Comunicado ao Mercado
Divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2015, de acordo com o padrão
contábil internacional – IFRS

Apresentamos abaixo as diferenças entre nossas demonstrações contábeis em BRGAAP1 e no padrão contábil internacional – IFRS.
Destacamos que a principal diferença no Resultado e no Patrimônio Líquido refere-se às provisões para crédito de liquidação duvidosa, que
em IFRS utilizam o conceito de perda incorrida e em BRGAAP o de perda esperada.
As demonstrações contábeis consolidadas completas em IFRS, referente ao primeiro trimestre de 2015, estão disponíveis em nossa página na
internet: www.itau-unibanco.com.br/relacoes-com-investidores.

Comparativo BRGAAP1 e IFRS
R$ milhões

1

O BRGAAP representa as práticas contábeis vigentes no Brasil para as instituições financeiras, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil;
Decorrentes de reclassificações de ativos e passivos e demais efeitos da adoção das normas do IFRS;
Decorrente da eliminação de operações entre a controladora e os fundos exclusivos (principalmente fundos PGBL e VGBL), que são consolidados com base nas
normas do IFRS;
4
Aplicação do critério de cálculo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, conforme modelo definido no IFRS.
5
Diferença na contabilização, principalmente da carteira de câmbio, que passou a ser tratada como efeito líquido entre Ativos e Passivos;
6
Diferença na contabilização, principalmente dos impostos diferidos, que passaram a ser tratados como efeito líquido entre Ativos e Passivos em cada uma das
empresas consolidadas;
7
Conciliação do Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores demonstrada na próxima tabela.
2
3

Seguem abaixo os quadros com a conciliação do Resultado e do Patrimônio Líquido, com a descrição conceitual dos principais ajustes.

Conciliação
R$ milhões

Para fins de comparabilidade, apresentamos no quadro abaixo o Resultado e o Resultado Recorrente para o IFRS e BRGAAP.
R$ milhões

1

Constituição de provisão complementar à mínima requerida pela resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional, principalmente em função de um cenário de menor crescimento econômico que poderia
afetar setores econômicos específicos.

As tabelas deste comunicado apresentam os números em milhões, no entanto, as variações e somatórios foram calculados utilizando números
em unidades.
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