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RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2017 2016 2017 2016

Ativo
Circulante ................................................................ 9.021.758 8.060.952 9.004.022 8.881.804
Disponibilidades ..................................................... 24.724 29.491 16.109 14.309
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 5 374.354 31.700 374.354 911.791
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ...................................... 6 e 7 210.622 297.862 270.910 307.320
Relações interfinanceiras e interdependências ... 11.252 16.938 10.659 15.816
Operações de crédito ............................................ 8 7.012.518 6.439.166 6.968.171 6.417.130

Operações com características de concessão
de crédito .......................................................... 7.516.809 6.929.498 7.470.398 6.906.302

Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (504.291) (490.332) (502.227) (489.172)
Operações de arrendamento mercantil ............... 8 25

Arrendamentos a receber - setor privado ............ 46 82
Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (46) (57)

Outros créditos ....................................................... 9 1.261.998 1.111.867 1.239.487 1.081.598
Outros valores e bens ........................................... 126.290 133.903 124.332 133.840

Bens não de uso próprio ...................................... 10(a) 50.149 25.735 49.974 25.672
Despesas antecipadas .......................................... 10(b) 76.141 108.168 74.358 108.168

Não circulante ......................................................... 7.238.282 7.555.454 9.086.724 9.298.159
Realizável a longo prazo ....................................... 6.514.357 6.702.415 5.996.637 6.170.924
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............. 5 1.050.731 630.701 1.050.731 630.701
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ...................................... 6 e 7 1.841.033 2.042.690 1.804.034 2.011.011
Operações de crédito ............................................ 8 808.778 1.190.939 710.351 1.114.860

Operações com características de concessão
de crédito .......................................................... 862.775 1.276.470 759.767 1.196.386

Provisão para créditos de liquidação duvidosa . (53.997) (85.531) (49.416) (81.526)
Outros créditos ....................................................... 9 2.661.606 2.656.347 2.279.312 2.232.614
Outros valores e bens ........................................... 152.209 181.738 152.209 181.738

Despesas antecipadas .......................................... 10(b) 152.209 181.738 152.209 181.738

Permanente ............................................................. 723.925 853.039 3.090.087 3.127.235
Investimentos ......................................................... 108.306 103.865 3.005.820 3.054.455

Participações em coligadas e controladas
No exterior ......................................................... 11 161.966 151.225
No país ............................................................... 11 107.689 102.799 2.843.237 2.902.164

Outros investimentos ............................................ 617 1.066 617 1.066
Imobilizado de uso ................................................. 12 77.209 69.979 77.209 69.979

Imobilizado de uso .............................................. 198.206 177.501 198.206 177.501
Depreciação acumulada ...................................... (120.997) (107.522) (120.997) (107.522)

Imobilizado de arrendamento ............................... 6.552 6.552
  Bens arrendados .................................................... 6.552 6.552
Intangível ................................................................. 531.858 676.394 506

Ágio na aquisição de controladas ....................... 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis .. 13 (919.060) (774.018)
Outros .................................................................... 506 506

Diferido .................................................................... 2.801 2.801

Total do Ativo .......................................................... 16.260.040 15.616.406 18.090.746 18.179.963

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2017 2016 2017 2016

Passivo e Patrimônio líquido

Circulante ................................................................ 4.621.186 5.287.659 6.458.698 7.855.981
Depósitos ................................................................. 14 2.012.085 1.669.612 3.806.365 4.160.566

Depósitos à vista ................................................... 23.593 28.619 24.468 28.943
Depósitos interfinanceiros .................................... 45.439 96.557 1.838.855 2.587.193
Depósitos a prazo ................................................. 1.943.053 1.544.436 1.943.042 1.544.430

Captações no mercado aberto - carteira própria .... 8.550 300.198 35.547 311.202
Recursos de aceites e emissão de títulos .......... 15 881.801 1.072.671 881.801 1.072.671
Relações interfinanceiras ..................................... 72 96 1
Obrigações por empréstimos e repasses .......... 16 95.588 157.090 145.361 217.957

Repasse país – instituições oficiais ..................... 59.413 63.705 59.413 63.705
Empréstimos no exterior ...................................... 36.175 93.385 85.948 154.252

Instrumentos financeiros derivativos ................. 7 209.648 421.911 209.648 421.911
Outras obrigações .................................................. 1.413.442 1.666.081 1.379.976 1.671.673

Cobrança e arrecadação de tributos e
assemelhados .................................................... 15.874 13.393 15.874 13.393

Sociais e estatutárias ........................................... 38.872 46.069 38.872 46.069
Fiscais e previdenciárias ...................................... 17(a) 50.533 58.041 2.787 15.397
Negociação e intermediação de valores ............ 1.787 1.787
Diversas ................................................................. 17(b) 1.306.376 1.548.578 1.320.656 1.596.814

Não circulante – Exigível a longo prazo ............. 9.066.919 7.728.629 9.060.147 7.723.897
Depósitos ................................................................. 14 6.352.612 4.027.961 6.357.115 4.036.200

Depósitos interfinanceiros .................................... 24.467 27.035 28.970 35.274
Depósitos a prazo ................................................. 6.328.145 4.000.926 6.328.145 4.000.926

Recursos de aceites e emissão de títulos .......... 15 236.975 738.023 236.975 738.023
Obrigações por empréstimos e repasses .......... 16 444.858 413.793 444.858 413.793

Repasse País – Instituições Oficiais .................... 3.228 3.228
No País – Outras Instituições ............................... 444.858 410.565 444.858 410.565

Instrumentos financeiros derivativos ................. 7 26.509 474.753 26.509 474.753
Outras obrigações .................................................. 2.005.965 2.074.099 1.994.690 2.061.128

Fiscais e previdenciárias ...................................... 17(a) 52.779 108.276 51.733 105.301
Diversas ................................................................. 17(b) 1.953.186 1.965.823 1.942.957 1.955.827

Total do Passivo ..................................................... 13.688.105 13.016.288 15.518.845 15.579.878

Patrimônio Líquido administrado pela
controladora ........................................................ 2.571.935 2.600.118 2.571.901 2.600.085

Participação de acionistas não controladores .... 34 33

Patrimônio Líquido ................................................. 19 2.571.901 2.600.085 2.571.901 2.600.085
Capital social - De domiciliados no país ................ 2.504.477 2.504.477 2.504.477 2.504.477
Reservas de lucros ................................................... 78.875 100.376 78.875 100.376
Ajuste de avaliação patrimonial ............................ (11.451) (4.768) (11.451) (4.768)
Ações em tesouraria ................................................

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ........... 16.260.040 15.616.406 18.090.746 18.179.963
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

Nota 2017 2016   2017 2017 2016
Receitas da intermediação financeira ....... 2.578.340 2.266.288 1.373.120 2.559.591 2.243.396
Operações de crédito .................................... 20(a) 2.271.534 1.951.144 1.225.525 2.263.043 1.848.686
Operações de arrendamento mercantil ....... 20(a) 117 173
Resultado de operações com títulos e

valores mobiliários ..................................... 20(b) 306.689 314.971 147.595 296.548 394.710

Despesas da intermediação financeira ..... (1.315.535)(1.629.167) (658.687) (1.474.404) (1.842.259)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ................................................... 20(c) (194.799) (764.781) (81.820) (194.799) (724.435)
Captação no mercado ................................... 20(d) (1.060.000) (774.722) (552.158) (1.218.869) (1.029.029)
Operações de empréstimos, cessões e repasses (60.736) (89.664) (24.709) (60.736) (88.795)

Resultado da intermediação financeira antes
do crédito para liquidação duvidosa ......... 1.262.805 637.121 714.433 1.085.187 401.137

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8(f) (448.223) (604.116) (264.274) (439.821) (543.146)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo 8(f) 206.242 186.288 92.382 206.012 179.066

Resultado bruto da intermediação financeira 1.020.824 219.293 542.541 851.378 37.057

Outras receitas (despesas) operacionais . (1.066.210)(1.065.455) (578.809) (963.761) (963.492)
Receitas de prestação de serviços ................ 21 36.596 50.565 17.729 36.596 50.496
Despesas de pessoal ...................................... 22(a) (164.000) (168.434) (86.862) (163.912) (154.356)
Outras despesas administrativas ................... 22(b) (607.465) (596.672) (302.176) (605.574) (586.851)
Despesas tributárias ....................................... 23 (78.142) (60.132) (40.362) (69.523) (45.850)
Resultado de participações em coligadas

e controladas .............................................. 11 (4.201) 40.432 41.037 93.482 88.959
Outras receitas operacionais ......................... 24 355.522 288.660 179.609 341.101 256.901
Outras despesas operacionais ....................... 24 (604.520) (619.874) (387.784) (595.931) (572.791)

Resultado operacional ................................. (45.386) (846.162) (36.268) (112.383) (926.435)
Resultado não operacional ......................... 27 57.154 963.613 (3.003) 56.774 963.302
Resultado antes da tributação sobre o

lucro e participações ............................... 11.768 117.451 (39.271) (55.609) 36.867

Imposto de renda ........................................... 25(c) (18.216) (21.817) 21.350 8.448 (7.316)
Contribuição social ........................................ 25(c) (12.471) (22.490) 18.154 9.054 (8.498)
Ativo fiscal diferido ........................................ 25(c) 58.486 54.855 22.654 77.671 96.413
Participação nos lucros ................................. (13.277) (76.665) (13.274) (13.274)

Lucro líquido antes da participação dos
acionistas não controladores .................. 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333

Lucro líquido do exercício .......................... 26.290 51.334 9.613 26.290 51.333

Lucro líquido por ação - R$ ......................... 1.059,82 2.076,5

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

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

Continua...

Ajuste de Lucros/
Capital Reserva de lucros avaliação Ações em Prejuízos

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial tesouraria acumulados Total
Saldos em 31 de

dezembro de 2015 ....... 2.805.064 159.995 7.048 3.548 2.975.655
Aumento de capital ........ 99.413 99.413
Redução de capital ........ (400.000) (400.000)
Variação do ajuste a valor

de mercado .................. (8.316) (8.316)
Lucro líquido do exercício 51.333 51.333
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$4.913,19 por ação) (118.000) (118.000)

Utilização de reservas ... (66.667) 66.667
Saldos em 31 de

dezembro de 2016 ....... 2.504.477 93.328 7.048 (4.768) 2.600.085

Saldos em 31 de
dezembro de 2016 ....... 2.504.477 93.328 7.048 (4.768) 2.600.085

Prejuízo de exercício
anteriores (Res. 4.512/16) (3.214) (3.214)

Variação do ajuste a valor
de mercado .................. (6.683) (6.683)

Lucro líquido do exercício 26.290 26.290
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$1.814,08 por ação) (45.000) (45.000)

Juros sobre capital próprio
prescrito ...................... 423 423

   Constituição de reservas 1.314 24.976 (26.290)
   Utilização de reservas .. (22.815) (25.399) 48.214
Saldos em 31 de

dezembro de 2017 ....... 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901

Saldos em 30 de junho
de 2017 ........................ 2.504.477 94.162 12.629 7.048 (17.596) 2.600.720

Variação do ajuste a valor
de mercado .................. 6.145 6.145

Lucro líquido do semestre 9.613 9.613
Destinação do lucro líquido:

Juros sobre capital próprio
(R$1.814,08 por ação) (45.000) (45.000)

Juros sobre capital próprio
prescrito ...................... 423 423

   Constituição de reservas 480 9.133 (9.613)
   Utilização de reservas .. (22.815) (22.185) 45.000
Saldos em 31 de

dezembro de 2017 ....... 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901

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

A Administração do Banco BMG S.A. e de suas Controladas (“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 2017, juntamente com o relatório dos
auditores independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria.

Banco BMG
Com 87 anos de sólida presença no mercado financeiro, o banco 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 pessoa física: cartão de crédito consignado (BMG Card), crédito pessoal com
débito em conta (BMG em Conta), ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos
e crédito pessoal digital (Lendico). Aos clientes pessoa jurídica, oferece financiamento, prestação de serviços
financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia para empresas de médio e grande porte (BMG
Empresas e BMG Seguros). Adicionalmente, o BMG disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos
(BMG Invest).

Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício de 2017 foi de R$ 26,3 milhões.

O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 2.572 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 15,7%, já considerando
o cronograma de implementação das normas de Basileia III. Considerando apenas Capital Principal (Capital Nível
I) esse índice é de 13,4%.

A carteira total de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2017 com saldo de R$ 8.633 milhões
representando um aumento de 1,7% em comparação a 2016. O principal produto do Banco, o cartão de crédito
consignado, apresentou expressiva expansão de 20,7% em 12 meses, atingindo R$ 6.321 milhões. Da carteira,
77,3% está concentrado em aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 4T17 com saldo de R$11.939 milhões, representando um aumento de 16,9% em
relação ao mesmo período do ano anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB),
representa 65,6% do funding e cresceu 76,2% nos últimos 12 meses.

Regulação
BACEN Circular nº 3.068/01 – No encerramento do trimestre, o BMG não possuía títulos e valores mobiliários
classificados na categoria “mantidos até o vencimento”.

Governança Corporativa
Com uma gestão experiente e profissionalizada, o Banco BMG optou voluntariamente por práticas de governança
corporativa de alto nível, contando com um Conselho de Administração - do qual 40% dos membros são independentes,
incluindo o Presidente, Comitês estatutários e não estatutários de apoio à administração, Processos de Compliance
e Controles Internos devidamente estruturados, Código de Ética, Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
(PLD), Estrutura de Auditoria Interna independente, uma área de Relações com Investidores estratégica e atuante,
dentre outras iniciativas.

O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e
controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas
atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.
Para maiores informações sobre gestão de riscos acesse: www.bancobmg.com.br/ri.

Gestão de Capital
A avaliação da suficiência de capital é realizada de forma contínua para assegurar que a Organização mantenha
uma sólida base de capital para apoiar o desenvolvimento das suas atividades. Considera ainda uma visão
prospectiva, pois se antecipa a possíveis mudanças nas condições de mercado.

Agradecimentos
Todas essas realizações refletem o firme propósito dos Acionistas e da Administração na busca contínua para superar
expectativas e oferecer sempre um serviço de alta qualidade aos seus clientes e um ambiente saudável aos seus
colaboradores.

São avanços que se concretizam graças ao apoio e à confiança dos nossos clientes e ao trabalho dedicado do
quadro de colaboradores e, parceiros/correspondentes.

A todos eles, nossos agradecimentos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
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