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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil (“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal, de
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Prejuízos
CS Adições fiscais/base

MP 2.158-35 temporárias negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2015 1.379 2.999 18.632 23.010
Constituição ..................... 2.187 2.187
(Reversão) / (Utilização) .. (446) (1.820) (2.266)
Saldo final em 31/12/2015 1.379 4.740 16.812 22.931

A provisão para imposto de renda diferido sobre exclusões temporárias refere-se,
principalmente, a superveniência de depreciação.

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social no resultado

2016 2015
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes do imposto

de renda e da contribuição
social .............................. 26.897 26.897 11.018 11.018

Adições (exclusões)
permanentes:
Participações estatutárias ... (630) (630) (457) (457)
Outros ................................ (117) (152) (630) 78

Base de cálculo ................... 22.584 22.315 9.931 10.639
Alíquota base ........................ 3.388 4.463 1.490 1.597
Alíquota adicional ................... 2.234 969
Incentivos fiscais .................. (174)
Crédito tributário majoração

de alíquota CSLL ................ (1.259)
Despesa com imposto de

renda e contribuição social 5.448 3.204 2.459 1.597

(c) Expectativa de realização

Exercícios Expectativa de realização por período
2017 ............................................................................................... 4.712
2018 ............................................................................................... 4.490
2019 ............................................................................................... 3.474
2020 ............................................................................................... 3.453
2021 ............................................................................................... 776
2022 ............................................................................................... 662
2023 ............................................................................................... 662
2024 ............................................................................................... 662
2025 ............................................................................................... 662
2026 ............................................................................................... 662
Total ............................................................................................... 20.215

20 GESTÃO DE RISCOS

1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital

Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é essencial para a
maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de
negócios, bem como para garantir a preservação da integridade e a independência
dos processos. Desta forma, a Banco BMG tem desenvolvido, com base nas
melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles
internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição
aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos
e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.

Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de
mercado, crédito e operacional - com ações específicas para cada um, descritas
abaixo:

1.1 Gestão de Capital

O Banco BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital
centralizada para o Conglomerado Financeiro, nomeando um diretor responsável
para toda a estrutura.

O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões
acerca do gerenciamento de capital.

O comitê é conduzido pela Diretoria Executiva de Controladoria (DECONT) com
o objetivo de apresentar ao Conselho de Administração e demais Diretorias o
Índice de Basiléia atual bem como as projeções para os próximos três anos.

Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:

• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas,
procedimentos, metodologias e processos relacionados ao gerenciamento de
capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos nesta Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização
e submetê-los à aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê
que afetem a Política, e o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos
processos de gestão de capital, seus pontos fortes e fracos, assim como a
adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito
da Organização, inclusive os possíveis impactos no capital, oriundos aos riscos
associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-
financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções
financeiras e na necessidade futura de capital, bem como possíveis alterações
relevantes em relação às estratégias adotadas, o montante de capital a ser
alocado e os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa
pertinentes à gestão de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do
Comitê.
A Superintendência de Planejamento Financeiro e RI Controladoria subordinada a
Diretoria Executiva de Controladoria é a responsável pela projeção dos ativos,
passivos, receitas e despesas do conglomerado financeiro BMG, assim como
pela aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.

A Superintendência Contábil Fiscal subordinada a Diretoria Executiva de
Controladoria é responsável pela apuração e projeção do Índice de Basiléia
utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e cenários relativos aos
Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez.

A Superintendência de Riscos (SURIC) sob a responsabilidade da Diretoria
Executiva de Controladoria é a unidade responsável pelo gerenciamento do
capital do conglomerado financeiro BMG assim como pela avaliação de possíveis
impactos no capital oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras
integrantes do consolidado econômico-financeiro.

1.2 Risco de Mercado

Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem
que a gestão desse risco, aliada a um efetivo controle a partir das melhores
práticas e ferramentas operacionais, garante que a instituição esteja
adequadamente capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e
desvantagens em termos de retorno e risco.

Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e
responsabilidades em relação à gestão do risco de mercado em suas atividades,
para a eficácia dos controles.

O Conglomerado Prudencial do BMG emprega uma política conservadora no
gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma
eficaz cada fator para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que
venham impactar a dinâmica do preço do ativo.

Estratégia do Grupo Financeiro
A política interna do Grupo BMG define limites conservadores para exposições
em moeda estrangeira e taxas de juros. As posições que não estejam dentro dos
limites estabelecidos são submetidas à aprovação do ALCO (Comitê de Ativos e
Passivos) previamente.

Carteira de Negociação (Trading Book) e Banking Book
De acordo com a Circular nº 3.642/13, que estabelece os critérios mínimos para
a classificação das operações das instituições financeiras na Carteira de
Negociação (Trading Book) e fora da Carteira de Negociação (Banking Book), e a
Circular nº 3.365/07, que dispõe sobre a mensuração do risco de taxas de juros
das operações do Banking Book, o Conglomerado Prudencial do BMG segrega as
operações classificadas na carteira de Banking Book das operações classificadas
como Trading Book para cálculo do Risco de Mercado.

O gerenciamento de risco de mercado busca garantir que os critérios de classificação
na Carteira de Negociação (Trading) e Carteira de Não Negociação (Banking),
sejam observados de maneira consistente, por meio do estabelecimento de
controles que garantam a adequação da classificação e o monitoramento da
rotatividade das operações na carteira de negociação.

Processo de Gerenciamento
A área de gerenciamento utiliza práticas e tecnologias para a mensuração e
acompanhamento diário dos limites definidos, das sensibilidades e estresses às
oscilações da exposição cambial, taxa de juro, preços de ações e mercadorias
(commodities), prevendo, inclusive, os riscos inerentes a novas atividades e
produtos, adequando os controles e procedimentos necessários.

A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos
limites e disponibiliza relatórios gerenciais de controle das posições, além de
reporte e apresentações periódicas à Alta Administração.

Os resultados da mensuração, envolvendo situações de normalidade e de estresse,
e a realização dos testes de aderência, além da verificação do cumprimento dos
limites estabelecidos, são divulgados através da Carta Mensal de Risco de
Mercado a toda Diretoria Executiva e ao ALCO.

As operações de hedge executadas pela tesouraria devem, necessariamente,
cancelar ou mitigar os riscos do descasamento de quantidades, prazos, moedas
ou indexadores, das posições Banking. Existem limites específicos para posições
de negociação (Trading). Há ainda processos de Hedge Accounting para emissões
externas e seus elementos de proteção (swaps cambiais) e Hedge de Fluxo de
Caixa para captações finais em CDI e seus elementos de proteção (futuros DI1
na BVM&F), que possibilitam redução de riscos evitando assimetrias contábeis.

Apreçamento dos Instrumentos Financeiros
Com o intuito de adotar as melhores práticas, relacionadas à apuração do valor de
mercado dos instrumentos financeiros, a Superintendência de Riscos (SURIC),
determina, sempre que possível, a utilização de preços e taxas da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros e Mercados Secundários. Na impossibilidade de
encontrar tais referências de mercado, são utilizados preços disponibilizados por
outras fontes (por exemplo: Bloomberg, Broadcaste Corretoras). Como última
opção, são adotados modelos internos de precificação e apreçamento dos
instrumentos, que são submetidos aos processos de validação e avaliação do
Grupo.

Conforme processo de governança, os critérios de marcação a mercado são
revisados periodicamente, podendo sofrer modificações em decorrência de
alterações nas condições de mercado ou pelo desenvolvimento de novos modelos
considerados mais adequados pelo Grupo.

Em dezembro de 2014, o CMN publicou a Resolução nº 4.389, que altera a
Resolução nº 4.277 de 2013, que estabelece procedimentos mínimos a serem
observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros, avaliados
pelo valor de mercado e diretrizes para aplicação de ajustes prudenciais, para tais
instrumentos. Conforme procedimentos destacados nos parágrafos anteriores, o
Banco BMG já está alinhado às diretrizes da resolução, inclusive com a aplicação
dos devidos ajustes prudenciais promovidos pela regulação.

1.3 Risco de Liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo manter sistemas de controle
estruturados em consonância com os perfis operacionais da instituição,
periodicamente reavaliados, que permitam o acompanhamento permanente das
posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados financeiros
e de capitais, de forma a evidenciar e mitigar o risco de liquidez decorrente das
atividades desenvolvidas.
Define-se como risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e
recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição,
levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de
seus direitos e obrigações.

Processo de Gerenciamento
O Banco conta com estrutura de gerenciamento de riscos centralizada em uma
única diretoria, com atribuições formalmente aprovadas pelo Conselho de
Administração, visando a manter a liquidez em níveis aceitáveis, incluindo práticas,
processos, procedimentos e reportes.

A estrutura de gerenciamento é compatível com a natureza das operações, a
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco de liquidez da
instituição, sendo que a gestão é centralizada na Gerência Corporativa de Riscos,
subordinada à Diretoria Executiva de Riscos Corporativos.  O gerenciamento do
risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez
de caixa e dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.

Mensuração e Controle do Risco
A área de Risco é responsável principalmente pela preparação dos fluxos de
caixa e pela análise diária de todas as posições mantidas em conjunto com a
Tesouraria, bem como a avaliação da sua adequação em relação aos limites
operacionais estabelecidos, e pela avaliação da liquidez dos ativos negociados e
pelo impacto de cenários negativos no caixa.

A mensuração do risco de liquidez ocorre da seguinte forma:
• Acompanhamento diário dos limites de liquidez estabelecido pela Administração;
• Projeções de Liquidez por meio de fluxo de Caixa;
• Modelagem e Construção de Cenários (Teste de Estresse);
• Comparativo e Análise de Variações (Backtesting);
• Plano de Contingência de Liquidez.
A comunicação do processo de gerenciamento de risco de liquidez é realizada por
meio de distribuição de relatórios às áreas envolvidas na gestão e no controle,
bem como à Diretoria Executiva e ao Comitê de Ativos e Passivos - ALCO.
Ainda, como parte do processo, são elaborados relatórios mensais sobre o
gerenciamento do risco de liquidez, com detalhadas informações sobre as
ocorrências do período.

A principal política de mitigação de riscos de liquidez é a busca de recursos com
prazos casados com os das operações efetuadas, sob a forma de cessões de
crédito. Além disso, a organização busca captar a prazos compatíveis com os
das aplicações e conta com plano de contingência adequado para os casos
excepcionais.

1.4 Risco de Crédito

O Conglomerado Prudencial do BMG possui política de gerenciamento do risco de
crédito devidamente instituída com objetivo de garantir a integridade de seus
ativos e níveis adequados de riscos e perdas, bem como os resultados esperados
de seus negócios.

Os acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem
que esta política deve ser continuamente aperfeiçoada, contando com análises
exaustivas dos fatores internos e externos que possam impactar a solvabilidade
de obrigações financeiras pactuadas nos diversos segmentos e produtos com os
quais opera.

Estratégia de Crédito do Grupo Financeiro
Em resposta às condições do cenário macroeconômico, a estratégia de atuação
do Banco BMG foi revista ao longo de 2016, com objetivo de aumentar seu foco
no segmento Varejo, oferecendo soluções de crédito eficientes para diferentes
perfis de clientes.
Assim, os principais produtos de crédito passaram a ser: Cartão de Crédito
Consignado, BMG Empresas,BMG Em Conta (crédito pessoal com débito em
conta) e o Crédito Pessoal Digital, sendo ainda mantida aberta a possibilidade de
desenvolvimento de outros produtos com potencial de crescimento e rentabilidade.

Cartão Consignado
O cartão consignado do Banco BMG é um cartão de crédito internacional, com os
mesmos benefícios dos cartões tradicionais, mas com a vantagem do desconto
na folha de pagamento e de taxas atrativas. Para os convênios com os quais o
Banco BMG possui acordo específico, o cartão tem margem consignável exclusiva.

BMG Empresas
O BMG atua no financiamento para empresas de médio e grande porte e para
fornecedores de grandes grupos econômicos, por meio da plataforma BMG
Empresas.
Observando o cenário macroeconômico, o Banco optou por assumir uma postura
mais conservadora na concessão, complementando nossa atuação nesse
segmento através da oferta de produtos alternativos, tais como Derivativos a
Clientes.

BMG Em Conta
O BMG Em Conta é um crédito pessoal com débito em conta, realizado
exclusivamente para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS.
Para início da comercialização do produto com funcionários de um determinado
órgão, são realizados estudos para avaliar a sua saúde financeira, de modo a
minimizar riscos de atrasos ou parcelamentos nos pagamentos dos salários e
benefícios.

O produto conta, ainda, com uma equipe especializada no processo de arrecadação
e com taxas de juros compatíveis com o perfil de inadimplência inerente ao
produto e público-alvo.

Crédito Pessoal Digital
O BMG lançou o produto Crédito Pessoal Digital através da Lendico, um
correspondente bancário digital que oferece crédito pessoal por meio de uma
plataforma 100% online. O produto, aliado à plataforma, proporciona segurança e
facilidade de acesso, com excelentes taxas de juros em relação às alternativas
no mercado para clientes com bom histórico e perfil de crédito compatível.

Processo de Gerenciamento
Considerando a estratégia de atuação do BMG, a carteira de crédito é distribuída
dentro de percentuais definidos pelo Conselho de Administração. Esses limites
são constantemente monitorados pela Diretoria responsável pelo gerenciamento
de risco de crédito a quem cabe o acompanhamento e controle, devendo ainda
assegurar que as definições neste âmbito não incentivem comportamentos
incompatíveis com um nível de risco considerado prudente nas políticas e
estratégias traçadas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.

Esse processo contínuo de monitoramento de distribuição percentual da carteira de
crédito está refletido em um planejamento financeiro completo e de longo prazo que
permite tempestivamente à Diretoria e Conselho de Administração do grupo o
redirecionamento de suas estratégias do “mix” da carteira de crédito.  Esse trabalho
coordenado permite antecipar impactos de PDD, necessidade de Capital, resultado
e impactos regulatórios sobre a nossa carteira de crédito presente e futura.

Mensuração e Controle do Risco
A mensuração do risco de crédito da carteira é realizada utilizando-se a base de
dados dos sistemas corporativos para calcular os índices de perdas realizadas,
esperadas e inesperadas e do constante monitoramento dos níveis de provisão
para créditos de liquidação duvidosa.

A perda realizada da carteira deve refletir o nível de risco das operações de crédito
em estoque e das cedidas com coobrigação e permitir o monitoramento do nível de
sua exposição em comparação com as provisões para devedores duvidosos.

A carteira de crédito é avaliada regularmente, em termos de qualidade e de sua
capacidade de geração de resultados frente aos riscos incorridos, conforme
critérios a seguir:

• Relatórios de Orçamento de Risco de Crédito - corresponde à projeção da PCLD
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) com a finalidade de compor o
orçamento anual do Conglomerado Prudencial do BMG na forma de registro contábil;
• Acompanhamento dos limites de exposição de riscos definidos conforme
regulamentação do CMN;
• Relatórios de Gestão do Risco de Crédito – acompanhamento sistemático e
projeções para a carteira de crédito em diversas visões: perdas por convênio,
acompanhamento de spreads praticados por produto e subprodutos, informações
gerenciais sobre os maiores convênios ativos do Banco BMG, dentre outros;

A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada
por meio de distribuição de relatórios à Diretoria Executiva responsável pelo risco
e às demais áreas envolvidas no processo.

No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de
crédito é, além dos cuidados preventivos observados na sua concessão, a
investigação dos procedimentos operacionais que ocasionam a perda, com vistas
a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional

O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um
instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e na
escolha das oportunidades de negócios, provendo o adequado entendimento dos
riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que possa
interferir adversamente o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.

Neste sentido, a reposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar,
compartilhar ou transferir o risco, dentro dos parâmetros estabelecidos e avaliação
do custo/benefício.

Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida
por todos os colaboradores, independente de seu nível hierárquico, que deve
expressar preocupações quando identificada, falhas de controles ou violações
nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.
Estratégia do Grupo Financeiro
A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e
serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular das atividades.

A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e
potenciais da instituição e das empresas prestadoras de serviços, visando à
implementação de controles adequados, consideração o custo / benefício de
cada item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco
níveis entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito Alto”.

Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão
ser controlados e contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a
identificar, com facilidade, as ocorrências da espécie e a sua documentação,
tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento, quanto para
subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado
BMG, aí inseridos o Banco BMG e demais empresas financeiras coligadas e
serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular das atividades.

O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e
definido considerando:

Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do
BMG define diretrizes para o gerenciamento de riscos dos seus processos,
produtos e serviços, de forma a assegurar que o cumprimento com as normas
estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações
da Alta Administração.

Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada
pelo Conglomerado Prudencial do BMG para controle do Risco Operacional é a
identificação dos riscos permite demonstrar a exposição do Conglomerado
Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade
versus impacto, consequências dos riscos e qualidade do controle interno.

Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes é a materialização do risco que
ocorre de maneira inesperada, resultante da falha na execução das atividades.
Nesse sentido, a apuração das perdas decorrente dos incidentes operacionais
constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos órgãos
reguladores, além de prover ao Conglomerado informações consistentes,
padronizadas e atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no
gerenciamento dos riscos.

Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam
comunicadas e registradas, mensalmente a área de Risco Operacional solicita
aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos no período e, posteriormente
analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais. Esta
dinâmica permite a validação periódica da consistência quanto à perda contabilizada
em relação às registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).

Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN)
esta estruturado em duas frentes de atuação, uma voltada para formalização do
plano de continuidade das áreas e outra focada nos testes de efetividade do
plano de áreas classificadas como críticas.

Processo de Comunicação
O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para
implementação do gerenciamento, tem como objetivo disseminar e consolidar a
cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial do BMG, contemplando
as principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura
e procedimentos a serem adotados no âmbito organizacional.

Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são
emitidos relatórios regulares de acordo com a Resolução nº 3.380/06, do cenário
de risco, a partir do resultado do mapeamento dos riscos das atividades, além de
relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais indicadores.
Este ciclo de informação permite o acompanhamento das ações tomadas e a
definição de novas análises para aferição dos resultados obtidos.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento
dos riscos pode ser visualizado no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/) na
seção de Governança Corporativa, Gestão de Riscos.
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Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1.i, 7 e 18)

O crédito tributário oriundo substancialmente de diferenças temporárias e prejuízos
fiscais é reconhecido na medida que a Administração considera provável que a
Leasing irá gerar lucro tributário futuro. A projeção de lucro tributário contempla
premissas de natureza subjetiva estabelecidas pela Administração e foram aplicadas
nas projeções para os próximos 10 anos.

Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a utilização de diferentes
premissas na projeção do lucro tributário poderia modificar significativamente os
prazos previstos para realização dos créditos tributários, com consequente impacto
contábil, bem como no atendimento aos requisitos do Banco Central do Brasil
relativos ao registro e manutenção desses ativos nas demonstrações financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento sobre o
processo estabelecido pela administração para apuração e mensuração dos créditos
tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e requisitos específicos do
Banco Central do Brasil.

Efetuamos análise das premissas adotadas pela administração em seu processo de
avaliação das perspectivas de realização desses créditos fundamentada nas
projeções de lucros tributários para a Leasing.

Obtivemos o estudo de projeção de lucro tributário aprovado pelo Conselho de administração
e, com base nessas informações, analisamos a consistência das principais premissas
com as utilizadas em estudos de anos anteriores.

Observamos a razoabilidade das informações divulgadas nas notas explicativas.

No contexto de relevância das demonstrações financeiras, os resultados de nossos
procedimentos nos proporcionaram evidência razoável de auditoria.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria


