Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

CNPJ 60.783.503/0001-02
Av. Paulista, 2100 - São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 (R$ mil)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

816.493 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
1.596
168.506

Ca rtei ra própri a
Vi ncul a dos a pres ta çã o de ga ra nti a s

148.092
20.414

OUTROS CRÉDITOS
Negoci a çã o e i ntermedi a çã o de va l ores
Tri butos di feri dos
Di ve rs os

641.769
3.792
801

OUTROS VALORES E BENS - Des pes a s a nteci pa da s
IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

TOTAL DO ATIVO

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fi s ca i s e previ denci ári a s
Negoci ação e i ntermedi ação de val ores
Obri gações fi s cai s di feri das
Provi s ões para conti ngê nci as
Di ve rs as

646.362 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capi ta l s oci al - País
Res ervas de l ucros
Lucro do período
Lucro l íqui do
Juros s obre capi tal própri o
29

680.739
680.739
20.892
648.003
10
1.355
10.479
135.787
100.285
9.860
25.642
30.843
(5.201)

33

816.526 TOTAL DO PASSIVO

816.526

NOTAS EXPLICATIVAS:
O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como
as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
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 e aplicações em títulos e valores mobiliários, 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,
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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