Banco Safra SA

CNPJ 58.160.789/0001-28
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO 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
OPERAÇÕES COM CARACTERISTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Opera ções de crédi to
(Provi s ã o para opera ções de crédi to de l i qui da çã o duvi dos a )
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
IMOBILIZADO DE USO
Outra s i mobi l i zações de us o
(Depreci a ções a cumul adas )
INTANGÍVEL
Ati vos Intangívei s
(Amorti zações acumul a da s )

TOTAL DO ATIVO

146.837.625 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
1.279.956
57.036.904
43.148.199
10.538.327
3.350.378
23.889.065
15.139.723
5.883.189
757.838
1.438.806
669.509
7.035.570
6.834.194
201.376
53.028.198
55.307.771
(2.279.573)
4.527.274
289.630
61.476
1.766.964
2.409.204
40.658
6.100.058
6.093.295
6.763

34.329.071

DEPÓSITOS
Depós i tos
Depós i tos
Depós i tos
Depós i tos

142.275.384

à vi s ta
de poupança
i nterfi nancei ros
a prazo

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Cartei ra própri a
Cartei ra de tercei ros
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS
Recurs os de l etras fi nancei ras , de crédi to e si mi l ares
Obri gações por títul os e val ores mobi l i á ri os no exteri or
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Recebi mentos e pagamentos a l i quidar
Recurs os em trâns i to de tercei ros
Trans ferênci a s i nternas de recurs os e outros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Obri gações por emprés ti mos em moeda es trangei ra
Emprés ti mos no exteri or
Repas s es do país - Ins titui ções ofi cia i s
Outros emprés ti mos
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobra nça e arrecadaçã o de tri butos e a s semel hados
Cartei ra de câ mbi o
Socia i s e es tatutá ri as
Fi s cai s e previ denciá ri as
Negoci açã o e i ntermedi ação de va l ores
Di vi da s ubordi na da
Obri gações fi s cai s di feridas
Provi s ões para contingênci as
Di vers as

337.695
493.548
(155.853) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
130.668 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capi tal s oci a l - País
Res ervas de l ucros
Ajus te de a va li a ção patri moni al
Lucro do período
Lucro l íqui do
Juros s obre ca pi tal própri o

213.813
(83.145)

153.406.046 TOTAL DO PASSIVO

974.366
1.983.504
13.028.209
18.342.992
36.956.425
5.894.945
31.061.480
39.941.117
37.932.249
2.008.868
726.787
478.614
203.361
44.812
12.555.930
9.668.695
140.752
2.731.214
15.269
894.049
16.872.005
4.053.885
384.330
615.209
168.248
257.894
7.082.268
44.588
1.118.573
3.147.010
78.593
11.052.069
8.652.392
1.086.001
3.637
1.310.039
1.908.074
(598.035)
153.406.046

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.
José Manuel da Costa Gomes – Contador CRC nº 1SP219892O-0
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