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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Em milhares de reais
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Banco BMG S.A e Empresas Controladas 

CNPJ: 61.186.680/0001-7 

13 INTANGÍVEL
Conglomerado Financeiro

2018 2017
Ágio por expectativa de resultados futuros

Banco BCV S.A. ..................................................................................................... 1.422.504 1.422.504
Banco Cifra S.A. / Simples Participações Ltda. ................................................... 27.908 27.908

Amortização de ágio ................................................................................................... (1.064.102) (919.060)

Total ........................................................................................................................... 386.310 531.352

Conforme estudo realizado na data-base de dezembro de 2018, não foi identificada a necessidade de reconhecimento
de perda por redução ao valor recuperável do ágio no período findo em 31 de dezembro 2018. O prazo de amortização
do ágio é de 10 anos, cujo data final é agosto de 2021. O valor recuperável dos ágios foi calculado com base do valor
em uso. O cálculo utiliza projeções de fluxo de caixa, com base no orçamento de 10 anos, aprovado pela
Administração.
Movimentação do Intangível

Conglomerado Financeiro
2018 2017

Ágio em aquisição de controladas
Saldo inicial ................................................................................................................ 531.352 676.394
(Amortizações) ........................................................................................................... (145.042) (145.042)
Total ........................................................................................................................... 386.310 531.352

14 DEPÓSITOS
(a) Depósitos interfinanceiros

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Prefixados .................................................................. 19.291
Pós-fixados ................................................................ 49.635 69.906 1.578.441 1.848.534

Total ........................................................................... 49.635 69.906 1.578.441 1.867.825
Circulante ................................................................. 433 45.439 1.527.462 1.838.855
Não Circulante ......................................................... 49.202 24.467 50.979 28.970

(b) Depósitos a prazo
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Prefixados .................................................................. 2.940.623 1.625.860 2.940.624 1.625.860
Pós-fixados ................................................................ 6.424.768 6.645.338 6.424.745 6.645.327

Total ........................................................................... 9.365.391 8.271.198 9.365.369 8.271.187
Circulante ................................................................. 2.764.845 1.943.053 2.764.823 1.943.042
Não circulante .......................................................... 6.600.546 6.328.145 6.600.546 6.328.145

(c) Vencimento de depósitos interfinanceiros e a prazo
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das operações de depósitos a prazo e
interfinanceiros:

Conglomerado Financeiro
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros a prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................ 44.645 429.167 271.792 429.167 316.437
De 31 a 60 dias ......................... 403.179 208.665 403.179 208.665
De 61 a 90 dias ......................... 336.835 122.457 336.835 122.457
De 91 a 180 dias ....................... 433 397 801.145 426.448 801.578 426.845
De 181 a 360 dias ..................... 397 794.519 913.691 794.519 914.088
Após 360 dias ............................ 49.202 24.467 6.600.546 6.328.145 6.649.748 6.352.612

Total .......................................... 49.635 69.906 9.365.391 8.271.198 9.415.026 8.341.104
Circulante ................................ 433 45.439 2.764.845 1.943.053 2.765.278 1.988.492
Não Circulante ........................ 49.202 24.467 6.600.546 6.328.145 6.649.748 6.352.612

(i) Do montante de R$9.365.391 (2017 - R$8.271.198) de depósito a prazo, em dezembro de 2018, o Conglomerado
Financeiro não possuí posição com garantia especial do FGC - DPGE de acordo com a Resolução nº 3.692 do
BACEN de 26 de março de 2009. (2017 – R$443.430).

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros a prazo (i) Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Até 30 dias ................................ 14.570 1.835.061 429.167 271.792 443.737 2.106.853
De 31 a 60 dias ......................... 403.179 208.665 403.179 208.665
De 61 a 90 dias ......................... 336.835 122.457 336.835 122.457
De 91 a 180 dias ....................... 1.512.892 397 801.145 426.448 2.314.037 426.845
De 181 a 360 dias ..................... 3.397 794.497 913.680 794.497 917.077
Após 360 dias ............................ 50.979 28.970 6.600.546 6.328.145 6.651.525 6.357.115

Total .......................................... 1.578.441 1.867.825 9.365.369 8.271.187 10.943.810 10.139.012
Circulante ................................ 1.527.462 1.838.855 2.764.823 1.943.042 4.292.285 3.781.897
Não Circulante ........................ 50.979 28.970 6.600.546 6.328.145 6.651.525 6.357.115

(i) Do montante de R$9.365.369 (2017 - R$8.271.187) de depósito a prazo, em dezembro de 2018, o Banco BMG não
possuí posição com garantia especial do FGC - DPGE de acordo com a Resolução nº 3.692 do BACEN de 26 de
março de 2009. (2017 – R$443.430).

15 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(a) Programa de Short Term Notes / Medium Term Notes:

Conglomerado Financeiro e Banco
Principal Taxa juros

Descrição (US$ Mil) Emissão Vencimento  ao ano 2018 2017
Notes .......................................... 171.871 abr-11 abr-18 8,00% 289.824
Subordinated notes (i) ................ 243.342 nov-09 nov-19 9,95% 16.676 14.453
Subordinated notes (i) ................ 164.607 ago-10 ago-20 8,88% 26.592 22.701
Hedge risco de mercado (i) ....... 6.098 (23.219)
Total - circulante ...................... 49.366 303.759

(i) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 as operações de captações em Dólar foram ajustadas a valor de mercado,
conforme demonstrado na Nota 7.

Para mitigação dos riscos relacionados à exposição cambial das captações externas, o Banco utiliza-se de contratos
de swap. Vide Nota 7(d)(ii).
Os saldos incluem a provisão para imposto de renda, calculado a alíquota de 14,3% sobre os encargos.

(b) Obrigações por emissão de letras de crédito
Foram emitidas as seguintes letras:

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Letras financeiras ...................................................................................................... 380.783 632.284
Letras créditos imobiliários ........................................................................................ 37.383 38.070
Letras créditos agropecuários ................................................................................... 58.370 144.663

Total ........................................................................................................................... 476.536 815.017
Circulante ................................................................................................................. 205.268 578.042
Não Circulante ......................................................................................................... 271.268 236.975

(c) Vencimento
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos dos recursos por aceites e emissão de títulos:

Conglomerado Financeiro e Banco
Programa de Short Juros Letras

Term/ Dívidas financeiras
Medium Term Notes Subordinadas e de crédito Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Até 30 dias ............ 112.961 102.958 112.961 102.958
De 31 a 60 dias ..... 26.592 22.701 9.342 129.503 35.934 152.204
De 61 a 90 dias ..... 2.365 43.220 2.365 43.220
De 91 a 180 dias ... 266.605 22.774 14.453 43.301 109.925 66.075 390.983
De 181 a 360 dias . 37.299 192.436 37.299 192.436
Após 360 dias ........ 271.268 236.975 271.268 236.975

Total ...................... 266.605 49.366 37.154 476.536 815.017 525.902 1.118.776
Circulante ............ 266.605 49.366 37.154 205.268 578.042 254.634 881.801
Não circulante ..... 271.268 236.975 271.268 236.975

16 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
Conglomerado Financeiro Banco

2018 2017 2018 2017
Repasses País – Instituições Oficiais (a) ................ 39.492 59.413 39.492 59.413
Empréstimos no Exterior (b) ...................................... 29.013 36.175 29.013 85.948
Empréstimos no País – Outras Instituições (c) ....... 468.353 444.858 468.353 444.858

Total ........................................................................... 536.858 540.446 536.858 590.219
Circulante ................................................................. 68.505 95.588 68.505 145.361
Não Circulante ......................................................... 468.353 444.858 468.353 444.858

(a) Repasses no país – Instituições Oficiais
Referem-se às obrigações por recursos obtidos para repasse junto à Agência Especial de Financiamento Industrial –
Finame e do Ministério da Agricultura - FUNCAFÉ. Esses repasses apresentam os seguintes vencimentos:

Conglomerado Financeiro e Banco
2018 2017

Até 30 dias ................................................................................................................. 333
De 31 a 60 dias .......................................................................................................... 324
De 61 a 90 dias .......................................................................................................... 324
De 91 a 180 dias ........................................................................................................ 972
De 181 a 360 dias ...................................................................................................... 39.492 57.460
Após 360 dias .............................................................................................................

Total ........................................................................................................................... 39.492 59.413
Circulante ................................................................................................................. 39.492 59.413
Não Circulante

(b) Empréstimos no Exterior
Referem-se a:
- Captação junto ao Banco ABC Brasil no montante de U$6,5 milhões com saldo atual de R$25.104; e
- Captação junto ao Commerzbank-Frankfurt no montante de US$1,0 milhão com saldo atual de R$3.909.

(c) Empréstimos no País – Outras Instituições
- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito (Vide Nota 11).

17 OUTRAS OBRIGAÇÕES
(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Provisão para imposto de renda e contribuição
social a recolher .................................................... 23.763 56.704 1.746 8.965

Outros impostos e contribuições a recolher ............. 45.916 23.718 40.205 23.183
Provisão para imposto de renda e contribuição

social diferidos (i) .................................................. 49.559 22.890 49.333 22.372
Total ........................................................................... 119.238 103.312 91.284 54.520
Circulante ................................................................. 69.679 50.533 41.951 2.787
Não circulante .......................................................... 49.559 52.779 49.333 51.733
(i) A provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos refere-se a ajustes temporários contemplados no

cálculo do lucro tributável, conforme demonstrado na Nota 25.
(b) Diversas

Conglomerado Financeiro Banco
2018 2017 2018 2017

Provisão para pagamentos a efetuar ........................... 92.158 96.565 91.870 96.268
Credores diversos ......................................................... 421.020 339.025 420.021 338.837
Valores a repassar cessão (i) ........................................ 1.191 4.258 1.191 4.258
Valores a pagar sociedades ligadas .............................. 3.649 21.257 18.415
Causas judiciais (ii) ........................................................ 416.130 450.290 404.656 440.060
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (iii) 770.627 998.440 770.627 998.440
Dívidas subordinadas (Nota 17(c)) ............................... 1.580.476 1.361.488 1.580.476 1.361.488
Garantias financeiras prestadas ................................... 5.492 5.576 5.492 5.576
Obrigações por convênios oficiais
Outras ............................................................................. 329 271 329 271
Total ............................................................................... 3.287.423 3.259.562 3.295.919 3.263.613
Circulante ..................................................................... 1.782.336 1.306.376 1.802.307 1.320.656
Não circulante .............................................................. 1.505.087 1.953.186 1.493.612 1.942.957
(i) Refere-se a valores decorrentes de operações vinculadas a cessão, na qual o cliente procedeu ao pagamento

antecipado, total ou parcial, da operação de crédito cedida (pré-pagamento), registrado no passivo até o efetivo
repasse dos recursos recebidos ao comprador ou cessionário. Vide Nota 8(c).

(ii) O saldo de provisão para passivos contingentes refere-se a contingências relacionadas a causas de natureza
cível, trabalhista e fiscais. Vide Nota 18.

(iii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e
benefícios. Vide Nota 8(c).

(c) Dívidas Subordinadas
A captação efetuada mediante emissão de títulos de dívida subordinada, observadas as condições determinadas pela
Resolução nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alterações promovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do
CMN, é a seguinte:
Descrição Conglomerado Financeiro e Banco

Valor da Data de Saldo de principal em
Operação - Taxa

Nome do papel R$ mil Emissão Vencimento a.a. US$ mil R$ mil
No Exterior: ...............................
Dívida subordinada (Dólar) ...... 516.238 Nov/09 Nov/19 9,95% 243.342 942.756
Dívida subordinada (Dólar) ...... 431.836 Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 637.720
Total – 2018 .............................. 1.580.476
Total – 2017 .............................. 1.361.488
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas subordinadas:

Conglomerado Financeiro e Banco
Subordinated Notes 2018 2017
De 181 a 360 dias ...................................................................................................... 942.756
Acima de 360 dias ..................................................................................................... 637.720 1.361.488
Total ........................................................................................................................... 1.580.476 1.361.488

18 ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
O Banco e suas controladas são partes em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para
constituição de provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2.2(r). A Administração do Banco entende
que a provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
(i) Provisão para riscos fiscais - Equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais
administrativas ou judiciais, objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando
aplicável, multa e encargos. Tal valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda,
quando se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei
vigente. Nos demais casos constituem provisão sempre que a perda for provável.
Os processos contingentes de ações fiscais e tributárias avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$427.066 (2017 – R$366.490) Conglomerado Financeiro e R$419.733
(2017 – R$356.970) Banco, sendo que estas ações referem-se principalmente a processos judiciais de tributos federais.
O Banco é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias e outros assuntos.
Os principais questionamentos são de INSS:
a) Questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações dos Administradores, nos termos da Lei nº

8.212/91, depositados judicialmente com risco possível;
b) Ação ajuizada para que sejam reconhecidas a inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT nos termos do artigo 21-A

da Lei nº 8.213/91, introduzido pela Lei nº 11.430/06, com o consequente reconhecimento da inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue as Associadas da Autora ao cumprimento de tais dispositivos, mantendo-se as
redações originais regulamentares e legais.

(ii) Provisões Trabalhistas – A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido,
fase processual e da probabilidade de perda, que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de
direito relativas àquela ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
As causas têm relação com processos em que se discutem pretensos direitos trabalhistas, relativos à legislação
trabalhista específica da categoria profissional tais como horas extras, equiparação salarial, reintegração, adicional de
transferência e outros.
Os processos contingentes de ações trabalhistas avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$208.922 (2017 – R$248.612) no Conglomerado Financeiro e R$208.922
(2017 – R$248.612) no Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias.
(iii) Provisões Cíveis - A provisão dos casos cíveis individualizados é realizada periodicamente, a partir da
determinação do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão dos casos cíveis massificados é realizada
periodicamente tendo como parâmetro a média da perda verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos.
Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
As causas cíveis são em geral decorrentes de indenização por danos materiais e morais, sendo em sua maior parte do
Juizado Especial Cível.
Os processos contingentes de ações cíveis avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$544.497 (2017 – R$507.238) Conglomerado Financeiro e R$544.076
(2017 – R$444.653) Banco, sendo que as naturezas referem-se às ações indenizatórias ou de cobranças.
Abaixo demonstramos a segregação por natureza e movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em
garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias, trabalhistas e cíveis:

(iv) Depósitos Judiciais e Provisões segregadas por natureza
2018

Conglomerado Financeiro Banco
 Depósitos Depósitos

Judiciais Provisões Judiciais Provisões
Contingências tributárias e previdenciárias 90.478 28.645 87.479 27.666
Contingências trabalhistas ......................... 32.838 87.406 32.325 77.522
Reclamações cíveis ................................... 186.190 300.079 185.640 299.468
Total ............................................................ 309.506 416.130 305.444 404.656

2017
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias 86.225 30.820 83.423 30.792
Contingências trabalhistas ......................... 29.478 87.104 28.993 77.511
Reclamações cíveis ................................... 156.425 332.366 155.975 331.757
Total ............................................................ 272.128 450.290 268.391 440.060

(v) Movimentação
Conglomerado Financeiro

Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 272.128 30.820 87.104 332.366
Adições ........................................................ 116.690 17.689 39.228 47.790
(Baixas) ....................................................... (79.312) (19.864) (38.926) (80.077)
Saldo em 31/12/2018 ................................. 309.506 28.645 87.406 300.079

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2018 ............................................ 268.391 30.792 77.511 331.757
Adições ........................................................ 116.167 16.736 35.942 47.312
(Baixas) ....................................................... (79.114) (19.862) (35.931) (79.601)
Saldo em 31/12/2018 ................................. 305.444 27.666 77.522 299.468

19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)
a) Capital social

Em 07 de junho de 2018, foi aprovada pelo Bacen, através do oficio 10120/2018-BCB/Deorf/GTSP2, a alteração do
capital do Banco BMG, para R$2.542.571 com consequente aumento do capital no montante de R$38.094, através de
emissão de 363 novas ações.
Em 18 de outubro de 2018, foi aprovada, através de Assembleia Geral Extraordinária, o desdobramento da totalidade
de ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, de forma que cada ação ordinária existente passe a representar
19.866 (dezenove mil, oitocentas e sessenta e seis) novas ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do
capital social da Companhia.
Na mesma Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a conversão de 100.000.000 (cem milhões) de ações
ordinárias em ações preferenciais, de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma)
ação preferencial. Desta forma, o capital social da passa a ser dividido em 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete
mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 100.000.000 (cem milhões) de ações preferenciais,
nominativas e sem valor nominal.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$2.542.571, representado por 400.007.354
(quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 100.000.000 (cem milhões) de
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.

b) Reservas
Reservas de lucros:
· Legal: É constituída, ao final de cada semestre, à base de 5% sobre o lucro líquido do período, 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 da base de 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 crédito individualizado dos juros sobre capital próprio de R$140.002 milhões, resultando num valor líquido
do Imposto de Renda Retido de R$119.002 milhões, imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Es
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