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As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como hedge de
risco de mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.082/02. Nesses
casos, também os itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como contrapartida desses ajustes
(derivativo e respectivo item objeto de hedge): (i) a adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, no
caso de hedge de risco de mercado e (ii) conta destacada do patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de
fluxo de caixa, deduzida dos efeitos tributários.

(g) 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, 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, considerando ainda os valores das
garantias, o histórico de perdas e os riscos da carteira.

(h) Cessão de crédito
A Resolução CMN nº 3.533/08 (postergada pelas Resoluções CMN nº 3.673/08 e 3.895/10), estabelece procedimentos
para a classificação e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse
novo normativo, a manutenção ou baixa do ativo financeiro está relacionada à retenção substancial dos riscos e
benefícios na operação de venda ou transferência. As operações de cessão de créditos em que existe retenção
substancial dos riscos e benefícios pelo BMG permanecem registradas no ativo em sua totalidade. Os valores
recebidos na operação são registrados no ativo com contrapartida no passivo referente à obrigação assumida. As
receitas e despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do período pelo prazo remanescente da
operação.

(i) 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.

(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 do
Banco 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 são
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, 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, quando aplicável, ajustados ao seu valor recuperável por meio de constituição de provisão, conforme normas
vigentes.

(l) Imobilizado de uso
Conforme previsto na Resolução nº 4.535, de 24/11/2016, do CMN, correspondem aos bens tangíveis próprios e as
benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, desde que utilizados no desempenho das atividades do Conglomerado
por período superior a um ano e devem ser reconhecidos pelo valor de custo e ajustado por redução ao valor
recuperável. São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e da provisão para
perdas por impairment, 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 quanto a impairment 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 (impairment) é reconhecida se o valor contábil exceder o valor recuperável.

i. Ágio
O ágio é originado no processo de aquisição de controladas. Representa o excesso do custo de aquisição, sobre o
valor contábil dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de uma controlada na data da aquisição. O ágio originado
na aquisição de controladas é reconhecido em “Investimentos” nas demonstrações financeiras individuais. Já o ágio
originado na aquisição de controladas e consolidadas e subsequentemente incorporadas 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) 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.

(o) 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.

(p) Imposto de renda 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 20% 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.

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2018
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Continua...

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2018 2017   2018 2018 2017

1 – Receitas ............................................................... 2.934.104 2.785.631 1.583.150 2.907.866 2.760.253
1.1 Intermediação financeira ..................................... 3.003.776 2.578.340 1.530.705 2.927.161 2.559.591
1.2 Prestação de serviços ......................................... 41.604 36.596 18.104 41.604 36.596
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa .. (508.995) (448.223) (218.240) (487.591) (439.821)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ... 190.822 206.242 73.883 190.246 206.012
1.5 Outras receitas operacionais ............................... 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101
1.6 Não Operacionais ................................................. (8.359) 57.154 (944) (8.290) 56.774

2 – Despesas ............................................................. 1.659.627 1.920.055 887.602 1.744.971 2.070.335
2.1 Despesas da intermediação financeira .............. 1.174.853 1.315.535 615.351 1.271.050 1.474.404
2.2 Outras despesas operacionais ............................ 484.774 604.520 272.251 473.921 595.931

3 – Insumos adquiridos de terceiros ................... 456.656 432.649 252.099 452.463 430.060
3.1 Materiais, energia e outros .................................. 72.689 57.797 39.022 70.545 55.716
3.2 Serviços de terceiros .......................................... 82.910 120.323 44.293 82.909 120.275
3.3 Outros ................................................................... 301.057 254.529 168.784 299.009 254.069
3.3.1 Comunicação .................................................... 24.845 30.782 11.313 24.845 30.782
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ............ 52.112 49.156 34.670 51.892 49.049
3.3.3 Processamento de dados ................................. 44.980 35.275 22.661 44.977 35.273
3.3.4 Serviços técnicos especializados .................... 164.915 122.812 93.993 163.121 122.485
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ..................... 10.401 13.371 4.155 10.370 13.349
3.3.6 Transporte ......................................................... 3.804 3.133 1.992 3.804 3.131

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................. 817.821 432.927 443.449 710.432 259.858

5 – Depreciação e amortização .............................. 164.684 162.742 83.762 165.762 163.466

6 – Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (4 – 5) ..................................................... 653.137 270.185 359.687 544.670 96.392

7 – Valor adicionado recebido em transferência 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ............... 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482

8 – Valor adicionado a distribuir (6 +7) ............... 655.601 265.984 369.877 614.894 189.874

9 – Distribuição do valor adicionado .................. 655.601 265.984 369.877 614.894 189.874
9.1 Pessoal ................................................................. 229.489 177.278 133.691 229.383 177.186
9.1.1 Remuneração direta ......................................... 163.965 110.776 98.699 163.910 110.728
9.1.2 Benefícios ......................................................... 29.857 25.152 15.950 29.825 25.124
9.1.3 Encargos Sociais .............................................. 35.667 41.350 19.042 35.648 41.334

9.2 Impostos, contribuições e taxas ..................... 244.572 50.342 138.202 203.996 (25.650)
9.2.1 Federais ............................................................ 242.166 46.180 137.302 201.595 (29.802)
9.2.2 Estaduais .......................................................... 160 172 84 160 172
9.2.3 Municipais ......................................................... 2.246 3.990 816 2.241 3.980

9.3 Remuneração de capitais de terceiros ............... 10.784 12.074 3.268 10.759 12.048
9.3.1 Aluguéis ............................................................. 10.784 12.074 3.268 10.759 12.048

9.4 Remuneração de capitais próprios ...................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290
9.4.1 Lucros retidos do período ................................ 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

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

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Continuação...

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2018 2017   2018 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do período ........................................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290
Ajuste ao Lucro líquido ............................................... 1.198.331 679.964 452.634 1.096.450 553.392
Depreciações ................................................................... 19.448 16.129 10.518 19.448 16.129
Baixa de imobilizado ........................................................ 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............. 508.995 448.223 218.240 487.591 439.821
Amortizações ................................................................... 1.273 2.295 724 1.273 2.295
Imposto de renda e contribuição social diferidos .......... 94.613 (58.486) 76.511 81.757 (77.671)
Resultado de equivalência patrimonial ........................... (2.464) 4.201 (10.190) (70.224) (93.482)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa 7 (6.683) (16.776) 7 (6.683)
Variação cambial de títulos e valores mobiliários ......... (18.041) (2.222) (11.976) (18.041) (2.222)
Variação cambial de captações ...................................... 396.340 95.837 89.955 396.312 95.837
Variação cambial de obrigações por empréstimos e

repasses ...................................................................... 8.205 4.143 158 8.205 4.143
Amortização de ágio ........................................................ 145.042 145.042 72.521 145.042 145.042
Provisão para contingências .......................................... 34.159 30.886 22.949 35.404 30.183
Superveniência/insuficiência de depreciação ................ 1.078 599
Lucro líquido ajustado do período .......................... 1.369.087 706.254 547.350 1.267.206 579.682

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução aplicações interfinanceiras de

liquidez ......................................................................... (1.450) 306.633 1.865 (1.450) 1.186.724
(Aumento) Redução títulos e valores mobiliários .......... (377.445) 291.119 (1.116.174) (151.283) 245.609
(Aumento) Redução em relações interfinanceiras

e interdependências ..................................................... (15.189) 5.686 (8.401) (15.165) 5.156
(Aumento) operações de crédito ..................................... (1.291.281) (639.414) (462.810) (1.130.266) (586.353)
(Aumento) operações de arrendamento mercantil ......... (1.078) (575)
(Aumento) outros créditos .............................................. (203.052) (96.905) (149.306) (171.148) (126.916)
Redução outros valores e bens ..................................... 46.289 37.142 14.891 46.208 39.037
Aumento depósitos ......................................................... 1.087.769 2.667.123 623.275 818.569 1.966.714
(Redução) captações mercado aberto ........................... (8.550) (291.648) (12.897) (32.948) (275.655)
Redução recursos de aceites e emissões de títulos .... (989.215) (787.755) (143.406) (989.186) (787.755)
(Redução) obrigações por empréstimos e repasses ..... (11.793) (34.580) 17.390 (61.566) (45.674)
Aumento (Redução) relações interfinanceiras ............... 122.478 (18) 29.903 122.477
(Redução) instrumentos financeiros derivativos ........... (152.148) (660.507) (35.905) (152.148) (660.507)
Aumento (Redução) outras obrigações .......................... 58.698 (279.570) 18.219 52.096 (353.155)
Caixa gerado nas operações ....................................... (366.880) 1.222.985 (676.006) (398.604) 1.186.907

Imposto de renda e contribuição social pagos .............. (32.937) (81.432) (748) (2.296) (44.507)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades operacionais ........................................... (399.817) 1.141.553 (676.754) (400.900) 1.142.400

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso ..................................... (57.655) (26.919) (33.001) (57.655) (26.919)
Alienação de imobilizado de uso ..................................... 2.389 3.560 1.674 2.389 3.560
Aumento de capital em controlada ................................. (114.997) (10.000) (100.000) (114.997) (10.000)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ...... (6.999) (6.999)
Alienação de investimentos ............................................ 1.357 7.077
Aquisição de intangível ................................................... (559) 42 (164)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de
investimentos ............................................................. (177.821) (32.002) (131.285) (177.426) (26.282)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio pagos ............................... (45.000) (45.000)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de

financiamentos .......................................................... (45.000) (45.000)

(Redução) Aumento liquido de caixa e equivalentes
de caixa ....................................................................... (577.638) 1.064.551 (808.039) (578.326) 1.071.118

Caixa e equivalentes de caixa - início do período . 1.440.215 375.664 1.661.313 1.431.600 360.482
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período

(Nota 2.2 e Nota 4) ..................................................... 862.577 1.440.215 853.274 853.274 1.431.600

(Redução) Aumento liquido de caixa e equivalentes
de caixa ....................................................................... (577.638) 1.064.551 (808.039) (578.326) 1.071.118

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

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

1 CONTEXTO OPERACIONAL
As operações do Banco BMG S.A (“BMG” ou “Banco”) são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que
atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de
instituições do Grupo Financeiro BMG. O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras comercial e
de crédito, financiamento e investimento. O benefício dos serviços prestados entre essas instituições e os custos
das estruturas operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem
atribuídos, em conjunto ou individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações 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 nº 11.638/07 e nº 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.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em
14/02/2019.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência
contábil internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, o
Conglomerado, na elaboração das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados
pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R1) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
Alguns números inclusos neste Relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento.
Assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números que
os precedem.

2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Moeda funcional e de apresentação

As informações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Banco BMG e de suas
controladas. As operações da subsidiária no exterior, (Nota 11) são, na essência, uma extensão das atividades do
Brasil, portanto os ativos, os passivos e os resultados são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e
convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo
de conversão são registrados no resultado do período.

(b) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de
renda e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando aplicável, pelo imposto de renda e
contribuição social diferidos que serão recuperados ou exigidos em períodos seguintes.

(c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, 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 4).

(d) 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.

(e) 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.
A administração determina diretrizes para a classificação de títulos e valores mobiliários entre as categorias dispostas
na Circular BACEN nº 3.068/01. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos
no período, são periódica e sistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes. Conforme estabelecido no artigo
5º da referida circular, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores mobiliários só pode ser efetuada por
ocasião dos balancetes semestrais. Além disso, no caso da transferência da categoria “mantidos até o vencimento”
para as demais, essa só poderá ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, que tenha
ocorrido após a data da classificação.

(f) Instrumentos financeiros derivativos
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos
passaram a ser classificados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes, por conta
própria, ou que não atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos
utilizados para administrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as
perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente na demonstração do resultado. Es
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