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Continua...

O Banco BMG não possui ativos contingentes contabilizados.
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

2019
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ......... 93.044 32.886 89.612 31.582
Contingências trabalhistas ..................................... 31.854 83.259 31.342 73.153
Reclamações cíveis ............................................... 192.376 293.628 191.803 293.249
Total .......................................................................... 317.274 409.773 312.757 397.984

2018
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ......... 88.218 38.672 85.375 38.645
Contingências trabalhistas ..................................... 30.876 83.462 30.330 72.720
Reclamações cíveis ............................................... 171.909 317.165 171.492 316.240
Total .......................................................................... 291.003 439.299 287.197 427.605
(v) Movimentação

Conglomerado Financeiro
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributárias  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2019 ......................................................... 309.506 28.645 87.406 300.079
Adições ..................................................................... 62.026 4.930 16.051 23.148
(Baixas) ..................................................................... (54.258) (689) (20.198) (29.599)
Saldo em 30/06/2019 ............................................. 317.274 32.886 83.259 293.628

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributárias  Trabalhistas  Cíveis

Em 01/01/2019 ......................................................... 305.444 27.666 77.522 299.468
Adições ..................................................................... 61.549 4.017 14.456 23.148
(Baixas) ..................................................................... (54.236) (101) (18.825) (29.367)
Saldo em 30/06/2019 ............................................. 312.757 31.582 73.153 293.249
NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (BANCO)
a) Capital social
Em 30 de junho de 2019, 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.
Em 30 de junho de 2019, foi provisionado o montante de R$79.307 a título de provisão de juros sobre o capital próprio.
NOTA 20 - RECEITAS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:
(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

CDC Crédito pessoal .............................................................. 1.722.421 1.513.361 1.702.733 1.468.921
CDC Veículos .......................................................................... 152 729 152 729
Carteira comercial ................................................................... 99.876 85.986 99.475 85.986
Arrendamento mercantil .......................................................... (33)
Comissões de agentes ........................................................... (252.642) (201.187) (252.642) (201.187)
Total .......................................................................................... 1.569.807 1.398.856 1.549.718 1.354.449
(b)Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................................. 20.102 36.932 23.577 36.472
Títulos e valores mobiliários .................................................. 95.333 56.350 86.533 54.978
Total .......................................................................................... 115.435 93.282 110.110 91.450
(c) Despesas da intermediação financeira

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Despesa com captação no exterior ...................................... (85.706) (93.115) (85.706) (92.998)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ........ 16.040 172.438 16.040 172.438
Variação cambial ..................................................................... 20.141 (226.294) 18.851 (222.576)
Despesas de depósitos a prazo ............................................ (495.499) (395.487) (495.499) (395.343)
Despesas de depósitos interfinanceiros .............................. (1.292) (1.221) (50.307) (57.006)
Outras despesas de captação ............................................... (25.607) (35.700) (25.606) (35.700)
Operações de empréstimos e repasses ............................... (18.404) (24.514) (18.404) (24.514)
Resultado com operações de crédito cedidas ..................... (28.454) (49.443) (28.454) (49.443)
Total .......................................................................................... (618.781) (653.336) (669.085) (705.142)
NOTA 21 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Rendas de cobrança ............................................................... 425 630 425 630
Rendas de tarifas bancárias .................................................. 3.221 12.053 3.211 12.053
Rendas outros serviços ......................................................... 15.103 10.817 15.103 10.817
Total .......................................................................................... 18.749 23.500 18.739 23.500
NOTA 22  - DESPESAS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(a) Despesas de pessoal

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Proventos e honorários ........................................................... (54.937) (47.428) (54.907) (47.403)
Encargos sociais ..................................................................... (19.143) (16.615) (19.137) (16.607)
Treinamento .............................................................................. (1.141) (594) (1.141) (594)
Benefícios ................................................................................ (15.577) (13.296) (15.561) (13.281)
Total .......................................................................................... (90.798) (77.933) (90.746) (77.885)
(b) Outras despesas administrativas

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Água, energia e gás ................................................................ (925) (835) (925) (835)
Marketing .................................................................................. (42.334) (16.093) (42.132) (16.041)
Aluguéis .................................................................................... (4.642) (7.503) (4.629) (7.491)
Arrendamento de bens ............................................................ (2.498) (2.232) (2.498) (2.232)
Promoções e relações públicas ............................................. (4.087) (1.182) (4.087) (1.182)
Comunicações ......................................................................... (12.760) (13.532) (12.760) (13.532)
Manutenção e conservação de bens .................................... (685) (564) (685) (564)
Processamento de dados ....................................................... (32.137) (22.318) (32.137) (22.315)
Seguros ..................................................................................... (1.839) (1.821) (1.620) (1.599)
Serviços de terceiros .............................................................. (51.667) (38.616) (51.667) (38.616)
Serviço de vigilância ............................................................... (2.913) (2.786) (2.913) (2.786)
Serviços técnicos especializados ......................................... (82.073) (70.669) (81.460) (69.128)
Materiais diversos ................................................................... (1.731) (1.175) (1.731) (1.175)
Serviços do sistema financeiro ............................................. (3.142) (6.230) (3.123) (6.215)
Transportes ............................................................................... (2.359) (1.813) (2.359) (1.813)
Viagens ..................................................................................... (6.665) (4.593) (6.664) (4.592)
Amortização e depreciação .................................................... (85.411) (82.000) (85.411) (82.000)
Outras despesas administrativas ......................................... (21.573) (17.707) (21.488) (17.739)
Total .......................................................................................... (359.441) (291.669) (358.289) (289.855)
NOTA 23 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

PIS e COFINS ......................................................................... (46.536) (43.431) (46.064) (40.731)
ISS ............................................................................................. (500) (275) (500) (275)
Outros ....................................................................................... (3.453) (2.579) (3.366) (2.177)
Total .......................................................................................... (50.489) (46.285) (49.930) (43.183)
NOTA 24 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) ............................ 18.664 3.502 2.669 2.394
Atualização monetária ............................................................. 3.025 9.167 2.969 8.142
Reversão de provisões operacionais (ii) .............................. 54.190 50.577 52.255 48.758
Atualização de impostos a compensar ................................. 6.489 6.098 3.683 5.795
Participação sobre prêmios emitidos (iii) ............................ 15.023 15.023
Outras ....................................................................................... 609 5 609 5
Total .......................................................................................... 98.000 69.349 77.208 65.094

Outras despesas operacionais
Atualização monetária ............................................................. (10.282) (5.781) (10.282) (5.781)
Despesas de cobranças ......................................................... (777) (2.934) (776) (2.825)
Despesa de interveniência de repasse de recursos ........... (43.471) (41.377) (43.471) (41.377)
Despesa de provisões operacionais (ii) ............................... (159.103) (124.130) (157.270) (118.932)
Tarifas ....................................................................................... (23.937) (15.842) (23.937) (15.842)
Outras ....................................................................................... (14.691) (20.465) (13.811) (16.913)
Total .......................................................................................... (252.261) (210.529) (249.547) (201.670)

(i) No consolidado, 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.

(ii) Na rubrica “Reversão de provisões operacionais” e “Despesa de provisões operacionais” estão registradas, basicamente,
reversão e constituição de provisões de natureza cível, trabalhistas e fiscais.

(iii) Na rubrica “Participação sobre prêmios emitidos” está registrado o valor de parceria com empresa de seguros.
NOTA 25 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Sobre adições temporárias ..................................................... 1.608.429   1.685.135 1.573.862      1.650.661
Sobre prejuízos fiscais / base negativa ............................... 643.838      656.470 321.693         318.838
Contribuição social – MP 2.158-35 ........................................ 547            547 547               547
Total Créditos Tributários – Não circulante (nota 9) ... 2.252.814 2.342.152 1.896.102 1.970.046
O Conglomerado Financeiro adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre todas as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 30 de junho de 2019, esses saldos possuem as seguintes
características:
O Conglomerado Financeiro possui prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda no montante de R$1.675.511 (2018 –
R$1.694.957) e de base negativa de contribuição social no montante de R$ R$1.499.737 (2018 – R$1.512.129) e Crédito de
Contribuição Social – MP 2.158-35 de R$547 (2018 – R$547) que serão recuperados segundo expectativa de projeção de
lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para causas 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.
(b) A movimentação dos créditos tributários no semestre findo em 30 de junho de 2019 pode ser demonstrada como
segue:

Conglomerado financeiro
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ......................... 547 1.613.076 653.385 2.267.008
Constituição ...................................................... 209.731 209.731
(Utilização) ......................................................... (214.378) (9.547) (223.925)
Saldo final em 30/06/2019 ............................ 547 1.608.429 643.838 2.252.814

Banco
CS Adições Prejuízos fiscais/

MP 2.158-35 temporárias Base negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ......................... 547 1.578.704 322.110 1.901.361
Constituição ...................................................... 209.297 209.297
(Utilização) ......................................................... (214.139) (417) (214.556)
Saldo final em 30/06/2019 ............................ 547 1.573.862 321.693 1.896.102
(c) O imposto de renda e contribuição social diferidos sobre exclusões temporárias no montante de R$63.254 (2018 -
R$41.321) no Conglomerado Financeiro e R$63.005 (2018 – R$40.957) no Banco, referem-se principalmente, a Marcação à
Mercado de Títulos e Valores Mobiliários.
(d) Realização do crédito tributário

Conglomerado Financeiro Banco
Período Expectativa de realização por período Expectativa de realização por período
2019 248.288 245.083
2020 662.821 628.365
2021 800.291 759.677
2022 280.206 237.802
2023 67.299 24.083
2024 46.529
2025 49.007
2026 51.183
2027 44.802
2028 2.388 1.092
Total 2.252.814 1.896.102
(e) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e das
participações societárias .................................................. 200.978 200.978 138.947 138.947

Juros sobre o capital próprio ................................................... (79.307) (79.307)
Participações estatutárias ....................................................... (12.804) (12.804) (17.807) (17.807)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... 11.241 11.241 (2.614) (2.614)
Variação cambial de investimento no exterior .................. 2.140 2.140 (29.118) (29.118)
Outros ..................................................................................... 6.045 (5.413) 4.948 19.137

Base de cálculo ...................................................................... 128.293 116.835 94.356 108.545
Alíquota base ............................................................................ (19.244) (17.525) (14.153) (21.709)
Alíquota adicional ...................................................................... (12.823) (9.424)
Incentivos fiscais ..................................................................... 303 186
Encargos (Créditos) com Imposto de renda e

contribuição social ............................................................ (31.764) (17.525) (23.391) (21.709)
Banco

2019 2018
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação sobre o lucro e das

participações societárias .................................................. 171.416 171.416 116.458 116.458
Juros sobre o capital próprio ................................................... (79.307) (79.307)
Participações estatutárias ....................................................... (12.804) (12.804) (17.807) (17.807)
Adições (exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial ....................................................... 32.847 32.847 (60.034) (60.034)
Outros ..................................................................................... 5.456 334 5.774 19.677

Base de cálculo ...................................................................... 117.608 112.486 44.391 58.294
Alíquota base ............................................................................ (7.786) (7.019) (6.659) (11.659)
Alíquota adicional ...................................................................... (5.180) (4.427)
Incentivos fiscais ..................................................................... 258 134
Encargos (Créditos) com Imposto de renda e

contribuição social ............................................................ (12.708) (7.019) (10.952) (11.659)
NOTA 26 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (BANCO)
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 4.636, de 22/02/
2018, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais com
as demais operações do banco.
(a) Transações com partes relacionadas
As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas demonstrações consolidadas. Os principais
saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receita (Despesa)
Partes Relacionadas 2019 2018 2019 2018
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... 235.890 3.560
Títulos e Valores Mobiliários
BMG Bank (Cayman) Ltd. ....................................................................... 52.106 143
Operações de crédito
Outras partes relacionadas .................................................................... 34.023 401
Rendas a Receber
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... 6.588
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. 210 3.089
Outros Créditos
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... 172 1.374
Banco BCV S.A. ....................................................................................... 5.351 10.599
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. 940
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... 25 25
Serviços de Cobrança
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... 63 74
Depósitos à vista
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (76) (35)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (1) (318)
EGL - Emprendimientos Gerais Ltda ...................................................... (50) (819)
Help Franchising ....................................................................................... (1.445) (1.236)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (742) (370)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (909) (514)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (11) (45)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... (828) (16)
Cmg Corretora De Seguros ...................................................................... (127) (551)
Granito Soluções em Pagamentos S.A. ................................................. (35)
Depósitos interfinanceiros
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (930.611) (921.302) (28.752) (28.551)
Banco Cifra S.A. ...................................................................................... (590.387) (565.185) (17.782) (17.410)
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil ...................................... (334.076) (107.167) (2.134) (9.308)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (10.462) (14.751) (347) (516)
Depósitos a prazo
EGL - Empreendimentos Gerais Ltda ..................................................... (8.175) (3.023) (230) (149)
Help Franchising ....................................................................................... (10.184) (12.765) (359) (269)
ME Promotora de Vendas Ltda .............................................................. (6.341) (4.627) (162) (92)
CB Intermediação de Negócios Ltda ...................................................... (1.202) (1.845) (2.895) (634)
BMG Soluções Eletrônicas S.A ............................................................. (358) (335) (11) (11)
Bmg Participações Em Negócios Ltda ................................................... (1.071) (1.206) (34) (39)
Cmg Corretora De Seguros ...................................................................... (7.273) (226)
Outras obrigações
Banco BCV S.A. ....................................................................................... (959) (1.513)
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest. .................................................................. (392)
EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. ................................................... (316) (369)
Em junho de 2019, o Conglomerado do BMG contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$1.768 com a BMG
Seguros S.A.

As aplicações e captações de recursos, com partes relacionadas, foram contratadas a taxas de mercado.
A EGL – Empreendimentos Gerais Ltda. (empresa não financeira pertencente ao Grupo BMG), adquiriu créditos sem
coobrigação com o Banco BMG, que por força de contrato de cessão, recebe 20% dos repasses a serem efetuados, a título
de serviços de cobrança.
Em 30 de junho de 2019, os valores a repassar a EGL – Empreendimentos Gerais Ltda., totalizavam R$316 (2018 – R$369) e
os serviços de cobrança representavam R$63 (2018 – R$ 74).
(b) Remuneração dos administradores
Conforme descrito na Nota 2.2(s), em acordo com a Resolução CMN 3.921/10, o Banco passou a estabelecer anualmente,
através de Assembleia Geral Ordinária, a remuneração dos Administradores, que é acordada entre Conselho de Administração
e Diretoria, conforme determina o Estatuto Social.
(i) Benefícios de curto e longo prazo a administradores

2019 2018
Remuneração ................................................................................................................................ 6.821 4.443
Contribuição INSS ........................................................................................................................ 1.535 1.000
Total ............................................................................................................................................... 8.356 5.443
(i) 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 estabeleceu política para realização de operações de crédito com partes relacionadas,
devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em documento específico mantido à disposição do
Banco Central do Brasil.
NOTA 27 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Compromissos e Garantias
Os avais e fianças prestadas pelo Conglomerado Financeiro a clientes montam R$324.599 (2018 – R$310.987) e estão
sujeitos a encargos financeiros e contra-garantias pelos beneficiários.
Com o advento da Resolução nº 4.512/16, referente ao tratamento para garantias financeiras prestadas, o saldo de provisão
de avais e fianças, teve impacto negativo no resultado do semestre findo em 30 de junho de 2019 de R$83 (30/06/2018
positivo em R$7).
Acordos para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
Com objetivo de permitir a compensação de créditos e débitos mantidos com uma mesma contraparte, cujos vencimentos
dos direitos e obrigações podem ser antecipados para a data em que ocorrer o evento de inadimplência por uma das partes, o
Conglomerado BMG, ao amparo da Resolução n° 3.263, de 24/02/2005,
do CMN, firmou acordos de compensação no âmbito de convênios de derivativos, bem como acordos para compensação e
liquidação de operações ativas e passivas.
NOTA 28 - GESTÃO DE RISCOS
1. Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital: Para o Conglomerado Prudencial do BMG, a gestão de riscos é
essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha das oportunidades de negócios, bem como para
garantir a preservação da integridade e a independência dos processos. Desta forma, o Conglomerado Prudencial do BMG 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.
Neste contexto, o Banco BMG gerencia seus riscos - de capital, de liquidez, de mercado, crédito e operacional - com ações
específicas para cada um, descritas abaixo.
O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser visualizado no site
(http://www.bancobmg.com.br/RI/), na seção de Governança Corporativa, Gestão de Riscos; 1.1 Gestão de Capital: O Banco
BMG optou pela constituição de estrutura de gerenciamento de capital centralizada para o Conglomerado Financeiro, nomeando
um diretor responsável para toda a estrutura.
O Comitê de Gestão do Capital é o principal responsável por promover discussões acerca do gerenciamento de capital.
O comitê é conduzido pela Diretoria Riscos e Compliance com o objetivo de apresentar ao Conselho de Administração e
demais Diretorias o Índice de Basiléia atual, bem como as projeções para os próximos três anos.
Dentre as principais atividades do Comitê, destacamos:
• Promover discussões e decisões sobre temas relacionados às Políticas, procedimentos, metodologias e p r o c e s s o s
relacionados ao gerenciamento de capital e ao Plano de Capital, conforme estabelecidos em Política;
• Validar a Política de Gerenciamento de Capital e o Plano de Capital da Organização e submetê-los à aprovação da
Diretoria e do Conselho de Administração;
• Submeter à Diretoria e ao Conselho de Administração deliberações do comitê que afetem a Política e o Plano de Capital;
• Acompanhar o cumprimento da Política de Gerenciamento de Capital;
• Avaliar periodicamente, no mínimo a cada três meses, os resultados dos processos de gestão de capital, seus pontos
fortes e fracos, assim como a adequação de sua estrutura, buscando adequá-lo às necessidades da Organização;
• Acompanhar a efetividade do processo de gerenciamento de capital no âmbito da Organização, inclusive os possíveis
impactos no capital, oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-
financeiro;
• Reportar ao Conselho de Administração as variações significativas nas projeções financeiras e na necessidade futura de
capital, bem como possíveis alterações relevantes em relação às estratégias adotadas, o montante de capital a ser alocado e
os efeitos de testes de estresse no âmbito da Organização;
• Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão de capital;
• Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê.

A Superintendência de Planejamento, BI e Pricing, subordinada à Diretoria de Planejamento, Riscos, RI e Canais Digitais,
é a responsável pela projeção dos ativos, passivos, receitas e despesas do conglomerado financeiro BMG, assim como pela
aplicação dos cenários de estresse sobre os saldos projetados.
A Superintendência Contábil Fiscal, subordinada ao Diretor Executivo Geral, é responsável pela apuração e projeção do Índice
de Basileia utilizando-se do orçamento (elaborado pela SUPLA) e cenários relativos aos Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez.
A Área de Riscos, sob a responsabilidade da Diretoria de Riscos e Compliance, é a unidade responsável pelo gerenciamento
do capital do conglomerado financeiro BMG, assim como pela avaliação de possíveis impactos no capital oriundos dos riscos
associados às empresas não financeiras integrantes do consolidado econômico-financeiro; 1.2 Risco de Mercado: Os
acionistas e administradores do Conglomerado Prudencial do BMG entendem que a gestão desse risco, aliada a um efetivo
controle a partir das melhores práticas e ferramentas operacionais, garante que a instituição esteja adequadamente
capitalizada e segura, sendo conhecedora de suas vantagens e desvantagens em termos de retorno e risco.
 Considera, ainda, que todos os níveis hierárquicos da instituição têm papéis e responsabilidades em relação à gestão do risco
de mercado em suas atividades, para a eficácia dos controles.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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