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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...

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Aplicações interfinanceiras de liquidez 54.445 264.411 82.375 158.522 353.011
Títulos e valores mobiliários ................ 260.513 274.678 106.197 236.188 233.063
Aplicações no exterior .......................... 13 4

Total ....................................................... 314.971 539.093 188.572 394.710 586.074

(c) Resultado com instrumentos financeiros derivativos

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Resultado de operações com swap ..... (699.636) 1.061.144 (94.771) (659.290) 1.009.762
Resultado de operações com termo .... 51.446 (146.520) (10.614) 51.446 (146.520)
Resultado de operações com futuro .... (108.142) 180.220 (15.053) (108.142) 180.220
Resultado de operações com opções .. (8.449) 2.946 4.466 (8.449) 2.946

Total ....................................................... (764.781) 1.097.790 (115.972) (724.435) 1.046.408

(d) Operações de captação no mercado

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Variação cambial captação externa (i) 566.914 (1.301.464) (8.316) 533.728 (1.247.268)
Despesas com títulos emitidos no exterior (273.244) (372.586) (126.728) (258.022) (354.983)
Despesas de depósitos interfinanceiros (15.876) (18.749) (162.974) (314.481) (202.263)
Despesas de depósitos a prazo ............ (790.021) (726.002) (404.734) (762.384) (600.796)
Outras despesas de captação ............... (262.495) (230.363) (106.919) (227.870) (248.977)

Total ....................................................... (774.722) (2.649.164) (809.671) (1.029.029) (2.654.287)

(i) O efeito da variação cambial sobre os títulos emitidos no exterior são mitigados pelas operações de swap
cambial. Dessa forma, a despesa líquida oriunda da variação cambial sobre as captações externas é conforme
demonstrado abaixo:

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Resultado operações de swap cambial (751.343) 1.032.475 (105.135) (692.569) 981.581
Resultado de variação cambial ........... 566.914 (1.301.464) (8.316) 533.728 (1.247.268)

Resultado total ..................................... (184.429) (268.989) (113.451) (158.841) (265.687)

21 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Rendas de cobrança ............................. 2.212 2.661 955 2.212 2.599
Rendas de tarifas bancárias ................. 26.255 71.528 7.053 26.186 13.906
Rendas outros serviços .......................... 22.098 32.389 10.112 22.098 25.305

Total ....................................................... 50.565 106.578 18.120 50.496 41.810

22 DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(a) Despesas de pessoal

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Proventos ............................................... (95.801) (70.633) (48.427) (88.087) (53.038)
Encargos sociais .................................... (39.753) (42.075) (16.206) (35.454) (33.959)
Treinamento ......................................... (790) (318) (635) (763) (313)
Benefícios .............................................. (22.986) (17.223) (11.758) (21.329) (13.448)
Honorários ............................................. (9.104) (10.419) (4.105) (8.723) (9.224)

Total ....................................................... (168.434) (140.668) (81.131) (154.356) (109.982)

(b) Outras despesas administrativas

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Água, energia e gás ............................. (1.339) (1.175) (673) (1.336) (1.166)
Marketing ............................................... (15.919) (12.784) (11.195) (15.417) (11.864)
Aluguéis ................................................. (13.599) (12.212) (6.233) (13.555) (12.051)
Arrendamento de bens ......................... (4.464) (4.388) (2.102) (4.464) (4.388)
Promoções e relações públicas ........... (11.020) (3.341) (4.864) (11.020) (3.254)
Comunicações ....................................... (49.738) (23.464) (25.331) (49.523) (22.320)
Manutenção e conservação de bens ... (1.025) (930) (426) (1.025) (920)
Processamento de dados ..................... (40.264) (34.107) (20.549) (38.044) (14.562)
Seguros .................................................. (2.466) (1.574) (886) (2.462) (1.325)
Serviços de terceiros ............................. (123.194) (74.871) (60.281) (121.853) (68.734)
Serviço de vigilância ............................ (4.771) (3.289) (2.625) (4.771) (3.288)
Serviços técnicos especializados ......... (94.388) (79.271) (62.053) (92.774) (65.595)
Materiais diversos .................................. (3.582) (4.248) (1.547) (3.581) (4.128)
Serviços do sistema financeiro ............. (21.494) (18.972) (12.000) (20.182) (12.590)
Transportes ............................................ (3.631) (2.725) (1.416) (3.626) (2.664)
Viagens .................................................. (10.563) (12.174) (6.210) (10.430) (11.259)
Amortização e depreciação ................. (165.784) (163.635) (82.275) (165.541) (162.749)
Outras despesas administrativas .......... (29.431) (28.564) (16.751) (27.246) (24.157)

Total ....................................................... (596.672) (481.724) (317.417) (586.850) (427.014)

23 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
PIS e COFINS ....................................... (51.369) (52.695) (21.271) (38.432) (22.218)
ISS ......................................................... (932) (6.001) (257) (721) (735)
Outros ..................................................... (7.831) (11.438) (4.110) (6.697) (4.724)

Total ....................................................... (60.132) (70.134) (25.638) (45.850) (27.677)

24 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2016 2015 2016 2016 2015
Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas 10.330 36.990 5.975 9.580 17.386
Variação monetária .............................. 5.615 13.912 2.982 4.824 12.449
Reversão de provisões operacionais (i) 211.179 83.097 81.879 177.001 52.944
Juros sobre capital próprio ................... 201 151 13.501 115.472
Outras ..................................................... 61.335 73.538 15.297 51.995 57.198

Total ....................................................... 288.660 207.537 106.284 256.901 255.449

Outras despesas operacionais
Atualização monetária passiva ............ (6.103) (6.929) (2.238) (6.067) (6.699)
Despesas de cobranças ......................... (6.900) (7.139) (2.886) (6.295) (4.597)
Despesa de interveniência de repasse

de recursos .......................................... (62.965) (45.703) (30.880) (62.847) (44.412)
Despesa de provisões operacionais (ii) (487.531) (187.091) (367.508) (450.554) (99.240)
Outras ..................................................... (56.375) (46.592) (2.769) (47.028) (41.467)

Total ....................................................... (619.874) (293.454) (406.281) (572.791) (196.415)

(i) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” estão registradas reversões de provisões de natureza cível,
trabalhistas e fiscais.

(ii) Na rubrica “Despesa de provisões operacionais” estão registradas, basicamente, despesas de contingências
fiscais, cíveis e trabalhistas.

25 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

Conglomerado Financeiro Banco
2016 2015 2016 2015

Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ................................. 1.562.155 1.519.164 1.523.442 1.122.784
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ............. 833.161 823.520 460.265 439.711
Contribuição social – MP 2.158-35 ................... 547 1.926 547 547

Total (i) ................................................................. 2.395.863 2.344.610 1.984.254 1.563.042

(i) - Realizável a Longo Prazo (vide Nota 9).

O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as
diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2016, esses saldos possuem
as seguintes características:

- O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$2.048.082
(2015 – R$1.862.582) e de base negativa de contribuição social no montante de R$2.050.587 (2015 –
R$1.833.632) e Crédito de Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2015 – R$1.926) que serão recuperados
segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros

- Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para
contingências fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões trabalhistas e
cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão para crédito de liquidação
duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.

Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis
suficientes para compensar os créditos tributários existentes.

Em 16 de fevereiro de 2016 foi protocolado junto ao BACEN a formalização do pedido de que trata o art 1º. da
Circular 3.776 de 30 de dezembro de 2015.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 pode ser
demonstrada como segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2016 .......... 1.926 1.519.164 823.520 2.344.610
Constituição ...................................... 438.185 31.127 469.312
(Utilização) ....................................... (1.379) (395.194) (21.486) (418.059)
Saldo final em 31/12/2016 ............. 547 1.562.155 833.161 2.395.863

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2016 .......... 547 1.122.784 439.711 1.563.042
Constituição ...................................... 403.420 31.127 434.547
(Utilização) ....................................... (324.908) (10.573) (335.481)
Incorporação (Nota 2.2 (u)) .............. 322.146 322.146
Saldo final em 31/12/2016 ............. 547 1.523.442 460.265 1.984.254

O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias registrado no exigível a longo
prazo, referem-se, principalmente, a Marcação à Mercado de Títulos e Valores Mobiliários.

(c) Expectativa de realização

Conglomerado Financeiro Banco
Período Expectativa de realização por período Expectativa de realização por período
2017 442.813 421.073
2018 654.358 612.919
2019 367.172 327.240
2020 191.482 149.395
2021 204.530 162.425
2022 227.246 182.070
2023 84.670 36.405
2024 83.782 30.909
2025 92.988 30.909
2026 46.822 30.909
Total 2.395.863 1.984.254

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
Conglomerado Financeiro

2016 2015
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e

das participações societárias ....................... 117.451 117.451 (218.268) (218.268)

Juros sobre o capital próprio ............................... (118.000) (118.000) (146.000) (146.000)
Participações estatutárias .................................... (76.665) (76.665) (80.908) (80.908)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ................................ (40.432) (40.432) (149.105) (149.105)
Outros ................................................................ 41.252 27.954 (5.139) (14.479)

Base de cálculo .................................................. (76.394) (89.692) (599.420) (608.760)
Alíquota base ....................................................... (11.459) (17.939) (89.913) (91.314)
Alíquota adicional ............................................... (7.651) (59.966)
Efeito majoração da alíquota da CSLL ............. 27.856 (133.509)
Incentivos fiscais .................................................. (1.355) (1.323)

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social ......................................... (20.465) 9.917 (151.202) (224.823)

Banco
2016 2015

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias ....................... 36.867 36.867 (242.049) (242.049)

Juros sobre capital próprio .................................. (118.000) (118.000) (146.000) (146.000)
Participações estatutárias .................................... (66.133) (66.133) (71.915) (71.915)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ................................ (88.959) (88.959) (305.943) (305.943)
Outros ................................................................ 5.021 (2.830) 33.531 21.280

Base de cálculo .................................................. (231.204) (239.055) (732.376) (744.627)
Alíquota base ....................................................... (34.681) (47.811) (109.856) (111.694)
Alíquota adicional ............................................... (23.144) (73.262)
Incentivos fiscais .................................................. (423) (96.002)
Efeito majoração da alíquota da CSLL ............. 25.460

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social ......................................... (58.248) (22.351) (183.118) (207.696)

26 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº
3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos
e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas

As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações consolidadas.
Os principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
Partes Relacionadas 2016 2015 2016 2015

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Banco Cifra S.A. ................................................................ 905.638 788.866 60.719 103.184
Banco BCV S.A. ................................................................. 1.325
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. 10.657 682 2.031
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. .................................................. 34.176 46.897
Rendas a Receber
Banco Cifra S.A. ................................................................ 13.107
Banco BCV S.A. ................................................................. 85.000
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. 3.229
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ................................................................ 77
Banco BCV S.A. ................................................................. 39.336 900.278
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................ 231 2.196 2.599
Instrumentos Financeiros derivativos – A receber
Banco BCV S.A. ................................................................. 7.179
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. (76) (283)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. (55) (86)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ................................................................. (808.193) (1.361.674) (57.660) (106.127)
Banco Cifra S.A. ................................................................ (484.904) (409.559) (17.361) (45.924)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. (263.211) (32.057)
Depósitos a Prazo
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................ (3.864) (262) (339)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
BMG Bank (Cayman) Ltd. .................................................. 60.887 1.908
Instrumentos Financeiros derivativos – A pagar
Banco BCV S.A. ................................................................. (64.442)
Outras obrigações
BMG Bank (Cayman) Ltd.
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ................. (454)
Banco Cifra S.A. ................................................................ 14.117
Banco BCV S.A. ................................................................. 34.580
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .............................................. (17.484)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ............................ (1.155)

As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas de mercado.

A EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. (empresa não financeira pertencente ao Grupo BMG), adquiriu créditos
sem coobrigação com o Banco BMG, que por força de contrato de cessão, recebe 20% dos repasses a serem
efetuados, a título de serviços de cobrança.


