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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018 (R$ mil)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no mercado aberto
Aplicações em depós itos interfinanceiros
Aplicações em moedas es trangei ras
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
DERIVATIVOS
Ca rteira própria
Vi ncula dos a compromis s os de recompra - Merca do a berto
Vi ncula dos ao Ba nco Centra l
Vi ncula dos a pres ta çã o de gara ntias
Ins trumentos fina nceiros derivati vos
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Res erva s no Banco Centra l
Pa gamentos e recebimentos a liquidar
OPERAÇÕES COM CARACTERISTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Opera ções de crédito
(Provis ã o para opera ções de crédito de li quida çã o duvidos a )
OUTROS CRÉDITOS
Ca rteira de câmbio
Negociaçã o e intermedia ção de valores
Tributos diferidos
Divers os
OUTROS VALORES E BENS - Des pes as a ntecipa da s
INVESTIMENTOS
Parti cipação em coliga da s e controla da s
Outros inves timentos

151.291.133
679.414
52.458.695
41.185.347
8.985.789
2.287.559
33.727.747
16.322.055
14.296.982
745.807
1.401.441
961.462
6.524.438
6.362.507
161.931
53.525.127
55.917.802
(2.392.675)
4.324.517
299.130
166.353
1.852.005
2.007.029
51.195
5.862.554
5.855.791
6.763

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
Depós i tos
Depós i tos
Depós i tos
Depós i tos

34.088.006
à vi s ta
de poupa nça
i nterfi na ncei 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 ra s , de crédi to e s i mi l a res
Obri gações por títul os e va l ores mobi l i á ri os no exteri or
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Recebi mentos e pa gamentos a l i qui dar
Recurs os em trâns i to de tercei ros
Tra ns ferênci as i nternas de recurs os e outros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Emprés ti mos no exteri or
Repas s es do país
Outros emprés ti mos
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobra nça e a rrecada çã o de tri butos e a s s emel hados
Cartei ra de câmbi o
Soci a i s e es ta tutá ri a s
Fi s cai s e previ denci á ri as
Negoci ação e i ntermedi a çã o de va l ores
Di vi da s ubordi na da
Obri gações fi s ca i s di feri da s
Provi s ões para conti ngênci as
Di vers a s
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

IMOBILIZADO DE USO
Outra s imobilizações de us o
(Deprecia ções a cumuladas )

307.009
449.350
(142.341)

INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
(Amortizações acumula da s )

132.886

TOTAL DO ATIVO

210.853
(77.967)
157.593.582

146.774.473

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ca pi tal s oci a l - País
Res ervas de l ucros
Ajus te de ava l i ação pa tri moni a l
Lucro do período
Lucro l íqui do
Juros s obre capi tal própri o
TOTAL DO PASSIVO

719.332
1.863.974
13.572.829
17.931.871
43.727.399
14.199.200
29.528.199
38.191.673
36.071.483
2.120.190
3.311.590
3.030.996
252.059
28.535
14.337.950
11.419.533
2.881.946
36.471
1.245.252
11.872.603
192.724
324.215
448.415
105.601
391.219
6.818.616
108.159
1.099.981
2.383.673
92.739
10.726.370
8.652.392
1.086.001
1.949
986.028
1.417.526
(431.498)
157.593.582

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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