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BALANCETE PATRIMONIAL EM 3 1  DE JULHO DE 2017

NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiros:

Vice Presidente: Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

António Luiz Pizarro Manso
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza

Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretores:
Martin Cordeiro Arranz

Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER
Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4

(Em milhares de Reais)

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições �nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, 
com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BACEN e Conselho Monetário Nacional 
- CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 
O resultado é apurado pelo regime de competência.
Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas pro rata dia.
As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.
Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classi�cados como negociação e disponível para venda.
O investimento em sociedade integrante do conglomerado economico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial
A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.
A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de 
imposto de renda e contribuição social diferidos.
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