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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais

Continuação...

Continua...

Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

20 RECEITAS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

CDC Crédito pessoal .................................. 3.214.891 2.602.954 1.652.527 3.151.031 2.594.461
CDC Veículos ............................................. 1.406 19.844 678 1.406 19.844
Carteira comercial ....................................... 94.529 169.753 38.125 94.529 169.753
Arrendamento mercantil .............................. (17) 117
Comissões de agentes ............................... (412.730) (302.181) (211.543) (412.730) (302.180)
Resultado com operações de crédito cedidas (100.725) (218.836) (51.282) (100.725) (218.835)

Total ............................................................ 2.797.354 2.271.651 1.428.505 2.733.511 2.263.043

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...... 85.232 91.341 48.226 84.698 84.809
Títulos e valores mobiliários ....................... 121.190 215.329 53.974 108.952 211.739
Aplicações no exterior ................................. 19

Total ............................................................ 206.422 306.689 102.200 193.650 296.548

(c) Despesas da intermediação financeira
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Despesa com captação no exterior ........... (407.941) (179.727) (87.213) (402.786) (181.358)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ............................................... 175.723 (194.799) 3.285 175.723 (194.799)

Sub Total .................................................... (232.218) (374.526) (83.928) (227.063) (376.157)

Despesas de depósitos a prazo ................. (837.102) (762.811) (439.887) (835.230) (762.372)
Despesas de depósitos interfinanceiros .... (1.878) (8.529) (48.096) (105.102) (164.984)
Outras despesas de captação ................... (63.035) (108.933) (27.334) (63.035) (110.155)
Operações de emp. cessões e repasses .. (40.620) (60.736) (16.106) (40.620) (60.736)

Total ............................................................ (1.174.853) (1.315.535) (615.351) (1.271.050) (1.474.404)

21 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Conglomerado Financeiro

Segundo
Semestre

2018 2018 2017
Rendas de cobrança ..................................................................... 459 1.088 2.323
Rendas de tarifas bancárias ........................................................ 3.738 15.791 12.976
Rendas outros serviços ............................................................... 13.907 24.725 21.297
Total .............................................................................................. 18.104 41.604 36.596

22 DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(a) Despesas de pessoal

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
Proventos .................................................... (91.310) (88.603) (48.294) (91.255) (88.559)
Encargos sociais ......................................... (35.667) (41.350) (19.042) (35.648) (41.334)
Treinamento ................................................. (1.676) (1.350) (1.082) (1.676) (1.350)
Benefícios ................................................... (28.181) (23.802) (14.868) (28.149) (23.774)
Honorários ................................................... (9.248) (8.895) (4.805) (9.248) (8.895)

Total ............................................................ (166.082) (164.000) (88.091) (165.976) (163.912)

(b) Outras despesas administrativas
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2018 2017 2018 2018 2017

Água, energia e gás .................................... (1.799) (1.651) (963) (1.799) (1.651)
Marketing ..................................................... (44.912) (27.516) (28.651) (44.692) (27.409)
Aluguéis ....................................................... (10.784) (12.074) (3.268) (10.759) (12.049)
Arrendamento de bens ................................ (4.734) (4.113) (2.502) (4.734) (4.113)
Promoções e relações públicas .................. (7.200) (21.640) (6.019) (7.200) (21.640)
Comunicações ............................................ (24.845) (30.782) (11.313) (24.845) (30.782)
Manutenção e conservação de bens ......... (1.367) (1.148) (803) (1.367) (1.147)
Processamento de dados ........................... (44.980) (35.275) (22.661) (44.977) (35.273)
Seguros ....................................................... (3.287) (2.460) (1.245) (2.844) (2.046)
Serviços de terceiros .................................. (82.910) (120.323) (44.293) (82.909) (120.275)
Serviço de vigilância .................................. (5.813) (5.562) (3.027) (5.813) (5.563)
Serviços técnicos especializados .............. (164.915) (122.812) (93.993) (163.121) (122.485)
Materiais diversos ....................................... (3.054) (1.922) (1.880) (3.054) (1.922)
Serviços do sistema financeiro .................. (10.401) (13.371) (4.155) (10.370) (13.350)
Transportes ................................................. (3.804) (3.133) (1.992) (3.804) (3.131)
Viagens ........................................................ (10.516) (8.293) (5.922) (10.515) (8.293)
Amortização e depreciação ........................ (165.762) (163.465) (83.762) (165.762) (163.465)
Outras despesas administrativas .............. (41.041) (31.925) (22.680) (40.419) (30.980)

Total ............................................................ (632.124) (607.465) (339.129) (628.984) (605.574)
23 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
PIS e COFINS ............................................ (94.852) (70.283) (48.716) (89.446) (62.539)
ISS ............................................................... (490) (549) (215) (490) (546)
Outros .......................................................... (4.382) (7.310) (1.654) (3.832) (6.438)

Total ............................................................ (99.724) (78.142) (50.585) (93.768) (69.523)
24 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2018 2017 2018 2018 2017
Outras receitas operacionais

Recuperação de encargos e despesas ...... 5.407 67.597 1.675 4.069 67.537
Variação monetária ..................................... 22.719 25.196 13.494 21.635 25.034
Reversão de provisões operacionais (i) .... 161.641 203.009 109.410 158.168 198.388
Juros sobre o capital próprio ...................... 36.000 36.000
Atualização de impostos a compensar ...... 11.521 22.172 5.101 10.896 20.826
Outras .......................................................... 13.968 37.548 13.962 13.968 29.316

Total ............................................................ 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101

Outras despesas operacionais

Atualização monetária ................................. (10.436) (10.794) (4.655) (10.436) (10.794)
Despesas de cobranças ............................. (4.204) (5.904) (1.262) (4.087) (5.542)
Despesa de interveniência de repasse de

recursos .................................................... (81.560) (69.347) (40.183) (81.560) (69.347)
Despesa de provisões operacionais (i) ...... (293.299) (373.501) (168.442) (287.374) (368.250)
Atualização de tributos ............................... (179) (30.517) (1) (33) (27.398)
Juros e multas ............................................ (14) (1.156) (2) (2) (1.156)
Tarifas ......................................................... (35.983) (21.229) (20.141) (35.983) (21.229)
Outras .......................................................... (59.099) (92.072) (37.565) (54.446) (92.215)

Total ............................................................ (484.774) (604.520) (272.251) (473.921) (595.931)

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

25 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ........................................ 1.613.076 1.696.436 1.578.704 1.662.536
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ................... 653.385 664.636 322.110 320.040
Contribuição social – MP 2.158-35 ............................ 547 547 547 547

Total (i) ...................................................................... 2.267.008 2.361.619 1.901.361 1.983.123
(i) – Não circulante (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 2018, esses saldos possuem as
seguintes características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.699.955 (2017 –
R$1.714.064) e de base negativa de contribuição social no montante de R$1.522.644 (2017 – R$1.529.571) e Crédito
de Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2017 – R$547) que serão recuperados segundo expectativa de
projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para causas
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.

(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pode ser
demonstrada como segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ............... 547 1.696.436 664.636 2.361.619
Constituição .......................................... 204.900 3.979 208.879
(Utilização) (i) ........................................ (288.260) (15.230) (303.490)
Saldo final em 31/12/2018 .................. 547 1.613.076 653.385 2.267.008

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2018 ............... 547 1.662.536 320.040 1.983.123
Constituição .......................................... 203.634 3.979 207.613
(Utilização) (i) ........................................ (287.466) (1.909) (289.375)
Saldo final em 31/12/2018 .................. 547 1.578.704 322.110 1.901.361

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

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.

Conglomerado Financeiro Banco
Ano Expectativa de realização por ano Expectativa de realização por ano
2019 .......................................... 413.310 403.413
2020 .......................................... 670.646 636.986
2021 .......................................... 700.812 660.939
2022 .......................................... 214.635 172.812
2023 .......................................... 67.347 23.567
2024 .......................................... 47.817 722
2025 .......................................... 50.295 722
2026 .......................................... 52.471 722
2027 .......................................... 48.355 722
2028 .......................................... 1.320 756

Total ......................................... 2.267.008 1.901.361
(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

Conglomerado Financeiro
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias .............................. 379.011 379.011 11.768 11.768

Juros sobre o capital próprio ...................................... (140.002) (140.002) (45.000) (45.000)
Participações estatutárias .......................................... (63.407) (63.407) (13.277) (13.277)
Adições (exclusões) permanentes: ............................

Equivalência patrimonial ......................................... (2.464) (2.464) 4.201 4.201
Variação cambial de investimento no exterior ....... (28.919) (28.919) (2.405) (2.405)
Outros ...................................................................... (47.702) (48.185) (16.043) (11.075)

Base de cálculo ........................................................ 96.517 96.034 (60.756) (55.788)
Alíquota base .............................................................. (14.478) (19.207) 9.113 11.157
Alíquota adicional ........................................................ (9.628) 6.100
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ............ (102.357)
Incentivos fiscais ....................................................... 822 1.429

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (23.284) (121.564) 16.642 11.157

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

Banco
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias .............................. 344.391 344.391 (55.609) (55.609)

Juros sobre o capital próprio ...................................... (140.002) (140.002) (45.000) (45.000)
Participações estatutárias .......................................... (63.407) (63.407) (13.274) (13.274)

Adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial ......................................... (70.224) (70.224) (93.482) (93.482)
Outros ...................................................................... (44.196) (44.659) (10.247) 6.715

Base de cálculo ........................................................ 26.562 26.099 (217.612) (200.650)
Alíquota base .............................................................. (3.985) (5.220) 32.642 40.130
Alíquota adicional ........................................................ (2.632) 21.785
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ............ (98.660)

Incentivos fiscais ................................................... 269 616

Encargos (Créditos) com Imposto de renda e
Contribuição social .............................................. (6.348) (103.880) 55.043 40.130

(i) Efeito da alteração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 13.169 de 06 de
outubro de 2015.

26 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 4.636, de
22/02/2018, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias
usuais com as demais operações do banco.

(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 2018 2017 2018 2017
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... 146.195 60.288 1.871 439
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... 6.588 6.588
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... 3.417 3.089
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ....................................................................... 189 3.210
Banco BCV S.A. ........................................................................ 1.899 51.737
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... 3.649
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... 25 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ...................................... 69 102 2.178
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... (134) (147)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (220) (523)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ......................................... (36) (989)
Help Franchising ........................................................................ (1.114) (276)
CB Intermediação de Negócios Ltda ......................................... (1.973) (451)
ME Promotora de Vendas Ltda ................................................. (971) (50)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................ (43) (53)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... (831) (26)
Cmg Corretora De Seguros ........................................................ (231) (875)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ........................................................................ (928.686) (927.035) (57.433) (82.719)
Banco Cifra S.A. ....................................................................... (580.428) (551.322) (35.141) (44.475)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil .......................... (5.807) (302.559) (9.595) (27.816)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (13.885) (17.003) (948) (1.198)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
BMG Bank (Cayman) Ltd. .......................................................... (49.773) (68) (1.886)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ........................................ (5.927) (6.508) (303) (584)
Help Franchising ........................................................................ (12.882) (500) (690) (425)
ME Promotora de Vendas Ltda ................................................. (4.778) (2.689) (243) (342)
CB Intermediação de Negócios Ltda ......................................... (13.211) (2.407) (1.444)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ................................................ (346) (324) (22) (50)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ...................................... (1.037) (1.167) (76) (112)
Cmg Corretora De Seguros ........................................................ (5.991) (174)
Outras obrigações
Banco BCV S.A. ........................................................................ (21.156) (18.415)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................... (101)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ...................................... (345) (514)
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.
Em 28 de dezembro de 2012, foi realizada Cessão de Crédito sem Coobrigação com a EGL – Empreendimentos Gerais
Ltda., que totalizaram R$60.613, sendo recebido R$4.865. Em 27 de dezembro de 2013, o valor cedido totalizou
R$33.259 e o recebimento R$2.559. Os contratos objetos de cessão estavam classificados, conforme Resolução
2.682/99 do Bacen, nos níveis de risco “G” e “H”.
Em 31 de dezembro de 2018, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$ 345 (2017
– R$ 514) e os serviços de cobrança representavam R$ 69 (2017 – R$ 102).
Em setembro de 2017, o Banco BMG e suas controladas contrataram seguro garantia com prêmios no montante de
R$2.180 com a controlada indireta BMG Seguros S.A.

(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.2(s), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10, o Banco passou a estabelecer
anualmente, através de Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores, que é acordada entre
Conselho de Administração e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.

(i) Benefícios de curto e longo prazo a administradores
2018 2017

Remuneração .............................................................................................................. 9.248 8.896
Contribuição INSS ...................................................................................................... 2.080 3.489

Total ............................................................................................................................ 11.328 12.385

(i) Outras informações
Conforme legislação em vigor em 31/12/2018, as instituições financeiras não podem conceder empréstimos ou
adiantamentos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores, ou parentes de seus
administradores até o segundo grau. Dessa forma, não são efetuados pelas instituições financeiras empréstimos ou
adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva e seus
familiares.

27 OUTRAS INFORMAÇÕES
Programa de Liquidez do Fundo Garantidor de Créditos - FGC
O Banco BMG utilizou o programa de liquidez com garantias de direitos creditórios do Fundo Garantidor de Créditos -
FGC, via CDBs de longo prazo.  Em função da mudança do mix de ativos de crédito originados pelo BMG, vis-à-vis a
previsão contratual anteriormente acordada, deixou de ser possível de forma prospectiva a utilização plena do referido
programa. Em função disso, o BMG e FGC firmaram uma transação irretratável, nos termos do artigo 840 do Código
Civil, o que resultou na extinção da utilização do programa e no recebimento de R$ 360 milhões, reconhecido pelo BMG
como outras receitas não operacionais no 1º semestre de 2016. Finalizando as tratativas supracitadas com o FGC, em
janeiro de 2017, o BMG reconheceu em outras receitas não operacionais o valor de R$ 38 milhões. Es
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