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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO
 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Continuação...

Continua...

(j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas

Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes, além de comissão sobre captação
de títulos e valores mobiliários no exterior, os quais estão de acordo com a vigência dos respectivos contratos.

São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou
prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o princípio
da competência.

Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos
subsequentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e
baixados diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos da
instituição ou quando não são mais esperados benefícios futuros.

Conforme Circular BACEN nº 3.738/14, a partir de 2015 o Conglomerado utiliza a faculdade de diferimento da
despesa relativa a comissão de originação de operações de créditos de cartão. Os valores ativados para
diferimento serão amortizados ou de forma linear ou de forma imediata se houver liquidação ou baixa da
operação de crédito que deu origem (vide Nota 10 (b)).

(k) Investimentos

Os investimentos em controladas, com mais de 50% de participação ou que apresentam influência significativa,
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial (vide percentual de participações na Nota 11). Os
demais investimentos, são registrados pelo valor de custo e são ajustados a valor de mercado através de
constituição de provisão, conforme normas vigentes.

(l) Imobilizado de uso

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades do
Banco ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram ao Banco
os benefícios, riscos e controles desses bens. São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação
acumulada e da provisão para perdas por imparidade, quando aplicável.

A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada em
sua utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: imóveis de uso - 4%;
máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e
equipamentos de processamento de dados - 20%.

(m) Intangível

São compostos por itens não monetários, sem substância física e separadamente identificáveis. São decorrentes
de combinações de negócios, licenças de software e outros ativos intangíveis. Esses ativos são reconhecidos
pelo custo. O custo de um ativo intangível, adquirido em uma combinação de negócios, é o seu valor justo na
data da aquisição. Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados durante sua vida útil econômica
estimada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados.

O valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, como ágio ou ativos intangíveis ainda não
disponíveis para uso, são testados anualmente. Ativos intangíveis sujeitos a amortização são avaliados ao fim
de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Uma
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil exceder o valor recuperável.

i. Ágio

O ágio é originado no processo de aquisição de controladas e joint ventures. Representa o excesso do custo de
aquisição, sobre o valor contábil dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de uma controlada ou joint
venture na data da aquisição. O ágio originado na aquisição de controladas é reconhecido em “Ativos Intangíveis”
nas demonstrações financeiras consolidadas.

Ágios com base na expectativa de rentabilidade futura foram apurados em aquisições de participações societárias,
fundamentados na rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios são decorrentes da diferença entre o
valor de aquisição e o valor do patrimônio líquido das controladas, apurados na data de aquisição, como
requerem as normas do Cosif, e estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, com base na
projeção de resultados da respectiva investida e são amortizados em consonância com os prazos de projeções
que o justificam ou por sua alienação ou perda. São submetidos anualmente ao teste de redução ao valor
recuperável.

(n) Ativo diferido

É demonstrado pelo custo de aquisição/formação até 2008, deduzidos da amortização acumulada e da
provisão para perdas por imparidade, quando aplicável.

(o) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros

Perdas são reconhecidas no resultado do período caso existam evidências de que os ativos estejam avaliados
por valor não recuperável. Este procedimento é realizado anualmente.

(p) Passivos circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.

(q) Impostos e contribuição social

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida do
adicional de 10%, e foi constituída provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado à alíquota
de 15% até agosto de 2015, e 20% a partir de setembro de 2015, permanecendo assim até dezembro de 2018,
em conformidade com a Lei 13.169/15. Os créditos tributários sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais e
base negativa estão constituídos pelas respectivas alíquotas para imposto de renda e, para a contribuição social
pela alíquota-base de 15%.

Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social são revisados a cada data de balanço e
constituídos sobre adições e exclusões temporárias e com base na legislação vigente à data de sua constituição.
A realização destes créditos tributários ocorrerá quando da efetiva utilização e/ou reversão dos valores sobre os
quais foram constituídos.

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados usando alíquotas de imposto
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo
imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na proporção da probabilidade de
que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra os quais as diferenças temporárias possam ser usadas.

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de
compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a
entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.

(r) Operações em moedas estrangeiras

O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na
conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento do
período. Em 31 de dezembro de 2016, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 = R$3,2591 (em 31/12/2015
- US$ 1,00 = R$3,9048).

(s) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias

São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº
3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN.

Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle
da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação
por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é
provável são divulgados nas notas explicativas (vide Nota 18);

Passivos Contingentes – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e Administração, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade dos Tribunais, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Além das situações acima mencionadas, foi incluído no cálculo de
perda provável o fator histórico de prováveis causas judiciais levando em consideração o comportamento e a
experiência do Banco observados entre a ocorrência do fato e a notificação judicial. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas
notas explicativas, quando individualmente relevantes. Passivos contingentes classificados como remotos não
requerem provisão ou divulgação (vide Nota 18).

Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações
tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da
avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas
demonstrações financeiras (vide Nota 18).

(t) Plano de remuneração - Administradores

O Banco BMG implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores, que
contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos
da Instituição e às melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O
montante da remuneração fixa é aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à remuneração variável
está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos do Conglomerado BMG, às metas individuais e de
áreas de atuação dos Administradores.

(u) Cisão Parcial

De acordo com a reunião de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 31 de março de 2016, foi deliberada
a cisão parcial de determinados ativos e passivos do Banco BCV S.A. e do Banco Cifra S.A., tendo os mesmos sido
incorporados no Banco BMG S.A.. Os valores incorporados às informações contábeis intermediárias foram mensurados
com base nos livros contábeis de 31/12/2015 dos bancos que tiveram seus ativos e passivos cedidos.

Em 31/03/2016
Balanço Patrimonial              Banco Cifra Banco BCV

Ativo
Relações interfinanceiras ....................................................................... 33.151 1.214
Operações de crédito .............................................................................. 1.019.321 971.539
Outros créditos ......................................................................................... 498.652 96.334
Outros valores e bens .............................................................................. 44.436 1.297
Permanente ............................................................................................. 2.314 1.085
Investimentos .......................................................................................... 871
Imobilizado de uso ................................................................................. 2.314 214

Total do Ativo ......................................................................................... 1.597.874 1.071.469

Passivo
Depósitos ................................................................................................. 1.190.222 174.597
Relações interfinanceiras ....................................................................... 56 20
Obrigações por empréstimos e repasses ................................................ 1 8.980
Outras obrigações ................................................................................... 407.595 887.872

Total do Passivo .................................................................................... 1.597.874 1.071.469

(v) Princípios de consolidação - Conglomerado Financeiro

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com as normas de consolidação
e instruções do BACEN para a elaboração do consolidado do Conglomerado Financeiro. Assim, foram eliminadas
as participações de uma Instituição em outra, os saldos de contas patrimoniais e as receitas e despesas entre as
mesmas, bem como foram destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às
participações dos acionistas minoritários. Essas demonstrações financeiras incluem o Banco BMG S.A., a
subsidiária no exterior BMG Bank (Cayman) Ltd., e as controladas BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil,
Banco Cifra S.A., Cifra Financeira S.A., e Banco BCV S.A..

Para a preparação das demonstrações financeiras consolidadas, as operações de arrendamento mercantil
foram classificadas pelo método financeiro, registradas pelo valor presente das contraprestações futuras com o
valor residual antecipado recebido apresentado como redutor do arrendamento mercantil a receber.

Os ágios apurados nas aquisições de investimentos em empresas controladas estão apresentados na nota de
“Intangível” Nota 13.

As demonstrações financeiras da empresa sediada no exterior, BMG Bank (Cayman) Ltd., são originalmente
preparadas em moeda local (US$) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do Bacen.

(w) Mudança de Critério Contábil

Os usuários das demonstrações contábeis devem ter a possibilidade de comparar as demonstrações contábeis
da entidade ao longo do tempo para identificar tendências na sua posição patrimonial e financeira, no seu
desempenho e nos seus fluxos de caixa. Por isso, com o intuito de demonstrar informação confiável e mais
relevante e completa nas demonstrações contábeis, a Administração revisou as suas políticas contábeis em três
pontos listados abaixo:

1) Com relação ao diferimento de despesas decorrentes do comissionamento pago a operações de cartão de
crédito, de acordo com as normas emanadas pelo Banco Central do Brasil (Resolução 3.954 e complementares),
as regras são as seguintes:

� Pagamento de comissionamento anterior ao ano de 2015: não há alteração na apropriação;
� Pagamento de comissionamento durante o ano de 2015: 1/3 despesado no ato e 2/3 diferido;
� Pagamento de comissionamento durante o ano de 2016: 2/3 despesado no ato e 1/3 diferido;
� Saldo remanescente de comissionamento a diferir de contratos liquidados: despesado integralmente.

2) Ajuste de ressarcimentos a clientes refentes a exercícios anteriores.

3) Ajuste no saldo de comissões ativas referentes a exercícios anteriores.

Reapresentação de demonstrações financeiras

Em atendimento aos requerimentos do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional que, por meio
da Resolução 4.007/11 que aprovou o CPC 23, as demonstrações financeiras de 2015 do Conglomerado
Financeiro e do Banco estão sendo reapresentadas, em decorrência de ajustes supracitados apurados entre os
anos de 2010 e 2015, conforme quadros que seguem:

Em 31 de dezembro de 2015 Conglomerado Financeiro
Anterior Ajustes Atual

Ativo
Crédito tributário ............................................................. 2.231.832 112.778 2.344.610
Despesas antecipadas ..................................................... 527.751 (183.054) 344.697

Total do Ativo ..................................................................... 17.151.589 (70.276) 17.081.314

Passivo
Outras obrigações .......................................................... 4.718.115 98.892 4.817.007

Total do Passivo ............................................................. 14.006.735 98.892 14.105.628

Patrimônio Líquido
Ajuste de avaliação patrimonial .................................. (6.689) 10.237 3.548
Reservas de lucros ......................................................... 346.447 (179.405) 167.043

Total do Patrimônio Líquido .......................................... 3.144.854 (169.168) 2.975.686

Total do Passivo e Patrimônio Líquido .......................... 17.151.589 (70.276) 17.081.314

2015     Conglomerado Financeiro
Anterior Ajustes Atual

Demonstração do Resultado do Exercício
Operações de crédito ...................................................... 1.769.258 (165.486) 1.603.423
Outras despesas operacionais ........................................ (272.372) (21.082) (293.454)
Ativo fiscal diferido ......................................................... 400.656 74.627 475.283

Lucro líquido do período .................................................. 188.791 (111.941) 76.850

Em 31 de dezembro de 2015 Banco
Anterior Ajustes Atual

Ativo
Crédito tributário ............................................................. 1.450.264 112.778 1.563.042
Despesas antecipadas ..................................................... 470.182 (183.054) 287.128

Total do Ativo ‘ ................................................................... 16.852.442 (70.276) 16.782.167
Passivo

Outras obrigações .......................................................... 3.091.939 98.892 3.190.831
Total do Passivo ............................................................. 13.707.619 98.892 13.806.512
Patrimônio Líquido

Ajuste de avaliação patrimonial .................................. (6.689) 10.237 3.548
Reservas de lucros ......................................................... 346.447 (179.405) 167.043

Total do Patrimônio Líquido .......................................... 3.144.823 (169.168) 2.975.686

Total do Passivo e Patrimônio Líquido .......................... 16.852.442 (70.276) 16.782.167

2015 Banco
Anterior Ajustes Atual

Demonstração do Resultado do Exercício
Operações de crédito ...................................................... 1.243.887 (165.486) 1.078.401
Outras despesas operacionais ........................................ (175.332) (21.082) (196.415)
Ativo fiscal diferido ......................................................... 340.072 74.627 414.699

Lucro líquido do período .................................................. 188.791 (111.941) 76.850

Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Ativo circulante ........................................................................................... 8.881.804 304.368 109.642 519.591 917.720 12.518 2.684.690 8.060.953 8.219.829
Disponibilidades ........................................................................................... 14.309 321 7.385 1.425 6.113 575 637 29.491 71.401
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................................... 911.791 281.245 484.904 833.740 10.656 2.490.636 31.700 404.116
Títulos e valores mobiliários ........................................................................ 307.320 24.717 34.175 297.862 223.028
Relações interfinanceiras ............................................................................. 15.816 487 636 16.939 24.354
Operações de crédito .................................................................................... 6.417.130 22.036 6.439.166 6.207.306
Operações de arrendamento mercantil ....................................................... 25 25 374
Outros créditos ............................................................................................... 1.081.598 22.714 80.221 32.775 52.514 1.287 159.242 1.111.867 941.019
Outros valores e bens .................................................................................... 133.840 63 133.903 348.231
Não circulante .............................................................................................. 9.298.159 44.729 76.079 164.129 257.865 7.932 2.293.440 7.555.454 8.861.485
Realizável a longo Prazo ............................................................................ 6.170.924 44.729 76.079 164.129 257.865 7.932 19.243 6.702.415 6.962.373
Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................................... 630.701 8.239 4.001 7.003 19.243 630.701 85.586
Títulos e valores mobiliários ........................................................................ 2.011.011 12.085 17.723 1.871 2.042.690 2.403.167
Operações de crédito .................................................................................... 1.114.860 76.079 1.190.939 1.844.902
Operações de arrendamento mercantil ....................................................... 50
Outros créditos ............................................................................................... 2.232.614 24.405 142.405 248.991 7.932 2.656.347 2.624.432
Outros valores e bens .................................................................................... 181.738 181.738 4.236
Permanente .................................................................................................. 3.127.235 2.274.197 853.039 1.899.112

Total do Ativo ................................................................................................ 18.179.963 349.097 185.721 683.720 1.175.585 20.450 4.978.130 15.616.406 17.081.314


