Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR
Capital Principal: instrumentos de reservas
1
2
3

Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal
Reservas de lucros
Outras receitas e outras reservas

4

Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

5

Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por
subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado

6

Capital Principal antes dos ajustes prudenciais
Capital Principal: ajustes prudenciais

7

Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros

8
9

Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura
Ativos intangíveis

Valor (R$ mil)

Valor sujeito a
tratamento transitório

Referência do
balanço do

(R$ mil)1

conglomerado2
(a)
(b)
(c) / (d)

900.000.000,00
779.384.209,76
(120.580.381,71)

-

163.285.762,41

-

-

-

-

-

-

-

-

123.647.872,96

123.647.872,96

1.722.089.590,46

(e)

10

Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição
relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998

9.499.568,80

9.499.568,80

-

11

Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros
derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que
não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente

-

-

-

-

-

-

12
13

Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para
instituições que usam IRB
Ganhos resultantes de operações de securitização

14

Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da
instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo

15

Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefícios definidos

-

-

-

16

Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o
Capital Principal adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética

-

-

-

17

Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal

18

Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas
assemelhadas a instituições financeiras não consolidaddas, de sociedade
seguradora, resseguradora, de capitalização e de entidades abertas de
previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal,
desconsiderando deduções específicas

-

-

-

19

Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social
de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de
instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas
assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades
seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de
previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal,
desconsiderando deduções específicas

172.582.783,43

172.582.783,43

-

20

Direitos por serviços de hipoteca

21

Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de
geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima
do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

22

Valor que excede a 15% do Capital Principal

125.219.000,10

125.219.000,10

-

23

do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no
exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a
instituições financeiras que não sejam consolidadas, de sociedades
seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de
previdência complementar

-

-

