
COMPANHIA E. JOHNSTON DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ nº 04.679.283/0001-09

Demonstração do Resultado (Em Milhares de Reais)Balanço Patrimonial (Em Milhares de Reais)

Relatório de Administração

Notas Explicativas (Em Milhares de Reais)

 31/12/2019 31/12/2018    
Receitas (despesas) operacionais
 Participação no lucro de controlada em
  conjunto 2.376.659 723.462
 Tributárias (56.691) (8.535)
 Doações - (91.400)
 Administrativas (102) (497)    
Lucro operacional 2.319.866 623.030    
 Receitas fi nanceiras 620 140    
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170    
Ações em circulação no fi nal do exercício 16.560 16.560    
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$ 140.126 37.631    

Ativo 31/12/2019 31/12/2018    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 51 50
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  a receber 24.569 18.932
 Tributos a recuperar 11.143 2.991    
 35.763 21.973    
Não circulante
 Investimento em controlada em conjunto 11.662.666 11.661.334    

Total do ativo 11.698.429 11.683.307    

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019 31/12/2018    
Circulante
 Juros sobre o capital próprio a pagar 22.099 -
 Partes relacionadas - 91.300
 Tributos a recolher 2.674 765    
 24.773 92.065    
Não circulante
 Imposto de renda e contribuição social
  diferidos 285.396 285.396    
 285.396 285.396    
Total do passivo 310.169 377.461    
Patrimônio líquido
 Capital social 8.445.600 8.445.600
 Reserva de capital 629.136 629.136
 Reservas de lucros 2.734.098 2.639.474
 Ajustes de avaliação patrimonial (420.574) (408.364)    
 11.388.260 11.305.846    
Total do passivo e patrimônio líquido 11.698.429 11.683.307    

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Milhares de Reais)

 31/12/2019 31/12/2018    
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170
Ajustes de:
 Participação no lucro de controlada em
  conjunto (2.376.659) (723.462)
Variações no capital circulante
 Tributos a recuperar 271 695
 Tributos a recolher 1.909 (127)    
Caixa líquido aplicado nas atividades
 operacionais (53.993) (99.724)    
Fluxo de caixa das atividades de
 investimentos:
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  recebidos 2.226.650 218.492    
Caixa líquido gerado pelas atividades de
 investimentos 2.226.650 218.492    
Fluxo de caixa das atividades de
 fi nanciamentos:
 Empréstimos e fi nanciamentos com parte
  relacionadas (91.300) 91.300
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  pagos (2.081.356) (210.069)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 fi nanciamentos (2.172.656) (118.769)    
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
 de caixa, líquidos 1 (1)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 50 51    
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal
 do exercício 51 50    

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Milhares de Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente (Em Milhares de Reais)
 31/12/2019 31/12/2018    
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170
Outros compo nentes do resultado
 abrangente
 Participação no resultado abrangente de
  investimentos em controlada:
Itens que serão reclassifi cados para o
 resultado
 Ativos fi nanceiros disponíveis para venda,
  hedge e variação
Cambial de investimentos no exterior 18.633 (14.250)
Itens que não serão reclassifi cados para
 o resultado
 Remunerações em obrigações de benefícios
  pós emprego (30.843) (14.454)    
Total do resultado abrangente do exercício 2.308.276 594.466    

1. Informações gerais - A Companhia E. Johnston de Participações tem 
como objeto social exclusivo a titularidade e o exercício conjunto do poder 
de controle da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. (“IUPAR”), de-
vendo manter, de forma direta e em caráter permanente, 100% das ações 
ordinárias classe “B” de emissão da IUPAR, correspondentes a 50% das 
ações com direito a voto. Conforme descrito na Nota 2.5, o controle da 
IUPAR é exercido conjuntamente com a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., 
titular de 100% das ações ordinárias classe “A”, correspondentes a 50% 
das ações com direito a voto, consequentemente conforme defi nido pelo 
Pronunciamento Técnico 18 R2 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC esse investimento não está sendo consolidado nessas 
demonstrações fi nanceiras. A IUPAR tem por objeto social exclusivo a ti-
tularidade e o exercício do controle acionário da sociedade denominada 
Itaú Unibanco Holding S.A., devendo manter, de forma direta e em caráter 
permanente, a propriedade de ações representativas de, pelo menos, 51% 
das ações com direito a voto da Itaú Unibanco Holding S.A. 2. Resumo das 
principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplica-
das na elaboração destas demonstrações fi nanceiras estão defi nidas abai-
xo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de pre-
paração - As demonstrações fi nanceiras da Companhia foram preparadas 
e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPCs). 2.2. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção - Os itens incluídos nas demonstrações fi nanceiras da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual 
a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras 
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, 
também, a moeda de apresentação. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa 
- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insignifi cante de mudança de va-
lor. 2.4. Outros ativos circulantes - Os demais ativos são apresentados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos, as variações monetárias auferidas e provisões para perdas na 
realização desses ativos, se houver, que são constituídas com base na 
análise das expectativas de sua efetiva realização. 2.5. Investimentos 
em controlada - A participação em controlada é avaliada pelo método 
de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como 
receita ou despesa operacional. Quando necessário, as políticas contábeis 
da controlada são alteradas para garantir consistências com as práticas 
adotadas pela Companhia.
 2019 2018    
(a) Informações sobre a controlada
Quantidade de ações possuídas
Ordinárias 355.227.092 355.227.092
Participação nas ações ordinárias - % 50,00% 50,00%
Participação no capital social total - % 33,47% 33,47%
Capital social integralizado 16.000.000 16.000.000
Patrimônio líquido 34.847.320 34.843.339
Lucro líquido do exercício 7.101.310 2.161.661

   Reservas de lucros  Ajustes de        
 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros avaliação
 social de capital legal estatutária acumulados patrimonial Total              
Em 1º de janeiro de 2018 8.445.600 629.136 124.443 2.117.915 - (379.660) 10.937.434
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - 623.170 - 623.170
Ajuste de avaliação patrimonial em controlada - - - - - (28.704) (28.704)              
Total do resultado abrangente do exercício - - - - 623.170 (28.704) 594.466              
Transações com empresas controladas - - - (12.096) - - (12.096)
Destinações do lucro
Dividendos - - - - (138.014) - (138.014)
Juros sobre o capital próprio - - - - (75.944) - (75.944)
Constituição de reservas - - 31.158 378.054 (409.212) - -              
Em 31 de dezembro de 2018 8.445.600 629.136 155.601 2.483.873 - (408.364) 11.305.846              
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - 2.320.486 - 2.320.486
Ajuste de avaliação patrimonial em controlada - - - - - (12.210) (12.210)              
Total do resultado abrangente do exercício - - - - 2.320.486 (12.210) 2.308.276              
Transações com empresas controladas - - - (38.945) - - (38.945)
Destinações do lucro
Dividendos - - - (797.910) (832.591) - (1.630.501)
Juros sobre o capital próprio - - - - (556.416) - (556.416)
Constituição de reservas - - 116.025 815.454 (931.479) - -              
Em 31 de dezembro de 2019 8.445.600 629.136 271.626 2.462.472 - (420.574) 11.388.260              

Senhores Acionistas - Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras desta Sociedade relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Matão (SP), 30 de março de 2020.    A Administração

sendo R$ 33.600 por ação. (c) Reserva de capital - Representada por 
ágio na subscrição das ações. (d) Reservas de lucros - Reserva legal - A 
reserva legal é constituída anualmente mediante destinação de 5% do lu-
cro líquido do exercício e não pode exceder 20% do capital social da Com-
panhia. A reserva legal tem por fi m assegurar a integridade do capital so-
cial e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o 
capital. Reserva estatutária - A reserva estatutária é constituída mediante 
a transferência de saldos de lucros acumulados remanescentes após a 
destinação da reserva legal, dos dividendos e de outras distribuições de 
lucros, limitada, em conjunto com valor da reserva legal, ao montante do 
capital social. A destinação do montante de R$ 815.454 para reserva esta-
tutária denominada “reserva de equalização de participações” deverá ser 
ratifi cada em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 
2020. A destinação de R$ 378.054 para reserva estatutária no exercício 
de 2018 foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 
28 de abril de 2019. (e) Ajustes de avaliação patrimonial - Estão repre-
sentados de forma refl exa, principalmente, por ajustes ao valor de mercado 
da carteira de títulos e valores mobiliários e por hedge de fl uxo de caixa da 
controlada indireta Itaú Unibanco Holding S.A.
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 2019 2018    
(b) Movimentação do investimento
Saldo inicial 11.661.334 11.221.736
Outros resultados abrangentes, outorga
 e outras (51.155) (40.800)
Equivalência patrimonial 2.376.659 723.462
Dividendos (1.711.604) (150.794)
Juros sobre o capital próprio (612.568) (92.270)    
Saldo em 31 de dezembro 11.662.666 11.661.334    

2.6. Outros passivos circulantes - São demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. 2.7. Impairment de ativos 
não fi nanceiros - Os ativos não fi nanceiros são revisados para a verifi -
cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor 
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para 
fi ns de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fl uxos de caixa identifi cáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não fi nanceiros que 
tenham sofrido impairment são revisados subsequentemente para a aná-
lise de uma possível reversão do impairment na data das demonstrações 
fi nanceiras. 2.8. Imposto de renda e contribuição social diferido - O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos so-
bre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fi scais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
fi nanceiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são de-
terminados, usando alíquotas de imposto (e leis fi scais) promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser apli-
cadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando 
o imposto diferido passivo for liquidado. 2.9. Transações junto a acio-
nistas não controladores - O CPC 36 - Demonstrações Consolidadas 
determina que alterações de participação em uma subsidiária, que não 
resultam em alteração de controle, são contabilizadas como transações de 
capital e qualquer diferença entre o valor pago e o valor correspondente 
aos acionistas não controladores é reconhecida diretamente no patrimônio 
líquido. 3. Patrimônio líquido - (a) Capital social - As ações de capital 
são classifi cadas no patrimônio líquido. O capital social é representado por 
16.560 (2018 - 16.560) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 5.520 
(2018 - 5.520) ações ordinárias e 11.040 (2018 - 11.040) ações preferen-
ciais. (b) Dividendos - A distribuição de dividendos e juros sobre capital 
próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo 
ao fi nal do exercício, com base no estatuto social da Companhia ou das de-
liberações formais dos acionistas. O benefício fi scal dos juros sobre capital 
próprio é reconhecido na demonstração de resultado. Conforme previsto 
no estatuto social da Companhia, os acionistas têm direito à distribuição 
de dividendo, em cada exercício social, de 100% da parcela do lucro líqui-
do que tiver sido realizada em dinheiro. Em 2019, a Companhia distribuiu 
R$ 1.630.501 (2018 - R$ 138.014) de dividendos sendo R$ 98.460 por 
ação e R$ 556.416 (2018 - R$ 75.944) de juros sobre o capital próprio
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COMPANHIA E. JOHNSTON DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ nº 04.679.283/0001-09

Demonstração do Resultado (Em Milhares de Reais)Balanço Patrimonial (Em Milhares de Reais)

Relatório de Administração

Notas Explicativas (Em Milhares de Reais)

 31/12/2019 31/12/2018    
Receitas (despesas) operacionais
 Participação no lucro de controlada em
  conjunto 2.376.659 723.462
 Tributárias (56.691) (8.535)
 Doações - (91.400)
 Administrativas (102) (497)    
Lucro operacional 2.319.866 623.030    
 Receitas fi nanceiras 620 140    
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170    
Ações em circulação no fi nal do exercício 16.560 16.560    
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$ 140.126 37.631    

Ativo 31/12/2019 31/12/2018    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 51 50
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  a receber 24.569 18.932
 Tributos a recuperar 11.143 2.991    
 35.763 21.973    
Não circulante
 Investimento em controlada em conjunto 11.662.666 11.661.334    

Total do ativo 11.698.429 11.683.307    

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019 31/12/2018    
Circulante
 Juros sobre o capital próprio a pagar 22.099 -
 Partes relacionadas - 91.300
 Tributos a recolher 2.674 765    
 24.773 92.065    
Não circulante
 Imposto de renda e contribuição social
  diferidos 285.396 285.396    
 285.396 285.396    
Total do passivo 310.169 377.461    
Patrimônio líquido
 Capital social 8.445.600 8.445.600
 Reserva de capital 629.136 629.136
 Reservas de lucros 2.734.098 2.639.474
 Ajustes de avaliação patrimonial (420.574) (408.364)    
 11.388.260 11.305.846    
Total do passivo e patrimônio líquido 11.698.429 11.683.307    

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Milhares de Reais)

 31/12/2019 31/12/2018    
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170
Ajustes de:
 Participação no lucro de controlada em
  conjunto (2.376.659) (723.462)
Variações no capital circulante
 Tributos a recuperar 271 695
 Tributos a recolher 1.909 (127)    
Caixa líquido aplicado nas atividades
 operacionais (53.993) (99.724)    
Fluxo de caixa das atividades de
 investimentos:
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  recebidos 2.226.650 218.492    
Caixa líquido gerado pelas atividades de
 investimentos 2.226.650 218.492    
Fluxo de caixa das atividades de
 fi nanciamentos:
 Empréstimos e fi nanciamentos com parte
  relacionadas (91.300) 91.300
 Dividendos e juros sobre o capital próprio
  pagos (2.081.356) (210.069)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 fi nanciamentos (2.172.656) (118.769)    
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
 de caixa, líquidos 1 (1)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 50 51    
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal
 do exercício 51 50    

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Milhares de Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente (Em Milhares de Reais)
 31/12/2019 31/12/2018    
Lucro líquido do exercício 2.320.486 623.170
Outros compo nentes do resultado
 abrangente
 Participação no resultado abrangente de
  investimentos em controlada:
Itens que serão reclassifi cados para o
 resultado
 Ativos fi nanceiros disponíveis para venda,
  hedge e variação
Cambial de investimentos no exterior 18.633 (14.250)
Itens que não serão reclassifi cados para
 o resultado
 Remunerações em obrigações de benefícios
  pós emprego (30.843) (14.454)    
Total do resultado abrangente do exercício 2.308.276 594.466    

1. Informações gerais - A Companhia E. Johnston de Participações tem 
como objeto social exclusivo a titularidade e o exercício conjunto do poder 
de controle da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. (“IUPAR”), de-
vendo manter, de forma direta e em caráter permanente, 100% das ações 
ordinárias classe “B” de emissão da IUPAR, correspondentes a 50% das 
ações com direito a voto. Conforme descrito na Nota 2.5, o controle da 
IUPAR é exercido conjuntamente com a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., 
titular de 100% das ações ordinárias classe “A”, correspondentes a 50% 
das ações com direito a voto, consequentemente conforme defi nido pelo 
Pronunciamento Técnico 18 R2 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC esse investimento não está sendo consolidado nessas 
demonstrações fi nanceiras. A IUPAR tem por objeto social exclusivo a ti-
tularidade e o exercício do controle acionário da sociedade denominada 
Itaú Unibanco Holding S.A., devendo manter, de forma direta e em caráter 
permanente, a propriedade de ações representativas de, pelo menos, 51% 
das ações com direito a voto da Itaú Unibanco Holding S.A. 2. Resumo das 
principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplica-
das na elaboração destas demonstrações fi nanceiras estão defi nidas abai-
xo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de pre-
paração - As demonstrações fi nanceiras da Companhia foram preparadas 
e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPCs). 2.2. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção - Os itens incluídos nas demonstrações fi nanceiras da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual 
a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras 
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, 
também, a moeda de apresentação. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa 
- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insignifi cante de mudança de va-
lor. 2.4. Outros ativos circulantes - Os demais ativos são apresentados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos, as variações monetárias auferidas e provisões para perdas na 
realização desses ativos, se houver, que são constituídas com base na 
análise das expectativas de sua efetiva realização. 2.5. Investimentos 
em controlada - A participação em controlada é avaliada pelo método 
de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como 
receita ou despesa operacional. Quando necessário, as políticas contábeis 
da controlada são alteradas para garantir consistências com as práticas 
adotadas pela Companhia.
 2019 2018    
(a) Informações sobre a controlada
Quantidade de ações possuídas
Ordinárias 355.227.092 355.227.092
Participação nas ações ordinárias - % 50,00% 50,00%
Participação no capital social total - % 33,47% 33,47%
Capital social integralizado 16.000.000 16.000.000
Patrimônio líquido 34.847.320 34.843.339
Lucro líquido do exercício 7.101.310 2.161.661

   Reservas de lucros  Ajustes de        
 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros avaliação
 social de capital legal estatutária acumulados patrimonial Total              
Em 1º de janeiro de 2018 8.445.600 629.136 124.443 2.117.915 - (379.660) 10.937.434
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - 623.170 - 623.170
Ajuste de avaliação patrimonial em controlada - - - - - (28.704) (28.704)              
Total do resultado abrangente do exercício - - - - 623.170 (28.704) 594.466              
Transações com empresas controladas - - - (12.096) - - (12.096)
Destinações do lucro
Dividendos - - - - (138.014) - (138.014)
Juros sobre o capital próprio - - - - (75.944) - (75.944)
Constituição de reservas - - 31.158 378.054 (409.212) - -              
Em 31 de dezembro de 2018 8.445.600 629.136 155.601 2.483.873 - (408.364) 11.305.846              
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício - - - - 2.320.486 - 2.320.486
Ajuste de avaliação patrimonial em controlada - - - - - (12.210) (12.210)              
Total do resultado abrangente do exercício - - - - 2.320.486 (12.210) 2.308.276              
Transações com empresas controladas - - - (38.945) - - (38.945)
Destinações do lucro
Dividendos - - - (797.910) (832.591) - (1.630.501)
Juros sobre o capital próprio - - - - (556.416) - (556.416)
Constituição de reservas - - 116.025 815.454 (931.479) - -              
Em 31 de dezembro de 2019 8.445.600 629.136 271.626 2.462.472 - (420.574) 11.388.260              

Senhores Acionistas - Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras desta Sociedade relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Permanecemos ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Matão (SP), 30 de março de 2020.    A Administração

sendo R$ 33.600 por ação. (c) Reserva de capital - Representada por 
ágio na subscrição das ações. (d) Reservas de lucros - Reserva legal - A 
reserva legal é constituída anualmente mediante destinação de 5% do lu-
cro líquido do exercício e não pode exceder 20% do capital social da Com-
panhia. A reserva legal tem por fi m assegurar a integridade do capital so-
cial e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o 
capital. Reserva estatutária - A reserva estatutária é constituída mediante 
a transferência de saldos de lucros acumulados remanescentes após a 
destinação da reserva legal, dos dividendos e de outras distribuições de 
lucros, limitada, em conjunto com valor da reserva legal, ao montante do 
capital social. A destinação do montante de R$ 815.454 para reserva esta-
tutária denominada “reserva de equalização de participações” deverá ser 
ratifi cada em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 
2020. A destinação de R$ 378.054 para reserva estatutária no exercício 
de 2018 foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 
28 de abril de 2019. (e) Ajustes de avaliação patrimonial - Estão repre-
sentados de forma refl exa, principalmente, por ajustes ao valor de mercado 
da carteira de títulos e valores mobiliários e por hedge de fl uxo de caixa da 
controlada indireta Itaú Unibanco Holding S.A.

Conselho de Administração
 Pedro Moreira Salles - Presidente
 Fernando Roberto Moreira Salles - Vice-presidente
 Walther Moreira Salles Júnior - Conselheiro
 João Moreira Salles - Conselheiro

Diretoria
 Pedro Moreira Salles - Diretor Presidente
 Demosthenes Madureira de Pinho Neto - Diretor
 Mauro Agonilha - Diretor
 Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretora

Roberto Carlos de Nóbile - CRC TC - 1SP 173.311/O-6

 2019 2018    
(b) Movimentação do investimento
Saldo inicial 11.661.334 11.221.736
Outros resultados abrangentes, outorga
 e outras (51.155) (40.800)
Equivalência patrimonial 2.376.659 723.462
Dividendos (1.711.604) (150.794)
Juros sobre o capital próprio (612.568) (92.270)    
Saldo em 31 de dezembro 11.662.666 11.661.334    

2.6. Outros passivos circulantes - São demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. 2.7. Impairment de ativos 
não fi nanceiros - Os ativos não fi nanceiros são revisados para a verifi -
cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor 
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para 
fi ns de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fl uxos de caixa identifi cáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não fi nanceiros que 
tenham sofrido impairment são revisados subsequentemente para a aná-
lise de uma possível reversão do impairment na data das demonstrações 
fi nanceiras. 2.8. Imposto de renda e contribuição social diferido - O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos so-
bre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fi scais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
fi nanceiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são de-
terminados, usando alíquotas de imposto (e leis fi scais) promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser apli-
cadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando 
o imposto diferido passivo for liquidado. 2.9. Transações junto a acio-
nistas não controladores - O CPC 36 - Demonstrações Consolidadas 
determina que alterações de participação em uma subsidiária, que não 
resultam em alteração de controle, são contabilizadas como transações de 
capital e qualquer diferença entre o valor pago e o valor correspondente 
aos acionistas não controladores é reconhecida diretamente no patrimônio 
líquido. 3. Patrimônio líquido - (a) Capital social - As ações de capital 
são classifi cadas no patrimônio líquido. O capital social é representado por 
16.560 (2018 - 16.560) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 5.520 
(2018 - 5.520) ações ordinárias e 11.040 (2018 - 11.040) ações preferen-
ciais. (b) Dividendos - A distribuição de dividendos e juros sobre capital 
próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo 
ao fi nal do exercício, com base no estatuto social da Companhia ou das de-
liberações formais dos acionistas. O benefício fi scal dos juros sobre capital 
próprio é reconhecido na demonstração de resultado. Conforme previsto 
no estatuto social da Companhia, os acionistas têm direito à distribuição 
de dividendo, em cada exercício social, de 100% da parcela do lucro líqui-
do que tiver sido realizada em dinheiro. Em 2019, a Companhia distribuiu 
R$ 1.630.501 (2018 - R$ 138.014) de dividendos sendo R$ 98.460 por 
ação e R$ 556.416 (2018 - R$ 75.944) de juros sobre o capital próprio
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