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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,

A Administração do Banco Cifra S.A. (“Banco Cifra”), controlado do Banco BMG S.A. (“Banco BMG”), em
conformidade com as disposições legais e estatutárias aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, apresenta as Demonstrações Financeiras do período findo em 31 de
dezembro de 2016, juntamente com o parecer dos auditores independentes.
O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.
Com 86 anos de sólida presença no mercado financeiro, Banco BMG oferece aos seus clientes pessoa física:
cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com débito em conta (BMG em Conta), ambos

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2016 2015
Ativo
Circulante ........................................................................................... 519.591 1.000.908
Disponibilidades ................................................................................ 3 1.425 1.466
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 484.904 49.000
Relações interfinanceiras .................................................................. 487 20.012
Operações de crédito ........................................................................ 6 750.126

Operações de crédito – Setor privado ................................................ 831.059
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................... (80.933)

Outros créditos – Diversos ............................................................... 7 32.775 123.718
Outros valores e bens ....................................................................... 8 56.586

Não circulante .................................................................................... 164.129 1.382.618
Realizável a longo prazo ................................................................... 164.129 1.382.618
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 4.001 409.559
Títulos e valores mobiliários ............................................................. 5 17.723 173.919
Operações de crédito ........................................................................ 6 399.886

Operações de crédito – Setor privado ................................................ 443.028
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................... (43.142)

Outros créditos – Diversos ............................................................... 7 142.405 397.318
Outros valores e bens ....................................................................... 8 1.936

Permanente ........................................................................................ 2.493
Imobilizado de uso ............................................................................ 2.493

Outras imobilizações de uso ............................................................. 7.761
Depreciação acumulada .................................................................... (5.268)

Total do Ativo .................................................................................... 683.720 2.386.019

Nota 2016 2015
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante ........................................................................................... 14.077 643.121
Depósitos ........................................................................................... 9 344.616

Depósitos interfinanceiros ................................................................
Depósitos a prazo ............................................................................. 344.616

Relações interfinanceiras .................................................................. 73 49
Outras obrigações ............................................................................. 14.004 298.456

Cobrança e arrecadação de tributos .................................................. 116
Sociais e estatutárias ........................................................................ 10(a) 25.500
Fiscais e previdenciárias .................................................................. 10(b) 14.002 51.557
Diversas ........................................................................................... 10(c) 2 221.283

Não circulante .................................................................................... 260 1.095.367
Depósitos ........................................................................................... 9 882.708

Depósitos interfinanceiros ................................................................ 788.866
Depósitos a prazo ............................................................................. 93.842

Outras obrigações ............................................................................. 260 212.659
Fiscais e previdenciárias .................................................................. 10(b) 260 12.722
Diversas ........................................................................................... 10(c) 199.937

Total do Passivo ................................................................................ 14.337 1.738.488

Patrimônio Líquido ........................................................................... 12 669.383 647.531
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 815.173
Ajuste ao valor de mercado – Títulos disponíveis para venda .................. (9) (875)
Reserva de lucros ................................................................................
Prejuízos acumulados .......................................................................... (145.281) (166.767)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 683.720 2.386.019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Nota Semestre 2016 2016 2015

Receitas da intermediação financeira ............................ 26.517 132.237 371.457
Operações de crédito ........................................................ 13(a) 65.210 300.375
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 13(b) 26.517 67.027 71.082

Despesas da intermediação financeira .......................... (41.293) (160.289)
Captação no mercado ........................................................ 13(c) (41.293) (160.289)

Resultado da Intermediação financeira antes do
crédito para liquidação duvidosa .............................. 26.517 90.944 211.168

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................... 6(f) (40.179) (166.650)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................... 6(f) 4.565 21.479

Resultado bruto da intermediação financeira .............. 26.517 55.330 65.997

Outras receitas (despesas) operacionais ....................... (1.071) (6.101) (9.398)
Receitas de prestação de serviços ..................................... 13(d) 56 63.850
Despesas de pessoal ........................................................ 14(a) (5.512) (12.696)
Outras despesas administrativas ....................................... 14(b) (255) (5.188) (37.402)
Despesas tributárias ......................................................... 15 (1.233) (5.922) (26.294)
Outras receitas operacionais ............................................. 16 417 29.877 47.864
Outras despesas operacionais ........................................... 16 (19.412) (44.720)

Resultado operacional ................................................... 25.446 49.229 56.599

Resultado não operacional ............................................ 303 (571)

Resultado antes da tributação sobre o lucro ............... 25.446 49.532 56.028

Imposto de renda ............................................................... 17(c) 4.954 (2.208) (31.355)
Contribuição social ........................................................... 17(c) 2.513 (3.247) (19.674)
Ativos fiscais diferidos ....................................................... (19.192) (16.884) 62.587
Participações estatutárias no resultado .............................. (5.707) (4.104)

Lucro líquido do período ............................................... 13.721 21.486 63.482

Quantidade de ações do capital social - milhares ......... 163.654 163.654 163.648
Lucro por ação - R$ ........................................................ 0,08 0,13 0,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Reserva Ajuste de avaliação Lucros (Prejuízos)
social Capital Legal Estatutária patrimonial acumulados do período Total

Saldos em 1 de janeiro de 2015 ............................................................. 565.420 76 8.830 268.267 (5) (227.669) 614.919
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. (870) (870)
Lucro líquido do exercício ......................................................................... 63.482 63.482
Juros sobre capital próprio ....................................................................... (30.000) (30.000)
Incorporação Cifra FI ............................................................................... 249.753 (76) (8.830) (268.267) 27.420
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ...................................................... 815.173 (875) (166.767) 647.531

Saldos em 1 de janeiro de 2016 ............................................................. 815.173 (875) (166.767) 647.531
Redução de capital (Nota 12) ................................................................... (500) (500)
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. 866 866
Lucro líquido do exercício ......................................................................... 21.486 21.486
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ...................................................... 814.673 (9) (145.281) 669.383

Saldos em 30 de junho de 2016 ............................................................. 814.673 (189) (159.002) 655.482
Ajuste de avaliação patrimonial ................................................................. 180 180
Lucro líquido do semestre ........................................................................ 13.721 13.721
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ...................................................... 814.673 (9) (145.281) 669.383

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Apresentamos abaixo a Demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo Método Indireto.
Segundo

Semestre 2016 2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ........................................................ 13.721 21.486 63.482

Ajustes ao lucro líquido: ......................................................... 19.372 58.151 104.799
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................... 40.179 166.650
Despesa de amortização e depreciação .................................. 221 736

   Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................... 19.192 16.884 (62.587)
   Ajuste de avaliação patrimonial – TVM ..................................... 180 867

Lucro líquido ajustado ........................................................... 33.093 79.637 168.281

Variação de ativos e passivos
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................... (484.904) (75.345) (409.005)
Títulos e valores mobiliários .................................................... 127.928 156.195 (85.645)
Relações interfinanceiras e interdependências ........................ 415 (13.626) 4.802
Operações de crédito .............................................................. 90.512 (149.204)
Outros créditos ....................................................................... 309.653 (169.682) (24.025)
Outros valores e bens ............................................................. 14.086 71.416
Depósitos ............................................................................... (37.102) 180.068
Relações interfinanceiras ....................................................... 25 79 12
Outras obrigações .................................................................. (29.937) (111.323) 252.648
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social ............ 22.070 22.070

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ............. (21.657) (44.499) 9.348

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Alienação (aplicação) no imobilizado ....................................... (41) (1.597)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimentos  .. (41) (1.597)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Redução de capital ................................................................. (500)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento ... (500)

Aumento / Redução de caixa e equivalentes de caixa ............ (21.657) (45.040) 7.751

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ............... 27.083 50.466 42.715
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ................. 5.426 5.426 50.466

Aumento / Redução de caixa e equivalente de caixa ............. (21.657) (45.040) 7.751

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional
O Banco Cifra S.A. (“Banco” ou “Instituição”) foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1º
de julho de 2011. A aquisição envolveu a compra de 100% das ações votantes do Banco Cifra S.A., bem
como a aquisição da totalidade das quotas da Simples Participações e Promoções de Serviços, empresa
não financeira que trabalha com a captação de operações para o Banco Cifra S.A..
O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e de crédito, financiamento
e investimento.
As operações do Banco são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente
no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a co-participação ou a intermediação de instituições
do Grupo Financeiro BMG. Dentro deste contexto a intenção do Banco BMG na aquisição do Banco Cifra
S.A., é a maximização da operação do Banco através da integração de plataformas e o aproveitamento das
promotoras de vendas e lojistas do Banco.
Em 31 de janeiro de 2014 foi realizada cisão parcial da Cifra Financeira S.A. pelo Banco Cifra S.A,
alterando desta forma, o percentual de participação do Banco BMG S.A no Banco Cifra S.A.

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 11.638/
07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão:
CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos
CPC 03 (R2) – Demonstrações dos Fluxos de Caixa
CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes relacionadas
CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações
CPC 23 – Políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros
CPC 24 – Evento subsequente
CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Resolução 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1)
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

2.2.  Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As operações com taxas prefixadas são
registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas
em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas
em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento
igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para gerenciamento de
seus compromissos de curto prazo (vide Nota 3).

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor
de mercado. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável.

(d) Títulos e valores mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três
categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem
negociados frequentemente e de forma ativa, contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e
as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos na demonstração do resultado.

(ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia
para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado
dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na
demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda
não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Ajuste a Valor de Mercado –
Títulos disponíveis para venda”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos
tributários, quando aplicável.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data
de negociação, na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido,
líquido dos correspondentes efeitos tributários.

(iii) Títulos mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração
possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções
de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até o
vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias,
são refletidos no resultado como perdas realizadas, quando aplicável.

(e) Operações de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia,
deixa de ser apropriada, e o seu reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das
prestações, conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar
que são apropriadas de forma “pro-rata” ao resultado do período.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela
Resolução BACEN nº 2.682/99, sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações
procedida pela Administração, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de perdas e os
riscos da carteira.

(f) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas a apropriar.

(g) Outros valores e bens – Despesas antecipadas
Referem-se, sobretudo, à comissão sobre operações de crédito e correspondentes as 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 da instituição ou quando não são mais esperados benefícios futuros.

(h) Imobilizado de uso
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive os bens decorrentes de operações que transfiram
à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. São demonstrados ao custo de aquisição,
deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para perdas por imparidade (impairment), quando
aplicável.
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada
em sua utilidade econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e equipamentos
de processamento de dados - 20%.

(i) Redução do valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram obsolescência
evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa indicada.
Em 31 de Dezembro de 2016 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(j) Passivos circulante e exigíveis a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos
em base “pro rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
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 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.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual 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 tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.

(k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução
nº3.823, 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.
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. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas
divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos
não requerem provisão e nem divulgação (Nota 11).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados a
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 (Nota 11).

(l) Ativos Plano de remuneração – Administradores
O Banco 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.

(m) 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 Cifra S.A., tendo os mesmos
sido incorporados no Banco BMG S.A. e já estando refletidos no presente relatório. 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.

Balanço Patrimonial Banco Cifra S.A.
Ativo
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 33.151
Operações de crédito ........................................................................................... 1.019.321
Outros créditos .................................................................................................... 498.652
Outros valores e bens ........................................................................................... 44.436

Permanente ........................................................................................................ 2.314
Imobilizado de uso ................................................................................................ 2.314

Total do Ativo .................................................................................................... 1.597.874
Passivo
Depósitos ............................................................................................................. 1.190.222
Relações interfinanceiras ..................................................................................... 56
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................. 1
Outras obrigações ............................................................................................... 407.595

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

3 Caixa e equivalentes de Caixa
2016 2015

Disponibilidades .................................................................................. 1.425 1.466
Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................................ 4.001 49.000

5.426 50.466

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2016 2015

Posição bancada
Notas do Tesouro Nacional – NTN ...................................................... 4.001 49.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros ............................................. 484.904 409.559

Total ................................................................................................... 488.905 458.559
Circulante .......................................................................................... 484.904 49.000
Não Circulante .................................................................................. 4.001 409.559

5 Títulos e valores mobiliários

(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Títulos de renda fixa 2016 2015
Livres
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 17.723 2.148
- Letras do Tesouro Nacional - LTN ..................................................... 56.837

Vinculados a prestação de garantia
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT ................................................. 114.934
- Letras do Tesouro Nacional - LTN

17.723 173.919
Não circulante ................................................................................... 17.723 173.919

(b) Os Títulos e valores mobiliários apresentam os seguintes prazos de vencimento:

2016
Valor pela

curva custo Valor
Títulos/Vencimentos amortizável contábil
Títulos disponíveis para venda ....................................................... 17.738 17.723
- LFT
 Acima de 360 dias .............................................................................. 17.738 17.723

Não Circulante .................................................................................. 17.738 17.723

2015
Valor pela

curva custo Valor
Títulos/Vencimentos amortizável contábil
Títulos disponíveis para venda 151.537 150.075
- LFT
Acima de 360 dias ............................................................................... 93.240 93.238
- LTN

Acima de 360 dias ............................................................................ 58.297 56.837
Títulos para negociação ................................................................... 23.841 23.844
- LFT

Acima de 360 dias ............................................................................ 23.841 23.844
Não Circulante .................................................................................. 175.378 173.919

(c) Classificação dos títulos e valores mobiliários

(i) Títulos disponíveis para venda
Em 31 de dezembro de 2016, os títulos públicos federais foram marcados a mercado conforme cotação
divulgada pela Anbima:

2016
Valor pela Ajuste a valor

curva – custo Valor justo no
Vencimento Quantidade amortizável contábil Patrimônio

Títulos públicos
LFT ......................... 01/03/2019 2.100 17.738 17.723 (15)
Total - 2016 ............ 2.100 17.738 17.723 (15)
Total - 2015 ............ 78.392 151.537 150.075 (1.462)

(ii) Títulos para negociação

2016
Valor pela Ajuste a valor

curva – custo Valor justo no
Vencimento Quantidade amortizável contábil Patrimônio

Total - 2016
Total - 2015 3.220 23.841 23.844 3

Continua...

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Segundo
Semestre 2016 2016 2015

1 – Receitas .............................................................................. 26.934 126.859 337.999
1.1 Intermediação financeira ....................................................... 26.517 132.237 371.457
1.2 Prestação de serviços ........................................................... 56 63.850
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................... (40.179) (166.650)
1.4 Recuperação de crédito baixados para prejuízo ..................... 4.565 21.479
1.5 Outras receitas operacionais ................................................ 417 29.877 47.864
1.6 Não Operacionais ................................................................. 303

2 – Despesas da intermediação financeira .............................. 60.705 205.580
2.1 Despesas da intermediação financeira .................................. 41.293 160.289
2.2 Outras despesas operacionais .............................................. 19.412 44.720
2.3 Não Operacionais ................................................................. 571

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros .................... 255 4.955 36.604
3.1 Materiais, energia e outros ................................................... 255 763 2.348
3.2 Serviços de terceiros ............................................................ 1.007 4.619
3.3 Outras ................................................................................. 3.185 29.637
3.3.1 Comunicação ..................................................................... 169 798
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ................................ 138 690
3.3.3 Processamento de dados .................................................... 1.580 16.983
3.3.4 Serviços técnicos especializados ....................................... 350 7.166
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários .......................................... 945 3.955
3.3.6 Transporte ......................................................................... 3 45

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ..................................... 26.679 61.199 95.816

5 – Depreciação e amortização ................................................ (221) 736

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 26.679 60.978 95.080

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ........................................ 26.679 60.978 95.080

8 – Distribuição do valor adicionado ..................................... 26.679 60.978 95.080
8.1 Pessoal, encargos e participações ..................................... 11.219 16.800

8.1.1 Remuneração direta ....................................................... 8.677 11.313
8.1.2 Benefícios ...................................................................... 500 1.391
8.1.3 FGTS ............................................................................. 2.042 4.096

8.2 Impostos, contribuições e taxas ....................................... 12.959 28.262 14.736
8.2.1 Federais ......................................................................... 12.959 28.055 9.535
8.2.2 Estaduais ....................................................................... 2
8.2.3 Municipais ..................................................................... 205 5.201

8.3 Remuneração de capitais de terceiros .............................. 12 62
8.3.1 Aluguéis ......................................................................... 12 62

8.4 Remuneração de capitais próprios ................................... 13.721 21.486 63.482
8.4.1 Lucros retidos do período ................................................ 13.721 21.486 63.482

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital (Lendico).
Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados,
instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG Empresas e BMG
Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos (BMG
Invest).

São Paulo, 21 de março de 2017.

A Administração

Banco Cifra S.A.
C.N.P.J. 62.421.979/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL

6 Operações de crédito e Outros Créditos

(a) Classificação por produto
2016 2015

Crédito pessoal (i) .............................................................................. 50.150
CDC veículos ...................................................................................... 976.271
CDC (ii) ............................................................................................. 541
Créditos cedidos (iv) ........................................................................... 247.125
Total operações de crédito ............................................................... 1.274.087
Outros Créditos (iii) ............................................................................ 51

Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa ..... 1.274.138

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..................................... (124.075)
1.150.063

Circulante .......................................................................................... 750.177
Não circulante ................................................................................... 399.886

(i) Referem-se a operações de crédito pessoal através de parceiros comerciais, crédito pessoal com
concessão de desconto em folha de pagamento e empréstimos rotativos para os titulares de cartões
de crédito que se utilizam de prazos superiores ao da carência para efetuar a liquidação de suas
obrigações, ou aqueles que efetuaram o “pagamento mínimo” de sua obrigação na data de vencimento
da fatura do cartão de crédito.

(ii) Referem-se, basicamente, a operações de crédito direto ao consumidor (CDC) concedidas em rede
de lojas de varejo, CDC com concessão de desconto em folha de pagamento, financiamentos liberados
através do cartão e financiamento de veículos.

(iii) Outros créditos estão representados substancialmente por valores a faturar/receber de cartões de
crédito, os mesmos estão apresentados na Nota 7 dentro do grupo de outros créditos e foram
acrescentados à nota de operações de crédito em função de sua característica.

(iv) Créditos cedidos com retenção substancial de riscos e benefícios conforme Resolução nº 3.533/08.

(b)  Classificação por setor de atividade

2016 2015
Setor privado:

Pessoas físicas ............................................................................... 1.274.138
Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa ..... 1.274.138

(c) Cessão de crédito
Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, a Resolução CMN nº 3.533/2008, estabelece procedimentos
para a classificação, registro contábil e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros.
A classificação como retenção substancial dos riscos e benefícios, nas operações de cessões de créditos,
configura-se pela coobrigação nas cessões de crédito, tanto pela retenção de riscos e benefícios quanto
pela aquisição de cotas subordinadas dos fundos cessionários. Na referida classificação, as operações
cedidas permanecem registradas no ativo da instituição cedente e os recursos recebidos são registrados
no ativo com a contrapartida no passivo, em função da obrigação assumida. As receitas e despesas
referentes às cessões de crédito realizadas são reconhecidas no resultado conforme prazo remanescente
das operações.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Banco Cifra S.A. não realizou operações de cessão de
créditos classificadas na categoria como retenção substancial de riscos e benefícios, nas quais o Banco
está exposto ao risco e crédito, de mercado e operacional, os quais são monitorados e mitigados conforme
estrutura de gerenciamento de riscos do Banco (vide Nota 19) e normas em vigor. Os benefícios econômicos
retidos estão relacionados às receitas de operações de crédito das operações cedidas.
O valor das operações cedidas e das obrigações assumidas, em 31 de Dezembro de 2016, são como
seguem abaixo:

Operações Obrigações
Cessão após a Resolução CMN nº 3.533/08 Cedidas assumidas
Total – 2016
Total – 2015 ........................................................................................ 274.125 321.228

(d) Composição da carteira de crédito por produto:

Vencimento / Produto Crédito Pessoal CDC Outros Créditos Total
Total da carteira 2016
Total da carteira 2015 .............. 50.691 1.223.396 51 1.274.138

SEDE
São Paulo - SP


