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

Banco Safra SA

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 (R$ mil)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Apl i cações no mercado a berto
Apl i cações em depós i tos i nterfi na ncei ros
Apl i cações em moedas es tra ngei ras

156.897.137 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
1.484.186
54.942.278
43.541.679
9.072.185
2.328.414

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
DERIVATIVOS

30.800.354

Cartei ra própri a
Vi ncul ados a compromi s s os de recompra - Mercado a berto
Vi ncul ados a o Banco Central
Vi ncul ados a pres ta çã o de ga ranti as
Ins trumentos fi na ncei ros deri vati vos

14.934.029
11.926.876
750.006
1.502.486
1.686.957

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
Res ervas no Banco Centra l
Pagamentos e recebi mentos a l i quidar
OPERAÇÕES COM CARACTERISTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Opera ções de crédi to
(Provi s ão pa ra opera ções de crédi to de l i qui daçã o duvi dos a)
OUTROS CRÉDITOS
Cartei ra de câ mbi o
Negocia çã o e i ntermedi ação de va lores
Tributos di feri dos
Di vers os
OUTROS VALORES E BENS - Des pes as anteci pa das
INVESTIMENTOS
Parti cipação em col i gada s e control adas
Outros i nves ti mentos

6.809.628
6.627.012
182.616
55.987.734
58.373.804
(2.386.070)
6.825.606
2.977.711
143.072
1.786.595
1.918.228
47.351
5.932.073
5.925.310
6.763

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

33.941.864
à vi s ta
de poupa nça
i nterfi na ncei ros
a pra zo

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Ca rtei ra própri a
Ca rtei ra de tercei ros
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS
Recurs os de l etra s fi na ncei ra s , de crédi to e s i mi l a res
Obri ga ções por títul os e va l ores mobi l i á ri os no exteri or

INTANGÍVEL
Ati vos Intangívei s
(Amorti zações a cumul ada s)
TOTAL DO ATIVO

758.878
2.103.428
12.244.125
18.835.433
45.282.303
12.006.546
33.275.757
38.711.870
36.662.765
2.049.105

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS

3.083.843

Recebi mentos e paga mentos a l i qui dar
Recurs os em trâ ns i to de tercei ros
Tra ns ferênci a s i nterna s de recurs os e outros

2.807.521
232.115
44.207
14.057.661

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Emprés ti mos no exteri or
Repa s s es do pa ís
Outros emprés ti mos

11.126.446
2.901.433
29.782

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

2.006.173

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e a rreca da çã o de tri butos e a s s emel ha dos
Ca rtei ra de câ mbi o
Soci ai s e es ta tutá ri a s
Fi s ca i s e previ denci á ri a s
Negoci açã o e i ntermedi a ção de val ores
Di vi da s ubordi na da
Obri ga ções fi s cai s di feri da s
Provi s ões pa ra conti ngênci as
Di vers a s
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

IMOBILIZADO DE USO
Outra s i mobi l i za ções de uso
(Depreci a ções acumul adas )

152.421.417

15.337.703
613.343
3.037.136
501.734
146.026
531.890
6.875.874
90.333
1.105.708
2.435.659
84.600

310.900
457.720 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ca pi ta l s oci a l - Pa ís
(146.820)
131.065
210.043
(78.978)

Res erva s de l ucros
Ajus te de a val i açã o pa tri moni al
Lucro do período
Lucro l íqui do
Juros s obre capi ta l própri o

163.271.175 TOTAL DO PASSIVO

10.765.158
8.652.392
1.086.001
2.331
1.024.434
1.509.172
(484.738)
163.271.175

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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