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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo

Circulante ....................................................................... 10.128.611 10.067.102 10.014.866 10.049.366
Disponibilidades .......................................................... 47.424 24.724 38.121 16.109
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................... 5 822.222 1.419.698 822.222 1.419.698
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................ 6 e 7 146.700 210.622 200.217 270.910
Relações interfinanceiras e interdependências ....... 26.441 11.252 25.825 10.659
Operações de crédito ................................................... 8 7.454.064 7.012.518 7.383.282 6.968.171

Operações com características de concessão
de crédito .................................................................. 7.937.583 7.516.809 7.862.645 7.470.398

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... (483.519) (504.291) (479.363) (502.227)
Operações de arrendamento mercantil ..................... 8

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

Outros créditos ............................................................. 9 1.455.109 1.261.998 1.370.426 1.239.487
Outros valores e bens .................................................. 176.651 126.290 174.773 124.332

Bens não de uso próprio ............................................. 10(a) 71.728 50.149 71.621 49.974
Despesas antecipadas ................................................ 10(b) 104.923 76.141 103.152 74.358

Não circulante ............................................................... 6.808.935 6.192.938 8.435.299 8.041.380
Realizável a longo prazo ............................................ 6.086.712 5.469.013 5.248.950 4.951.293
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................... 5 3.975 5.387 3.975 5.387
Títulos e valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivativos ............................................ 6 e 7 2.300.725 1.841.033 2.044.336 1.804.034
Operações de crédito ................................................... 8 1.149.518 808.778 937.916 710.351

Operações com características de concessão
de crédito .................................................................. 1.220.394 862.775 996.369 759.767

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......... (70.876) (53.997) (58.453) (49.416)
Outros créditos ............................................................. 9 2.576.934 2.661.606 2.207.163 2.279.312
Outros valores e bens .................................................. 55.560 152.209 55.560 152.209

Despesas antecipadas ................................................ 10(b) 55.560 152.209 55.560 152.209

Permanente .................................................................... 722.223 723.925 3.186.349 3.090.087
Investimentos ................................................................ 232.562 108.306 3.082.998 3.005.820

Participações em coligadas e controladas
No exterior ................................................................ 11 194.635 161.966
No país ..................................................................... 11 231.508 107.689 2.887.309 2.843.237

Outros investimentos .................................................. 1.054 617 1.054 617
Imobilizado de uso ...................................................... 12 103.351 77.209 103.351 77.209

Imobilizado de uso ....................................................... 245.532 198.206 245.532 198.206
Depreciação acumulada .............................................. (142.181) (120.997) (142.181) (120.997)

Imobilizado de arrendamento .................................... 6.552 6.552
  Bens arrendados ........................................................... 6.552 6.552
Intangível ....................................................................... 386.310 531.858 506

Ágio na aquisição de controladas ............................... 13 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis .......... 13 (1.064.102) (919.060)
Outros .......................................................................... 506 506

Total do Ativo ................................................................ 16.937.546 16.260.040 18.450.165 18.090.746

Conglomerado financeiro Banco
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante ....................................................................... 5.284.503 4.621.186 6.807.080 6.458.698
Depósitos ....................................................................... 2.802.718 2.012.085 4.330.525 3.806.365

Depósitos à vista ........................................................ 37.440 23.593 38.240 24.468
Depósitos interfinanceiros .......................................... 14(a) 433 45.439 1.527.462 1.838.855
Depósitos a prazo ........................................................ 14(b) 2.764.845 1.943.053 2.764.823 1.943.042

Captações no mercado aberto - carteira própria ..... 8.550 2.599 35.547
Recursos de aceites e emissão de títulos ................ 15 254.634 881.801 254.634 881.801
Relações interfinanceiras ............................................ 122.551 72 122.479
Obrigações por empréstimos e repasses ................. 16 68.505 95.588 68.505 145.361

Repasse país – instituições oficiais .......................... 39.492 59.413 39.492 59.413
Empréstimos no exterior ............................................. 29.013 36.175 29.013 85.948

Instrumentos financeiros derivativos ....................... 7 15.305 209.648 15.305 209.648
Outras obrigações ........................................................ 2.020.790 1.413.442 2.013.033 1.379.976

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 15.086 15.874 15.086 15.874
Sociais e estatutárias .................................................. 150.634 38.872 150.634 38.872
Fiscais e previdenciárias ............................................ 17(a) 69.679 50.533 41.951 2.787
Negociação e intermediação de valores .................... 3.055 1.787 3.055 1.787
Diversas ...................................................................... 17(b) 1.782.336 1.306.376 1.802.307 1.320.656

Não circulante – Exigível a longo prazo .................. 9.012.718 9.066.919 9.002.794 9.060.147
Depósitos ....................................................................... 14 6.649.748 6.352.612 6.651.525 6.357.115

Depósitos interfinanceiros .......................................... 14(a) 49.202 24.467 50.979 28.970
Depósitos a prazo ........................................................ 14(b) 6.600.546 6.328.145 6.600.546 6.328.145

Recursos de aceites e emissão de títulos ................ 15 271.268 236.975 271.268 236.975
Obrigações por empréstimos e repasses ................. 16 468.353 444.858 468.353 444.858

No País – Outras Instituições .................................... 468.353 444.858 468.353 444.858
Instrumentos financeiros derivativos ....................... 7 68.703 26.509 68.703 26.509
Outras obrigações ........................................................ 1.554.646 2.005.965 1.542.945 1.994.690

Fiscais e previdenciárias ............................................ 17(a) 49.559 52.779 49.333 51.733
Diversas ...................................................................... 17(b) 1.505.087 1.953.186 1.493.612 1.942.957

Total do Passivo ........................................................... 14.297.221 13.688.105 15.809.874 15.518.845

Patrimônio Líquido administrado pela controladora 2.640.325 2.571.935 2.640.291 2.571.901

Participação de acionistas não controladores ........ 34 34

Patrimônio Líquido ...................................................... 19 2.640.291 2.571.901 2.640.291 2.571.901
Capital social - De domiciliados no país ........................ 2.542.571 2.504.477 2.542.571 2.504.477
Reservas de lucros ......................................................... 108.879 78.875 108.879 78.875
Ajuste de avaliação patrimonial ..................................... (11.159) (11.451) (11.159) (11.451)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .............. 16.937.546 16.260.040 18.450.165 18.090.746

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
 Em milhares de reais

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

Nota 2018 2017   2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira ............ 3.003.776 2.578.340 1.530.705 2.927.161 2.559.591
Operações de crédito ........................................... 20(a) 2.797.371 2.271.534 1.428.505 2.733.511 2.263.043
Operações de arrendamento mercantil ............... 20(a) (17) 117
Resultado de operações com títulos e valores

mobiliários ......................................................... 20(b) 206.422 306.689 102.200 193.650 296.548

Despesas da intermediação financeira .......... 20(c) (1.174.853) (1.315.535) (615.351) (1.271.050) (1.474.404)
Captação no mercado .......................................... (1.309.956) (1.060.000) (602.530) (1.406.153) (1.218.869)
Operações de empréstimos, cessões e repasses (40.620) (60.736) (16.106) (40.620) (60.736)
Resultado com instrumentos financeiros

derivativos ........................................................ 175.723 (194.799) 3.285 175.723 (194.799)
Resultado da intermediação financeira antes

do crédito para liquidação duvidosa ......... 1.828.923 1.262.805 915.354 1.656.111 1.085.187

Provisão para créditos de liquidação duvidosa .. 8(f) (508.995) (448.223) (218.240) (487.591) (439.821)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ... 8(f) 190.822 206.242 73.883 190.246 206.012

Resultado bruto da intermediação financeira 1.510.750 1.020.824 770.997 1.358.766 851.378

Outras receitas (despesas) operacionais ....... (1.123.380) (1.066.210) (542.120) (1.006.085) (963.761)
Receitas de prestação de serviços .................... 21 41.604 36.596 18.104 41.604 36.596
Despesas de pessoal ........................................... 22(a) (166.082) (164.000) (88.091) (165.976) (163.912)
Outras despesas administrativas ....................... 22(b) (632.124) (607.465) (339.129) (628.984) (605.574)
Despesas tributárias ............................................ 23 (99.724) (78.142) (50.585) (93.768) (69.523)
Resultado de participações em coligadas e

controladas ....................................................... 11 2.464 (4.201) 10.190 70.224 93.482
Outras receitas operacionais ............................... 24 215.256 355.522 179.642 244.736 341.101
Outras despesas operacionais ............................ 24 (484.774) (604.520) (272.251) (473.921) (595.931)

Resultado operacional ...................................... 387.370 (45.386) 228.877 352.681 (112.383)

Resultado não operacional .............................. 27 (8.359) 57.154 (944) (8.290) 56.774

Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações ............................................... 379.011 11.768 227.933 344.391 (55.609)

Imposto de renda ................................................. 25(c) (31.251) (18.216) (9.367) (19.423) 8.448
Contribuição social ............................................... 25(c) (18.984) (12.471) (1.739) (9.048) 9.054
Ativo fiscal diferido .............................................. 25(c) (94.613) 58.486 (76.511) (81.757) 77.671
Participação nos lucros ........................................ (63.407) (13.277) (45.600) (63.407) (13.274)

Lucro líquido antes da participação dos
acionistas não controladores ...................... 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

Lucro líquido do período ................................ 170.756 26.290 94.716 170.756 26.290

Lucro líquido por ação - R$ ............................ 0,19 1.059,82

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Continua...

Ajuste de Lucros/
Capital Reserva de lucros avaliação Prejuízos

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total
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 31 de dezembro de 2017 .. 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901
Aumento de capital (nota 19a) ................ 38.094 38.094
Variação do ajuste a valor de mercado .. 292 292
Lucro líquido do exercício ....................... 170.756 170.756
Destinação do lucro líquido: ...................

Juros sobre capital próprio
(R$0,28 por ação) (nota 19c) ............. (140.002) (140.002)

Juros sobre capital próprio prescrito .... 404 404
Constituição de reservas ..................... 8.538 162.218 (170.756)
Utilização de reservas .......................... (140.002) (1.154) 140.002 (1.154)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .. 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291

Saldos em 30 de junho de 2018 .......... 2.542.571 75.629 72.238 5.894 5.132 2.701.464
Variação do ajuste a valor de mercado .. (16.291) (16.291)
Lucro líquido do semestre ...................... 94.716 94.716
Destinação do lucro líquido: ...................

Juros sobre capital próprio
(R$0,28 por ação) (nota 19c) ............. (140.002) (140.002)

Juros sobre capital próprio prescrito .... 404 404
Constituição de reservas ..................... 4.736 89.980 (94.716)
Utilização de reservas .........................    (140.002)   140.002

Saldos em 31 de dezembro de 2018 .. 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291

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

RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

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 2018, juntamente com o relatório dos auditores
sobre as Demonstrações Financeiras.
Banco BMG
Com 88 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 possui atualmente 3,5 milhões de clientes, oferecendo 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 e seguros massificados via parceria. Adicionalmente, oferece aos clientes de
varejo uma gama completa de produtos e serviços em seu banco digital. Aos clientes de atacado, oferece financiamento,
prestação de serviços financeiros estruturados, instrumentos derivativos e seguro garantia. Adicionalmente, o BMG
disponibiliza produtos de investimento para ambos os públicos.
Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício de 2018 foi de R$ 170,8 milhões e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de
6,4% ao ano, comparado ao lucro no exercício de 2017 de R$ 26,3 milhões e o ROAE de 1,0%, demonstrando forte
evolução no desempenho financeiro dos últimos 12 meses.
Em agosto de 2011, o Banco BMG adquiriu instituições financeiras, apurando um ágio no montante de R$1.450 milhões
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura. Excluindo o efeito da amortização do ágio, o Lucro Líquido no
exercício de 2018 foi de R$ 257,8 milhões e o Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 10,8% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2018 atingiu o valor de R$ 2.640 milhões.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 12,4%, composto
exclusivamente por Capital Principal (Capital Nível I).
A carteira total de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2018 com saldo de R$ 9.513 milhões representando
um aumento de 10,2% em comparação ao mesmo período de 2017. O principal produto do Banco, o cartão de crédito
consignado, apresentou crescimento de 12,6% em 12 meses, atingindo R$ 7.120 milhões, sendo que, 80,8% são para
nossos clientes aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais.
A captação total encerrou o 4T18 com saldo de R$12.354 milhões, representando um aumento de 3,5% em relação ao
mesmo período do ano anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa
75,8% do funding e cresceu 19,6% nos últimos 12 meses.
Em 31 de dezembro de 2018, os investimentos do BMG em controladas totalizou R$ 232 milhões. Em março de 2018, o
BMG comprou 99,98% da Help Franchising Participações Ltda. dos acionistas controladores. Em outubro de 2018, foi
efetuado um aumento de capital na subsidiária CBFácil no montante de R$ 100 milhões.

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”.
Relacionamento com os Auditores Independentes
 A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. Conforme estabelecido pela Instrução CVM n° 381,
relacionamos os serviços da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que o Banco contratou no período findo
em 31 de dezembro de 2018, não relacionados à auditoria externa: (i) aquisição de cartas técnicas; e (ii) due dilligence. Tais
contratações somaram R$ 216 mil, o que representa cerca de 7% do total dos honorários com auditoria externa.
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, com três membros 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
Comitê de Auditoria composto exclusivamente de membros  independentes, 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.
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta. Para maiores
informações sobre governança corporativa 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, 14 de fevereiro de 2019.
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