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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do
Banco e suas controladas.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

Continuação...

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do semestre e exercício correntes e que
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

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 2019, 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 31DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Ativo
Circulante .......................................................................................... 630.757 597.060
Disponibilidades ............................................................................... 3 144 85
Aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................... 4 606.351 581.630
Relações interfinanceiras ................................................................. 9 59
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 24.253 15.286
Não circulante ................................................................................... 142.115 129.873
Realizável a longo prazo .................................................................. 142.115 129.873
Outros créditos – Diversos .............................................................. 5 142.115 129.873

Total do Ativo ................................................................................... 772.872 726.933

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante .......................................................................................... 8.730 8.776
Relações interfinanceiras ................................................................. 56 56
Outras obrigações ............................................................................ 8.674 8.720

Fiscais e previdenciárias ................................................................. 6(a) 8.292 8.335
Diversas .......................................................................................... 6(b) 382 385

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

Diversas .......................................................................................... 6(b) 129
Total do Passivo ............................................................................... 8.730 8.905
Patrimônio Líquido .......................................................................... 7 764.142 718.028

Capital social - De domiciliados no país .......................................... 814.673 814.673
Prejuízos acumulados ...................................................................... (50.531) (96.645)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 772.872 726.933

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira .......................... 16.479 34.280 35.306
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 8 16.479 34.280 35.306
Resultado bruto da intermediação financeira ............ 16.479 34.280 35.306
Outras receitas (despesas) operacionais .................... 141 7.212 (1.573)
Outras despesas administrativas ...................................... (271) (352) (288)
Despesas tributárias ........................................................ (4) (1.642)
Outras receitas operacionais ........................................... 9 412 7.568 357
Resultado operacional .................................................. 16.620 41.492 33.733
Resultado antes da tributação sobre o lucro ............. 16.620 41.492 33.733
Imposto de renda .............................................................. 10 535 (3.953) (3.337)
Contribuição social .......................................................... 10 228 (2.370) (2.806)
Ativos fiscais diferidos ..................................................... 15.974 13.795 (3.358)
Lucro líquido do semestre/exercício ............................ 33.357 48.964 24.232
Lucro líquido por ação - R$ .......................................... R$0,30 R$0,15

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.

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

Semestre
2019 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício .......................................... 33.357 48.964 24.232
Ajustes ao lucro líquido: ............................................................ (15.974) (13.666) 3.229

Imposto de renda e contribuição  social diferidos ........................ (15.974) (13.795) 3.358
Provisão para contingência ......................................................... 129 (129)

Lucro líquido ajustado ............................................................... 17.383 35.298 27.461
Variação de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................................... (12.364) (22.323) (29.107)
Relações interfinanceiras e interdependências ........................... 17 50 (25)
Outros créditos ........................................................................... (1.053) (7.414) 2.614
Outras obrigações ...................................................................... 57 2.877 (1.611)

Caixa gerado nas operações ....................................................... 4.040 8.488 (668)
  Imposto de renda e contribuição social pagos .............................. (1.372) (6.031) (9.136)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades

operacionais .............................................................................. 2.668 2.457 (9.804)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ............. 2.668 2.457 (9.804)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 1.075 1.286 11.090
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício . 3.743 3.743 1.286
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa ............... 2.668 2.457 (9.804)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 1 - Contexto operacional - 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 através da integração de
plataformas e o aproveitamento das promotoras de vendas e lojistas do Banco.
NOTA 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 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 13/02/2020.
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 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
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 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
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) 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 2019, 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. (h) Impostos e contribuição social - A provisão para
impostos correntes é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro apurado mais adicional de 10%
sobre o que exceder a R$ 20.000,00/mês, para o imposto de renda e 15% para a contribuição social.
O imposto de renda e contribuição social diferido são representados pelos créditos tributários e as
obrigações fiscais diferidas obtidos pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e a base de

cálculo fiscal, de acordo com as regras e legislação tributária, às alíquotas vigentes na data da sua
constituição.
O crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa somente são reconhecidos se houver
o lucro tributável futuro suficiente para a sua compensação.
A partir de março de 2020, a alíquota da contribuição social dos Bancos passa a ser de 20% de acordo
com a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019. (i) 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.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Disponibilidades ........................................................................................ 144 85
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ................................................ 3.599 1.201
Total - circulante ..................................................................................... 3.743 1.286
(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.
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Posição bancada .......................................................................................
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....................................................... 3.599 1.201
Aplicações em depósitos interfinanceiros ................................................. 602.752 580.429
Total - circulante ..................................................................................... 606.351 581.630
NOTA 5 - Outros créditos

2019 2018
Créditos tributários (i) .............................................................................. 142.115 129.873
Impostos a compensar ............................................................................... 22.508 13.356
Devedores diversos - País ......................................................................... 1.745 1.930
Total ......................................................................................................... 166.368 145.159
Circulante ................................................................................................ 24.253 15.286
Não circulante ......................................................................................... 142.115 129.873
(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 10(a).
NOTA 6 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias e cobrança e arrecadação de títulos

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher .............. 5.442 6.143
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 2.850 2.192
Total - circulante ..................................................................................... 8.292 8.335
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar .......................................................... 57
Credores diversos ..................................................................................... 13 160
Valores a pagar sociedades ligadas ......................................................... 312 189
Provisão para contingência tributária ........................................................ 129
Outras ....................................................................................................... 36
Total ......................................................................................................... 382 514
Circulante ................................................................................................ 382 385
Não circulante ......................................................................................... 129
NOTA 7 - Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, 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 30 de
dezembro de 2019, o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 19.000 (2018 R$14.000),
resultando num valor líquido do Imposto de Renda Retido de R$ 16.150 (2018 R$11.900), 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.
NOTA 8 - Receitas e despesas da intermediação financeira
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................... 16.479 34.280 35.306
Total ........................................................................................ 16.479 34.280 35.306

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 2019, o Banco Cifra registrou lucro líquido de R$ 49,0 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 764 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 6,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 773 milhões, dos quais R$ 606 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, 13 de fevereiro de 2020.
A Administração

 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

NOTA 9 - Outras receitas operacionais
Segundo

Semestre 2019 2019 2018
Recuperação de encargos e despesas (i) ................................ 5.952
Reversão de provisões operacionais ........................................ 129
Atualização de impostos a compensar (i) ................................. 412 1.487 357
Total ........................................................................................ 412 7.568 357
(i) Recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade
ou objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 10 - Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2019 2018
Créditos Tributários: .................................................................................
Sobre adições temporárias ........................................................................ 74 52
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ..................................................... 142.041 129.821
Total ......................................................................................................... 142.115 129.873
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 2019, esses saldos
possuem as seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de base de R$327.906 (2018 – R$334.677)
e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$300.911 (2018 – R$307.682) 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 2019
pode ser demonstrada como segue:

Adições Prejuízos Fiscais
Temporárias Base Negativa Total

Saldo inicial em 01/01/2019 ............................. 52 129.821 129.873
Constituição ...................................................... 74 14.928 15.002
(Realização) ..................................................... (52) (2.708) (2.760)
Saldo final em 31/12/2019 ................................ 74 142.041 142.115
Períodos Expectativa de realização por período
2020 .................................................................................... 3.247
2021 .................................................................................... 12.045
2022 .................................................................................... 15.883
2023 .................................................................................... 16.349
2024 .................................................................................... 17.329
Após 2024 ........................................................................... 77.262
Total .................................................................................. 142.115
(c) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  Social  de renda Social

Resultado antes da tributação sobre o
lucro e das participações societárias ..... 41.492 41.492 33.733 33.733

Juros sobre capital próprio ............................ (19.000) (19.000) (14.000) (14.000)
Outras Adições / (Exclusões) ........................ 887 (10.641) 183 183
Base de cálculo ........................................... 23.379 11.851 19.916 19.916
Alíquota base ................................................. (3.507) (1.778) (2.987) (3.983)
Alíquota adicional .......................................... (2.314) (1.968)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) 14.929 (710)
Incentivos fiscais ........................................... 142 147
Despesa com imposto de renda e

contribuição social ................................... (5.679) 13.151 (4.808) (4.693)
(i) Em dezembro de 2019, foi reconhecido no balanço os efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a realizar a partir da vigência da nova alíquota, no montante de R$ 14.929 (nota 2.2 h).
NOTA 11 - Partes relacionadas
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução
BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
2019 2018 2019 2018

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ............................................ 602.752 580.429 34.147 35.141
Outras Obrigações
Banco BMG S.A. ............................................ (312) (189)
Em dezembro de 2019, o Banco Cifra contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$15
com a BMG Seguros S.A.
(b) Outras informações - De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de
2019, as instituições financeiras podem realizar operações de crédito com partes relacionadas,
mediante o atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução. Dessa forma, o Banco
BMG, controlador do Banco Cifra, estabeleceu política para realização de operações de crédito com
partes relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em
documento especifico mantido à disposição do Banco Central do Brasil.
NOTA 12 - Gestão de riscos - Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital - Os acionistas e
administradores do Conglomerado BMG, do qual o Banco Cifra faz parte, consideram a gestão de
riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha
das oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas
as Instituições do Conglomerado Financeiro é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a
Diretoria de Riscos que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor entendimento e
controle dos riscos inerentes aos seus negócios. Considerando os benefícios adquiridos por meio de
uma efetiva gestão de riscos, principalmente em melhores decisões e alta performance operacional, a
Área de Riscos do Banco BMG, é uma estrutura que trata de todas as necessidades do gerenciamento
de riscos, em toda a organização, de maneira estruturada e comum, de modo que seja possível medir,
agregar e estimar o relacionamento dessas informações em uma base corporativa. O Conglomerado
Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos, permanentemente
tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis perdas
decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades operacionais. I -
Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de
classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno.
Para proteger a Financeira de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco constitui
provisões para perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do cliente e
condição de atraso da operação. II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez
visa a assegurar que os riscos que afetam a realização das estratégias e de objetivos do banco
estejam continuamente avaliados. Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e
mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O
acompanhamento diário visa a mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se
necessário, ações corretivas. III - Risco de Mercado – O Conglomerado BMG emprega uma política
conservadora no gerenciamento do risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz
cada fator, para identificar e quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a
dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais.
IV - Risco Operacional – O Conglomerado BMG adota uma postura crítica para uma gestão de risco
operacional independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos
incidentes, implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização
da eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.
A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de
Relações com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).
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DAMIANA ABREU DA SILVA
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,

de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

Capital Prejuízos
social acumulados Total

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 01 de janeiro de 2019 ............................................ 814.673 (96.645) 718.028
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,116

por ação) – nota 7c ................................................................. (19.000) (19.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,099 por ação) – nota 7c 16.150 16.150
Lucro líquido do exercício .......................................................... 48.964 48.964
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....................................... 814.673 (50.531) 764.142
Saldos em 30 de junho de 2019 .............................................. 814.673 (81.038) 733.635
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,116

por ação) – nota 7c ................................................................. (19.000) (19.000)
Juros sobre capital próprio retido (R$ 0,099 por ação) – nota 7c 16.150 16.150
Lucro líquido do semestre .......................................................... 33.357 33.357
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....................................... 814.673 (50.531) 764.142

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