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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 exercício findo em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o relatório dos auditores
independentes.

O Banco Cifra foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 1 de julho de 2011.

Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG se destaca por sua força de vendas,
excelência operacional, tecnologia e capacidade de se adaptar aos principais movimentos de mercado.
Em sua trajetória, o BMG construiu uma marca reconhecida pela sua tradição, transparência e sólidas
práticas de governança corporativa. O Banco BMG oferece aos seus clientes de varejo: cartão de
crédito consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e
pensionistas do INSS e servidores públicos e crédito pessoal digital. Aos clientes de atacado, oferece

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Nota 2018 2017
Ativo

Circulante ............................................................................................ 597.060 580.343
Disponibilidades ................................................................................. 3 85 1.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ 4 581.630 561.320
Relações interfinanceiras ................................................................... 59 32
Outros créditos – Diversos ................................................................ 5 15.286 17.900

Não circulante ..................................................................................... 129.873 133.232
Realizável a longo prazo .................................................................... 129.873 133.232
Outros créditos – Diversos ................................................................ 5 129.873 133.232

Total do Ativo ..................................................................................... 726.933 713.575

Nota 2018 2017
Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ............................................................................................ 8.776 17.536
Relações interfinanceiras ................................................................... 56 55
Outras obrigações .............................................................................. 8.720 17.481

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 8.335 14.217
Diversas ............................................................................................ 6(b) 385 3.264

Não circulante ..................................................................................... 129 143
Outras obrigações .............................................................................. 129 143

Fiscais e previdenciárias ................................................................... 6(a) 143
Diversas ............................................................................................ 6(b) 129

Total do Passivo ................................................................................. 8.905 17.679

Patrimônio Líquido ............................................................................ 7 718.028 695.896
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ........................................................................... (96.645) (118.777)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 726.933 713.575

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

Segundo
Nota Semestre 2018 2018 2017

Receitas da intermediação financeira .......................... 17.756 35.306 48.475
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 8(a) 17.756 35.306 48.475

Resultado bruto da intermediação financeira ............ 17.756 35.306 48.475

Outras receitas (despesas) operacionais .................... (845) (1.573) (2.700)
Outras despesas administrativas ...................................... 9(a) (208) (288) (307)
Despesas tributárias ........................................................ 10 (826) (1.642) (2.362)
Outras receitas operacionais ........................................... 11 189 357 619
Outras despesas operacionais ......................................... 11 (650)

Resultado operacional .................................................. 16.911 33.733 45.775

Resultado antes da tributação sobre o lucro ............. 16.911 33.733 45.775

Imposto de renda .............................................................. 12(c) (446) (3.337) (7.595)
Contribuição social .......................................................... 12(c) (444) (2.806) (6.445)
Ativos fiscais diferidos ..................................................... (1.080) (3.358) (5.231)

Lucro líquido do semestre/exercício ............................ 14.941 24.232 26.504

Quantidade de ações do capital social - milhares ...... 163.654 163.654 163.654
Lucro por ação - R$ ....................................................... 0,09 0,15 0,16

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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

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

Saldos em 1 de janeiro de 2017 .................................................................................................................. 814.673 (9) (145.281) 669.383
Ajuste de avaliação patrimonial ..................................................................................................................... 9 9
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................. 26.504 26.504
Saldos em 31 de dezembro de 2017 .......................................................................................................... 814.673 (118.777) 695.896

Saldos em 1 de janeiro de 2018 .................................................................................................................. 814.673 (118.777) 695.896
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,086 por ação) – nota 7c .................................... (14.000) (14.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,073 por ação) – nota 7c ................................................................. 11.900 11.900
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................. 24.232 24.232
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................................... 814.673 (96.645) 718.028

Saldos em 30 de junho de 2018 ................................................................................................................. 814.673 (109.486) 705.187
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,086 por ação) – nota 7c .................................... (14.000) (14.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,073 por ação) – nota 7c ................................................................. 11.900 11.900
Lucro líquido do semestre ............................................................................................................................. 14.941 14.941
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .......................................................................................................... 814.673 (96.645) 718.028

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 2018 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício/semestre ..................................... 14.941 24.232 26.504

Ajustes ao lucro líquido: ....................................................... 951 3.229 5.231
   Imposto de renda e contribuição social diferidos .................... 1.080 3.358 5.231
   Provisão para contingência .................................................... (129) (129)

Lucro líquido ajustado .......................................................... 15.892 27.461 31.735

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Aplicações interfinanceiras de liquidez ................ (15.244) (29.107) (66.418)
Redução Títulos e valores mobiliários ................................... 17.732
Redução/(Aumento) Relações interfinanceiras e

interdependências .............................................................. (25) (25) 455
Redução Outros créditos ....................................................... (1.340) 2.614 18.818
(Aumento) Outros valores e bens ........................................... 30
(Aumento) Relações interfinanceiras ..................................... 45 (18)
(Aumento)/Redução Outras obrigações ................................. 865 (1.611) 17.247

Caixa gerado nas operações .................................................. 223 (668) 19.551

Imposto de renda e contribuição social pagos ........................... (956) (9.136) (13.887)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais ......................................................................... (733) (9.804) 5.664

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ........ (733) (9.804) 5.664

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 2.019 11.090 5.426
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício 1.286 1.286 11.090

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa .......... (733) (9.804) 5.664

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado 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 demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis as 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 14/02/2018.
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, a instituição, 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.

2.2. Descrição das principais práticas 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) 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.

(f) 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 2018 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos.

(g) 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.

(h) 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.

3 Caixa e equivalentes de caixa
2018 2017

Disponibilidades ................................................................................. 85 1.091
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ......................................... 1.201 9.999
Total .................................................................................................. 1.286 11.090

Circulante ......................................................................................... 1.286 11.090

(i) Inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou
inferiores a 90 dias e que apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está
apresentado também na Nota 4.

4 Aplicações interfinanceiras de liquidez
2018 2017

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................................ 1.201 9.999

Aplicações em depósitos interfinanceiros .................................... 580.429 551.321

Total .................................................................................................. 581.630 561.320
Circulante ......................................................................................... 581.630 561.320

5 Outros créditos
2018 2017

Créditos tributários (i) ........................................................................ 129.873 133.232
Impostos a compensar ........................................................................ 13.356 17.900
Devedores diversos - País .................................................................. 1.930

Total .................................................................................................. 145.159 151.132
Circulante ......................................................................................... 15.286 17.900
Não circulante .................................................................................. 129.873 133.232

(i) Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram
constituídos e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 12(a).

6 Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2018 2017
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher ....... 6.143 14.217
Outros impostos e contribuições a recolher ....................................... 2.192 143

Total .................................................................................................. 8.335 14.360
Circulante ......................................................................................... 8.335 14.217
Não circulante .................................................................................. 143

(b) Diversas
2018 2017

Credores diversos .............................................................................. 160
Valores a pagar sociedades ligadas (i) .............................................. 189 3.210
Provisão para contingência tributária ................................................. 129
Outras ................................................................................................ 36 54

Total .................................................................................................. 514 3.264
Circulante ......................................................................................... 385 3.264
Não circulante .................................................................................. 129

(i) Valores a pagar para o Banco BMG referente operações de crédito migradas pela Cisão
Parcial.

7 Patrimônio líquido
(a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 814.673,
representado por 163.654.118 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

(b) Reservas
Reservas de lucros:

· Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital
social.

· Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as destinações,
permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura em
Assembleia Geral.

(c) Juros sobre Capital Próprio
Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância
não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto na Lei
das Sociedades por Ações.
Os juros sobre Capital Próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e
alterações, faculta às empresas a dedução do Lucro Real e Contribuição Social da despesa
financeira devidamente registrada resultante da aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido a
título de remuneração ao acionista.
A administração da Companhia aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em
28 de dezembro de 2018, o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 14.000 milhões,
resultando num valor líquido do Imposto de Renda Retido de R$ 11.900 milhões, imputado ao valor
do dividendo mínimo obrigatório. Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi
deliberado à absorção de parte dos prejuízos contábeis acumulados, com os referidos juros sobre
capital próprio líquidos por crédito do único acionista.

8 Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:

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

Semestre  2018 2018 2017
Títulos e valores mobiliários ................................... 1.942
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................. 17.756 35.306 46.533

Total ...................................................................... 17.756 35.306 48.475

9 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas

(a) Outras despesas administrativas
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
Marketing ............................................................... (44) (44)
Serviços de terceiros .............................................. (47)
Serviços técnicos especializados ........................... (30) (60)
Doações ................................................................. (134) (184) (260)

Total ...................................................................... (208) (288) (307)

10 Despesas tributárias
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
PIS .......................................................................... (116) (230) (315)
COFINS ................................................................. (710) (1.412) (1.938)
Outros .................................................................... (109)

Total ...................................................................... (826) (1.642) (2.362)

Continua...

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

Segundo
Semestre 2018 2018 2017

1 – Receitas .............................................................................. 17.945 35.663 49.094
1.1 Intermediação financeira ...................................................... 17.756 35.306 48.475
1.2 Outras receitas operacionais ............................................... 189 357
1.3 Não Operacionais ................................................................ 619

2 – Despesas ............................................................................ 650
2.1 Outras despesas operacionais ............................................ 650

3 – Materiais e serviços adquiridos de terceiros ................. 208 288 307
3.1 Materiais, energia e outros ................................................. 134 184 260
3.2 Serviços de terceiros ........................................................... 47
3.3 Outras ................................................................................. 74 104
3.3.1 Propaganda, promoções e publicidade ............................. 44 44
3.3.2 Serviços técnicos especializados ..................................... 30 60

4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) .................................... 17.737 35.375 48.137

5 – Depreciação e amortização

6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) 17.737 35.375 48.137

7 – Valor adicionado a distribuir (6) ...................................... 17.737 35.375 48.137

8 – Distribuição do valor adicionado .................................... 17.737 35.375 48.137

8.1 Impostos, contribuições e taxas ..................................... 2.796 11.143 21.633
8.1.1 Federais ........................................................................ 2.796 11.143 21.630
8.2.2 Municipais ..................................................................... 3

8.3 Remuneração de capitais próprios ................................. 14.941 24.232 26.504
8.3.1 Lucros retidos do exercício/semestre ............................ 14.941 24.232 26.504

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

financiamento, prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro
garantia. Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco Cifra registrou lucro líquido de R$ 24,2 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 718 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 3,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 727 milhões, dos quais R$ 582 milhões
referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez. O Banco não possui investimento em outras
companhias.

Agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e aos nossos acionistas e
clientes, pelo apoio e confiança depositados.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.

A Administração

11 Outras receitas e despesas operacionais
Segundo

Semestre  2018 2018 2017
Outras receitas operacionais
Atualização de impostos a compensar .................... 189 357 619

Total ...................................................................... 189 357 619

Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ........................................... (650)

Total ...................................................................... (650)

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

2018 2017
Créditos Tributários:
Sobre adições temporárias ................................................................. 52
Sobre prejuízos fiscais / base negativa .............................................. 129.821 133.232

129.873 133.232

O Banco adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as
diferenças temporárias e prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2018, esses
saldos possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$ 334.677 (2017 – R$
340.690) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$ 307.682 (2017 – R$ 313.695)
serão compensados 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.
Os créditos tributários relacionados a adições temporárias referem-se principalmente a
contingenciamentos discutidos judicialmente e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
realização desses créditos depende do encerramento dos questionamentos judiciais.

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

Prejuízos
Fiscais

Adições Base
temporárias Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2018 ........................................ 133.232 133.232
Constituição ................................................................. 52 52
(Realização) ................................................................. (3.411) (3.411)
Saldo final em 31/12/2018 ........................................... 52 129.821 129.873

Períodos Expectativa de realização por período
2019 ................................................................................ 2.589
2020 ................................................................................ 11.833
2021 ................................................................................ 14.903
2022 ................................................................................ 15.750
2023 ................................................................................ 16.510
2024 ................................................................................ 17.801
2025 ................................................................................ 18.750
2026 ................................................................................ 19.583
2027 ................................................................................ 12.154

129.873

(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
2018 2017

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre
o lucro e das participações societárias 33.733 33.733 45.775 45.775

Juros sobre capital próprio .................... (14.000) (14.000)

Outras Adições / (Exclusões) ............ 183 183 (447) (4.460)

Base de cálculo ................................... 19.916 19.916 45.328 41.315
Alíquota base ....................................... (2.987) (3.983) (6.799) (8.223)
Alíquota adicional ................................. (1.968) (4.509)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) (710)
Incentivos fiscais ................................... 147 260

Despesa com imposto de renda e
contribuição social ......................... (4.808) (4.693) (11.048) (8.223)

(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 Cifra S.A.

CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29CNPJ Nº 62.421.979/0001-29

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 2

64
6-

7E
A9

-2
F1

D
-4

AF
F.


