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NOTA 23 - COMPROMISSOS,
RESPONSABILIDADES
E CON·
TINGÊNCIAS
O Banco é patrocinador da Fundação Banco do Brasil, que tem como
objetivos a promoção, apoio, incentivo e .patrocínio de ações de domínio educacional, cultural, social, fílantrõpico, recreativo/esportivo,
e de fomento a atividades de pesquisa científico-tecnológica
e assistência a comunidades urbano-rurais.
As garantias concedidas a terceiros, mediante encargos financeiros e
contragarantias pelos beneficiários -- fianças, avais e cartas de garantia -- montam, em 31.12.98, a R$ 1.536,109 mil (em 31.1):97, a
R$ 1.607:008 mil).
.
O Banco é operador do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) e
administrador do Programa de Formação do' Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), garantindo a este último uma rentabilidade mínima
. equivalente à TJLP.
O Banco tem comprornlssos de créditos, decorrentes de operações já
contratadas, e responsabilidades por administração de serviços, inclusive os da custõdia de numerário.
As contingências judiciais mais significativas acham-se cobertas por
provisão específica, no valor de R$ 417.257 mil, em 31.12:98 CR$
348:597 mil em 3 1.12.97), julgada suficiente à cobertura de eventuais
desembolsos.
O Banco, não obstànte o reduzido grau de risco a que estão sujeitos
seus ativos, contrata seguros para seus valores e bens a níveis considerados. adequados para çoberrura de eventuais sinistros .•
NOTA 24 - ADEQUAÇAO DOS SISTEMAS ELETRONICOS
ANO 2000
Objetivando o correto processamento das &tas posteriores ao ano de
1999, relacionamos as seguintes informações, de acordo com as Instruções CVM n," 276, de 08.05.98 e n." 293, de 30.10.98:
a) A natureza e os montantes dos gastos e investimentos :
- O Banco do Brasil S.A . efetuou previsão de gastos no montante de
R$ 65.000 mil para despesas inerentes às atividades de tecnologia
Impactadas com o "Bug do Milênio", decorrentes da migração das.
aplicações para uma nova linguagem de desenvolvimento de sistemas,
compatível com o processamento de quatro dígitos para os campos
data , cujos valores são utilizados à medida do uso dos recursos
humanos e 'materiais;
.
- Visando a substituição de equipamentos considerados obsoletos,
descontinuados e que não estejam adaptados ao ano 2000. o Banco
está modernizando todo o' parque computacional.
O total de R$
291.000 mil, previsto em orçamento, está sendo investido em microcomputadores e outros componentes que viabilizarn um moderno
cenário tecnológico.
b) As medidas adotadas para ajustamento-dos
seus sistemas e o
andamento dos 'trabalhos correspondentes:
- formalização do projeto AN02000, determinando a elaboração de
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NOTA 22 - DEMON~'fID.\ÇÃO

aquisitiva constante

BB-Agências no Paí~ e no Exterior
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Despesas 'da Intermediação Financeira
Resultado Bruto-Intermediação
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Resultado Operacional,
Resultado Não Operacional
Resultado antes dos Itens Extraordinários
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Itens Extraordinários
Créditos Tributários (Imposto de Renda!
Contribuição Social) - Banco Comercial
Provisão para Passivo Previdenciário
Provisão para Riscos de Créditos
Imposto de Renda eContribuição
Social
Participações Estatutárias no Lucro
Lucro(Prejuízo) Líquido
Número de ações
Lucro(prejuízo) por lote de 1.000 ações

NOTA 21 -CONCILIACÃO
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planejamento formal e estruturado, Criação de equipe exclusiva para
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
gerenciar o projeto, definição dá' estratégia de abordagem e desigAos, administradores e acionistas
nação do Diretor de Varejo, Serviços, Tecnologia e Infra-estrururn ,
como responsável pelo cumprimento do disposto na Resolução n," • Banco do Brasil S.A.
2.453/97, do BACEN;
1 Examinamos os balanços patrimoniais do Banco do Brasil S.A.
. realização de inventário e conseqüente controle do andamento das
individual, agências no país e no exterior, e consolidado, em 3 I de
adequa'ções;
dezembro de 1998 ede 1997, apresentados pela legislação societãria,
- nos contratos com os fornecedores passou se a exigir a imunidade
e as respectív as demonstrações do resultado, das mutações do pade seus produtos e/ou serviços relativos a datas posteriores ao final do
trimônio líquido e das origens e aplicações de recursos corresponano de 1999;
dentes aos exercícios findos naquelas datas e ao semestre findo em 31
• análise da capacidade de imunidade dos clientes e/ou parceiros do
de dezembro de 1998, elaborados sob a responsabilidade de sua
Banco quanto ao "Bug do Milênio";
administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre
- em novembro/98, foi finalizado o .trabalho de auditoria interna c
essas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis das ugênexterna do Projeto An02000;
das e controladas no exterior relativas aos exercícios findos em 3'J de
- em deiemnro/98. foram concluídos os testes e simulações referentes
dezembro de' 1998 e de 1997, furam examinadas por outros auditores
a conversão dos sistemas eletrônicos de informação automatizadu das
independentes, e a nossa opinião, no que diz respeito aos valores dos
instituições fmanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar
investimentos e dos resultados decorrentes dessas agências e conpelo Bacen para datas posteriores ao final do ano de 1999;
-troladas (nota 2.c), está baseada nos pareceres desses auditores.
- Controle da adaptação dos recursos tecnológicos também das suas
2 Nossos exames foram conduzidos em conformidade com as normas
Subsidiárias e Coligadas;
de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, conc) Os possíveis efeitos nos negócios e os riscos envolvidos:
siderando a relevância dos saldos, o volume das transações e os
- nos dois últimos meses do ano de 1998, foram realizados trabalhos
sistemas contábil e de controles internos do banco e de suas conde identificação e colaboração com os clientes e parceiros que netroladas; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
cessitavam estar com os sistemas prontos no final de 1998. Todo o
registros que suportam os' valores e as informações contábeis di:
ano de 1999 será dedicado a garantir que as relações com os demais
vulgados; e c) a avaliação das phíticas e das estimativas contábeis
clientes: e parceiros não sejam impactadas com .a chegada do ano
mais representativas adotadas pela administração do banco e da apre2000;
sentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- -os sistemas eletrônicos das organizações sob responsabilidade do
3 Conforme facultado na Circular no. 2.582, do Banco Central do
Banco já são foco de tratamento específico desde o início do ano de
1998. Sendo assim, todos os aplicativos estão adaptados, os software - .Brasil, o banco optou por diferir os gastos com o processo de re-'
estruturação e modernização que está em implementação. A adoção
c hardware foram ajustados ou substituídos, a infra-estrutura está
do referido procedimento está em desacordo com as práticas conpreparada para que a empresa não sofra impactos com o precestábeis previstas na legislação soclerãria.X'omo
conseqüência, o pasarnentodas
datas posteriores a 1999. Nossas agências do exterior
trimônio líquido no, exercício flndo em 31 de dezembro de 1998 está
também estão adequadas ao advento do ano 2000.
aumentado em R$ 394.837 mil, e o lucrono exercício e do semestre
NOTA 25 - EVENTOS SUBSEQUENTES
findo cm 3J de dezembro de 1998 estão reduzidos em RS 70.046 mil
Na primeira quinzena de janeiro de 1909 fui alterada li política came R$ 37.245 mil, respectivamente. O patrimônio liquido e o lucro do
bial. deixando ao mercado a livre negociação da taxa. Essa mudança
exercício findo em 31 de dezembro de 1997 estão aumentados em R$
resultou em significativa desvalorização da moeda nacional com re467.235 mil e R$ 19.181 mil, respectivamente (nota 19).
flexos em todos os segmentos econômicos.
Em 3.1.12.98 o Banco apresentava uma posição lfquida ativa re4 Em nossa opinião; com base em nossos exames e no parecer de
uutros auditores indcpendcnte-, e exceto quanto aos efeitos do assunto
levante, representada. principalmente, pelos investimentos em suas
dependências no exterior.
mencionado no parágrafo 3, as demonstrações contãbeís referidas no
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