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BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2018 (R$ mil)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Apl i cações no mercado aberto
Apl i cações em depós i tos i nterfi nancei ros
Apl i cações em moedas es trangei ras
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
DERIVATIVOS
Ca rtei ra própri a
Vi ncul a dos a compromi s s os de recompra - Merca do a berto
Vi ncul a dos ao Ba nco Centra l
Vi ncul a dos a pres ta çã o de gara nti as
Ins trumentos fi na ncei ros deri vati vos
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Res erva s no Banco Centra l
Pa gamentos e recebi mentos a l i qui dar

142.609.775
645.789
50.011.210
39.567.073
8.631.938
1.812.199
35.456.990
24.567.919
8.114.651
730.062
1.336.575
707.783
4.704.311
4.400.646
303.665

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
Depós itos
Depós itos
Depós itos
Depós itos

30.405.917
à vis ta
de poupa nça
i nterfi na nceiros
a pra zo

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Ca rteira própria
Ca rteira de terceiros
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS
Re curs os de l etra s fi na nce ira s , de crédito e si mila res
Obriga ções por títulos e va lores mobi liá ri os no exterior
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Re cebi mentos e pa ga me ntos a liquida r
Re curs os em trâ ns ito de terceiros
Tra nsferência s interna s de recurs os e outros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

OPERAÇÕES COM CARACTERISTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Opera ções de crédi to
Outros crédi tos
(Provi s ã o para opera ções de crédi to de l i qui da çã o duvi dos a )

48.186.780
50.178.954
314.642
(2.306.816)

Emprés timos no exteri or
Re pa s s es do pa ís
Outros emprés timos
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

OUTROS CRÉDITOS
Ca rtei ra de câmbi o
Negoci açã o e i ntermedi a ção de val ores
Tri butos di feri dos
Di vers os
OUTROS VALORES E BENS - Des pes as a nteci pa da s
INVESTIMENTOS
Parti ci pação em col i ga da s e control a da s
Outros i nves ti mentos

731.059
1.936.425
13.518.726
14.219.707
44.306.481
8.108.180
36.198.301
33.874.732
31.909.123
1.965.609
1.153.625
862.821
240.993
49.811
11.399.000
8.728.541
2.639.458
31.001
1.161.690

3.540.048
100.373
36.808
1.588.214
1.814.653
64.647
5.518.564
5.511.801
6.763

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobra nça e a rreca da çã o de tributos e a s s emel ha dos
Ca rteira de câ mbi o
Socia is e es ta tutá ri a s
Fis ca is e previdenciá ria s
Negoci a çã o e intermedia çã o de va lores
Divi da s ubordina da
Obriga ções fis ca is diferida s
Provis ões pa ra contingência s
Dive rs a s
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

IMOBILIZADO DE USO
Outra s i mobi l i zações de us o
(Depreci a ções a cumul adas )

264.474
391.373
(126.899)

INTANGÍVEL
Ati vos Intangívei s
(Amorti zações acumul a da s )

203.653
(77.677)

TOTAL DO ATIVO

138.144.006

125.976

148.518.789

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ca pita l s ocia l - Pa ís
Res erva s de lucros
Ajus te de a va lia çã o pa trimoni a l
Lucro do período
Lucro líquido
Juros s obre ca pita l próprio
TOTAL DO PASSIVO

15.842.561
6.238.326
114.876
234.456
80.616
536.132
5.833.495
87.461
1.109.881
1.607.318
52.090
10.322.693
8.652.392
1.086.001
31.745
552.555
770.452
(217.897)
148.518.789

NOTAS EXPLICATIVAS:
O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do
Banco Central do Brasil – BACEN.
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:
O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que incluem substancialmente os rendimentos e as variações
monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a
data do balancete; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base “pro rata” dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e
empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em
coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional
conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir
constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.
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