (Circulante) e os excedentes a esse prazo como 

de Longo Prazo (Não Circulante). 

 

d. Direitos e obrigações 

 

Atualizados às taxas contratuais e encargos financeiros, que não excedem os 

praticados no mercado financeiro, sendo atualizados em conformidade com o 

Regime de Competência, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do 

balanço.  

 



 

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A. 

 

 

e. Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício são apurados sobre o 

lucro real, considerando as alíquotas, exclusões e adições previstas na legislação 

fiscal.  

 

f. Investimentos 

 

Os investimentos relevantes em sociedades controladas são avaliados pelo método 

de equivalência patrimonial. 

 

g. Estimativas contábeis 

 

A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração da 

Sociedade efetue estimativas para o registro de certas transações que afetam seus 

ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações 

sobre suas demonstrações contábeis. Os resultados dessas transações, quando de 

sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 

 

 

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Os títulos de renda fixa estão avaliados pelo valor de mercado e classificados como 

“títulos para negociação”. O valor de mercado dos títulos não diverge do valor pela 

curva, devido ao fato dos mesmos serem pós-fixados e não terem negociação no 

mercado secundário. Podem ser assim demonstrados: 
 

Descrição 31.12.21 31.12.20 

CDB - Banco BS2 S.A. 3.002 12.045 

Cotas de fundo de investimentos 15.266 - 

Subtotal 18.268 12.045 

Provisão para IOF e IRF (9) (5) 

Total líquido para resgate 18.259 12.040 

 

 

5. VALORES A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS  
 

Os saldos estão assim demonstrados: 
 

Descrição 31.12.21 31.12.20 

Acionistas Pessoas Físicas (a) - 6.042 

Coligadas  39 112 

Outros (b) 15.591 10.166 

Total 15.630 16.320 

   

Circulante  15.630 112 

Não circulante - 16.208 

Total 15.630 16.320 
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a) Refere-se, principalmente, a contrato de mútuo com os acionistas, remunerado 

por juros de mercado.  

 

b) Refere-se, substancialmente, aos valores a receber pela alienação a prazo de 

ações preferenciais da controlada Banco BS2 S.A. para pessoas ligadas aos 

acionistas da BHF. 

 

 

6. TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 

Os saldos estão assim demonstrados: 

 

Descrição 31.12.21 31.12.20 

Devedores por compra de bens (a) 23.824 8.782 

Precatório (b) 65.074 99.089 

Devedores diversos (c) - 10.405 

Deposito judicial 407 407 

Total 89.305 118.683 

   

Circulante  49.545 10.405 

Não circulante 39.760 108.278 

Total 89.305 118.683 

 

a) Refere-se aos valores a receber pela alienação a prazo de ações preferenciais das 

controladas Banco BS2 S.A. e AD Participações S.A. para profissionais-chave do 

Grupo BS2.  

 

b) A BHF, em 29 de setembro de 2020, adquiriu do Banco BS2, mediante contrato de 

cessão de direitos creditórios oriundos de aquisição de precatórios. 

 

c) Refere-se à montante de precatório da Prefeitura de Guarulhos/SP, que foi 

levantado em 21 de junho de 2021.  
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7. INVESTIMENTOS 
 

Participações em controladas diretas e indiretas: 

2021 

Banco 

 BS2 S.A. 

BS2 

Tecnologia 

Ltda. 

BS2 DTVM 

S.A. 

BLU 

Instituição 

Pagamento 

e Tecnologia 

S.A. 

DT  

Particip. 

 S.A. 

AD 

Particip. 

S.A. 

BLU 

Particip. 

S.A. 

BS2 Todos 

Adm. Cartões 

e Cadastros Total 

Quant. de ações ou 

quotas possuídas 73.403.463 71.000 60.308 31.250 18.132 1.811.989 10.628 980  

% de participação 65,3197% 0,1000% 0,0688% 1,1249% 0,1976% 84,8661% 0,4402% 98,0000%  

Patrimônio líquido 624.591 71.668 31.387 2.500 3.201 5.246 2.355   

Lucro (prejuízo) líquido 16.829 (4.518) (8.638) (900) (1.350) 1.662 (777) -  

Valor do investimento 407.980 72 22 28 6 4.452 10 - 412.570 

Deságio na aquisição (177) - - - - - - - (177) 

Total do investimento 407.803 72 22 28 6 4.452 10 - 412.393 

Equivalência patrimonial  12.303 (4) (8) (11) (3) 653 (4)  12.926 
 

2020 

Banco 

 BS2 S.A. 

BS2 

Tecnologia 

Ltda. 

BS2 DTVM 

S.A. 

BLU 

Pagamentos e 

Tecnologia 

Ltda. 

DT  

Particip. 

 S.A. 

AD 

Particip. 

S.A. 

BLU 

Particip. 

Ltda 

BS2 Asset 

Management 

Adm. de rec 

BS2 Todos Adm. 

Cartões e 

Cadastros Total 

Quant. de ações ou quotas 

possuídas 74.980.810 1.000 55.951 31.250 16.500 6.000 10.628 - 980  

% de participação 75,74% 0,10% 0,11% 1,25% 0,20% 0,48% 0,50% - 98,00%  

Patrimônio líquido 519.700 6.011 24.963 1.901 4.167 2.100 1.632 - -  

Lucro (prejuízo) líquido (31.426) 149 (10.029) (574) (2.074) 225 (483) - (1)  

Valor do investimento 393.615 6 28 24 8 10 8 - - 393.699 

Deságio na aquisição (177) - - - - - - - - (177) 

Total do investimento 393.438 6 28 24 8 10 8 - - 393.522 

Equivalência patrimonial  (25.682) - (10) (7) (4) 2 (2) 44 (1) (25.660) 
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a) Banco BS2 S.A. 

 

Em 2020, a BHF alienou 3.814.319 ações preferenciais da controlada Banco BS2, sendo 

3.727.968 ações ao preço unitário de R$5,096 e 26.799 ações ao preço unitário de 

R$5,0591, para profissionais-chave do Grupo BS2 (vide notas 5.b e 6.a). 

 

Em 27 de novembro de 2020, a BHF realizou um aporte para aumento de capital no 

Banco BS2, no valor de R$38.585. 

 

Em 30 de abril de 2021, a BHF subscreveu 127.834 ações preferenciais ao preço 

unitário de R$5,26, integralizando R$638 no mesmo mês e R$34 em maio de 2021.   

 

Em 03 de dezembro de 2021, foi aprovado o aumento de capital no valor de R$56.450 

com a emissão de 3.474.353 ações ao preço unitário de R$16,25 sem integralização 

por parte da BHF. Isto gerou um ganho de R$25.023 

 

 

b) BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em junho de 2020, foi aprovado 

o aumento de capital da BS2 DTVM para R$43.000. A BHF integralizou o valor de R$14.  

 

Em junho de 2021, foi realizado um novo aumento de capital na BS2 DTVM em que a 

BHF integralizou o valor de R$2. 

 

 

c) BLU Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A. 
 

Em setembro de 2020, foi realizada alteração contratual da BLU Tecnologia Digital 

Ltda., mudando sua denominação social para BLU Pagamentos e Tecnologia Ltda. 

No dia 11, do mesmo mês, a Bonsucesso Holding Financeira realizou aumento de 

capital no valor de R$12, referente à integralização de 840.000 quotas.  

 

Em agosto de 2021, foi realizada a alteração da denominação social para BLU 

Instituição de Pagamento e Tecnologia S.A.. 

 

Em setembro de 2021 foram emitidas 278.000 ações ordinárias, subscritas e 

integralizadas pelo preço de R$1.500, dos quais R$278 creditados à conta de Capital 

Social e R$1.222 creditados como Reserva de Capital. Não houve integralização por 

parte da BHF. Isto gerou um ganho de R$15. 

 

 

d) DT Participações S.A. 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em junho de 2021, foi aprovado 

o aumento de capital da DT Participações para R$8.635. A BHF integralizou o valor de 

R$1.  
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e) BLU Participações S.A. 
 

Em setembro de 2020, foi realizada alteração contratual aumentando o capital social 

para R$2.136. A BHF integralizou o valor de R$4. 

 

Em setembro de 2021, foi realizada a alteração da denominação social para BLU 

Participações S.A.. Neste mesmo ato foram emitidas 278.000 ações ordinárias, 

subscritas e integralizadas pelo preço de R$1.500, dos quais R$278 creditados à conta 

de Capital Social e R$1.222 creditados como Reserva de Capital. Não houve 

integralização por parte da BHF. Isto gerou um ganho de R$6. 

 

 

f) AD Participações S.A. 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em julho de 2020, foi alterada a 

denominação social para AD Participações S.A.. 

 

Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em julho de 2021, foi aprovado o 

aumento de capital da AD Participações em R$1.890.382, representado pela emissão 

de 829.115 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, subscritas e 

integralizadas em moeda corrente nacional, pela única acionista, ao preço de R$2,28 

cada uma. 

 

No mesmo dia, foi realizada uma cessão de ações do Banco BS2 à Bonsucesso 

Holding Financeira no montante de R$2.960.272. 

 

 

g) BS2 Tecnologia Ltda. 

 

Em junho de 2021, foi realizado aumento de capital de R$1 para R$16. A BHF 

integralizou o valor de R$15. 

 

Em julho de 2021 foi realizado novo aumento de capital de R$16 para R$71. A BHF 

integralizou o valor de R$55. 

 

 

8. DEBÊNTURES EMITIDAS 

 

Em Reunião do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária, 

realizadas em 09.01.2018, foi deliberada a emissão em série única de 200.000 

debêntures, com valor nominal unitário de R$1, totalizando R$200.000, na forma 

nominativa e escritural, com garantia real e adicional fidejussória, com data de 

emissão de 17.01.2018 e vencimento em 01.06.2020, sendo R$65.000 em janeiro/2018 e 

R$51.821 em junho/2018. Já em 2019, foram emitidas novas debêntures e captados 

R$87.112 em abril daquele ano. Os recursos captados foram destinados ao aumento 

de capital em suas controladas, destacadamente o Banco BS2 S.A.  
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Em janeiro de 2020, a BHF quitou integralmente e antecipadamente as debêntures 

então emitidas, liberando, dessa forma, todas as garantias envolvidas na operação, 

entre elas as ações da Companhia. 

 

Já em julho de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou pela 3ª emissão de 

debêntures, sendo: 150.000 debêntures no valor unitário de R$1, em série única, não 

conversíveis em ação da Companhia, emitidas sob a forma nominativa e escritural, 

sem a emissão de cautelas ou certificados representativos das debêntures, sem 

quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias, remuneradas por 6% a.a. mais 

correção pelo IPCA. A BHF captou R$110.000, equivalentes a 110.000 debêntures, 

com vencimento para junho de 2022. 

 

 

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

a. Capital Social 
 

O capital social integralizado é de R$477.050, representado por 302.606.877 ações, 

sendo 231.131.322 ordinárias e 71.475.555 preferenciais, todas nominativas, sem 

valor nominal. 
 

b. Reservas de pagamentos 
 

Reservas de pagamentos baseados em ação, registradas no patrimônio líquido das 

controladas Banco BS2 S.A., BS2 DTVM S.A. e BS2 Tecnologia Ltda. no valor de 

R$1.825, refletido diretamente no patrimônio líquido da Companhia, apurado por 

avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial. 

 

 

10. EVENTOS SUBSEQUENTES – GUERRA RÚSSIA X UCRÁNIA 

 

Recentemente, a Rússia promoveu uma enorme escalada militar na Ucrânia o que 

pode trazer efeitos catastróficos não só aos dois países, mas, sem dúvida, na ordem 

mundial. As demais nações vêm adotando uma série de medidas e retaliações 

significantes contra a Rússia, o que, dado a sua importância - e a da Ucrânia - no 

comércio internacional, deverá trazer reflexos desastrosos para a economia mundial, 

em todos os segmentos. A Administração da Sociedade vem monitorando com a 

devida cautela os desdobramentos dessa situação preocupante. 
 

*  *  * 
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