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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Conglomerado Financeiro Banco

Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo
Circulante ........................................................................................... 10.942.148 10.128.611 10.978.867 10.014.866
Disponibilidades ................................................................................ 263.220 47.424 253.599 38.121
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 5 672.357 822.222 855.982 822.222
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 48.723 146.700 48.723 200.217
Relações interfinanceiras e interdependências ................................. 85.808 26.441 85.591 25.825
Operações de crédito ......................................................................... 8 8.638.521 7.454.064 8.550.020 7.383.282

Operações com características de concessão de crédito .................... 9.170.242 7.937.583 9.046.463 7.862.645
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................... (531.721) (483.519) (496.443) (479.363)

Outros créditos .................................................................................. 9 1.129.735 1.455.109 1.082.489 1.370.426
Outros valores e bens ........................................................................ 103.784 176.651 102.463 174.773

Bens não de uso próprio .................................................................... 10(a) 65.199 71.728 65.092 71.621
Despesas antecipadas ...................................................................... 10(b) 38.585 104.923 37.371 103.152

Não circulante .................................................................................... 7.968.406 6.808.935 9.631.060 8.435.299
Realizável a longo prazo .................................................................... 7.367.837 6.086.712 6.423.763 5.248.950
Aplicações interfinanceiras de liquidez .............................................. 5 4.213 3.975 4.213 3.975
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 6 e 7 2.212.291 2.300.725 2.185.478 2.044.336
Operações de crédito ......................................................................... 8 1.785.278 1.149.518 1.292.908 937.916

Operações com características de concessão de crédito .................... 1.835.871 1.220.394 1.341.026 996.369
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................... (50.593) (70.876) (48.118) (58.453)

Outros créditos .................................................................................. 9 3.303.125 2.576.934 2.878.234 2.207.163
Outros valores e bens ........................................................................ 62.930 55.560 62.930 55.560

Despesas antecipadas ...................................................................... 10(b) 62.930 55.560 62.930 55.560
Permanente ........................................................................................ 600.569 722.223 3.207.297 3.186.349
Investimentos .................................................................................... 238.641 232.562 3.086.639 3.082.998

Participações em coligadas e controladas .................................... 238.641 232.562 3.086.639 3.082.998
No exterior ....................................................................................... 11 199.379 194.635
No país ............................................................................................ 11 237.903 231.508 2.886.522 2.887.309
Outros investimentos ......................................................................... 738 1.054 738 1.054

Imobilizado de uso ............................................................................. 12 109.282 103.351 109.282 103.351
Imobilizado de uso ............................................................................ 275.746 245.532 275.746 245.532
Depreciação acumulada .................................................................... (166.464) (142.181) (166.464) (142.181)

Intangível ............................................................................................ 252.646 386.310 11.376
Ágio na aquisição de controladas ...................................................... 13 (a) 1.450.412 1.450.412
Amortização acumulada de ativos intangíveis ..................................... 13 (b) (1.209.142) (1.064.102)
Outros ............................................................................................. 11.376 11.376

Total do Ativo .................................................................................... 18.910.554 16.937.546 20.609.927 18.450.165

Conglomerado Financeiro Banco
Nota 2019 2018 2019 2018

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante ........................................................................................... 5.719.826 5.284.503 7.431.759 6.807.080
Depósitos ........................................................................................... 3.725.308 2.802.718 5.635.765 4.330.525

Depósitos à vista .............................................................................. 71.644 37.440 73.868 38.240
Depósitos interfinanceiros ................................................................ 14(b) 45.853 433 1.954.086 1.527.462
Depósitos a prazo ............................................................................ 14(b) 3.607.811 2.764.845 3.607.811 2.764.823

Captações no mercado aberto - carteira própria ............................. 21.604 2.599
Recursos de aceites e emissão de títulos ......................................... 15 274.260 254.634 274.260 254.634
Relações interfinanceiras .................................................................. 153.793 122.551 153.719 122.479
Obrigações por empréstimos e repasses ......................................... 16 221.018 68.505 19.466 68.505

Repasse país – instituições oficiais .................................................. 19.466 39.492 19.466 39.492
Empréstimos no exterior ................................................................... 201.552 29.013 29.013

Instrumentos financeiros derivativos .............................................. 7 95.183 15.305 95.183 15.305
Outras obrigações ............................................................................. 1.250.264 2.020.790 1.231.762 2.013.033

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................ 17.976 15.086 17.976 15.086
Sociais e estatutárias ....................................................................... 189.114 150.634 189.114 150.634
Fiscais e previdenciárias ................................................................. 17(a) 71.040 69.679 41.911 41.951
Negociação e intermediação de valores ............................................ 2.373 3.055 2.373 3.055
Diversas .......................................................................................... 17(b) 969.761 1.782.336 980.388 1.802.307

Não circulante – Exigível a longo prazo ........................................... 9.162.412 9.012.718 9.149.888 9.002.794
Depósitos ........................................................................................... 6.546.468 6.649.748 6.546.468 6.651.525

Depósitos interfinanceiros ................................................................ 14(b) 7.547 49.202 7.547 50.979
Depósitos a prazo ............................................................................ 14(b) 6.538.921 6.600.546 6.538.921 6.600.546

Recursos de aceites e emissão de títulos ......................................... 15 452.578 271.268 452.578 271.268
Obrigações por empréstimos e repasses ......................................... 16 491.207 468.353 491.207 468.353

No País – Outras Instituições ........................................................... 16(b) 491.207 468.353 491.207 468.353
Instrumentos financeiros derivativos .............................................. 7 35.674 68.703 35.674 68.703
Outras obrigações ............................................................................. 1.636.485 1.554.646 1.623.961 1.542.945

Fiscais e previdenciárias ................................................................. 17(a) 33.804 49.559 33.532 49.333
Diversas .......................................................................................... 17(b) 1.602.681 1.505.087 1.590.429 1.493.612

Total do Passivo ................................................................................ 14.882.238 14.297.221 16.581.647 15.809.874
Patrimônio Líquido administrado pela controladora ...................... 4.028.316 2.640.325 4.028.280 2.640.291
Participação de acionistas não controladores ................................. 36 34
Patrimônio Líquido ........................................................................... 19 4.028.280 2.640.291 4.028.280 2.640.291
Capital social - De domiciliados no país ............................................... 3.742.571 2.542.571 3.742.571 2.542.571
Reservas de lucros .............................................................................. 287.558 108.879 287.558 108.879
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................................. (1.849) (11.159) (1.849) (11.159)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...................................... 18.910.554 16.937.546 20.609.927 18.450.165

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 2019 2018   2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira ...................................................... 3.539.809 3.104.501 1.802.782 3.462.611 3.027.886
Operações de crédito .................................................................................. 20(a) 3.339.818 2.898.096 1.714.268 3.263.987 2.834.236
Operações de arrendamento mercantil ......................................................... 20(a) (17) (17)
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ............................. 20(b) 200.008 206.422 88.514 198.624 193.650
Despesas da intermediação financeira .................................................... 20(c) (1.210.966) (1.275.578) (632.065) (1.301.150) (1.371.775)
Captação no mercado .................................................................................. (1.286.249) (1.410.681) (709.729) (1.376.450) (1.506.878)
Operações de empréstimos e repasses ....................................................... (41.242) (40.620) (22.821) (41.225) (40.620)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ..................................... 116.525 175.723 100.485 116.525 175.723
Resultado da intermediação financeira antes do crédito para

liquidação duvidosa ............................................................................. 2.328.843 1.828.923 1.170.717 2.161.461 1.656.111
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................. 8(f) (636.967) (508.995) (316.817) (588.423) (487.591)
Recuperação de crédito baixado para prejuízo ............................................. 8(f) 151.989 190.822 79.011 151.057 190.246
Resultado bruto da intermediação financeira ........................................ 1.843.865 1.510.750 932.911 1.724.095 1.358.766
Outras receitas (despesas) operacionais ................................................. (1.766.175) (1.123.380) (1.015.807) (1.635.526) (1.006.085)
Receitas de prestação de serviços ............................................................... 21 40.410 41.604 21.638 40.377 41.604
Despesas de pessoal .................................................................................. 22(a) (189.059) (166.082) (98.164) (188.910) (165.976)
Outras despesas administrativas ................................................................. 22(b) (801.565) (632.124) (440.629) (798.917) (628.984)
Despesas tributárias ................................................................................... 23 (114.664) (99.724) (63.324) (113.254) (93.768)
Resultado de participações em coligadas e controladas ............................... 11 (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
Outras receitas operacionais ....................................................................... 24 202.302 215.256 101.620 178.829 244.736
Outras despesas operacionais ..................................................................... 24 (897.095) (484.774) (643.812) (893.363) (473.921)
Resultado operacional ............................................................................. 77.690 387.370 (82.896) 88.569 352.681
Resultado não operacional ...................................................................... (497) (8.359) (447) (495) (8.290)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações ............... 77.193 379.011 (83.343) 88.074 344.391
Imposto de renda ......................................................................................... 25(c) (26.524) (31.251) (3.254) (12.418) (19.423)
Contribuição social ..................................................................................... 25(c) (19.137) (18.984) (5.382) (10.505) (9.048)
Ativo fiscal diferido ...................................................................................... 25(c) 390.768 (94.613) 362.588 357.147 (81.757)
Participação nos lucros ............................................................................... (54.810) (63.407) (42.006) (54.810) (63.407)
Lucro líquido do semestre/exercício ....................................................... 367.490 170.756 228.603 367.488 170.756
Participação dos não controladores nas controladas consolidadas .... 2
Lucro líquido antes da participação dos acionistas não controladores 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
Lucro líquido por lote de mil ações ......................................................... R$0,61 R$0,19

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, exceto quando indicado de outra forma

Capital Reserva de lucros
Ajuste de Lucros/ Participação
avaliação Prejuízos dos não

Realizado Legal Estatutária Outras patrimonial acumulados Total Controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ........................ 2.504.477 71.827 7.048 (11.451) 2.571.901 34 2.571.935
Aumento de capital ..................................................... 38.094 38.094 38.094
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 292 292 292
Lucro líquido do exercício ........................................... 170.756 170.756 170.756
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,28 por ação) (nota 19c) (140.002) (140.002) (140.002)
Juros sobre capital próprio prescrito ......................... 404 404 404
Constituição de reservas ......................................... 8.538 162.218 (170.756)
Utilização de reservas ............................................. (140.002) (1.154) 140.002 (1.154) (1.154)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................ 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291 34 2.640.325
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........................ 2.542.571 80.365 22.620 5.894 (11.159) 2.640.291 34 2.640.325
Aumento de capital (nota 19a) ..................................... 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Custo na emissão de ações ........................................ (37.944) (37.944) (37.944)
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 9.310 9.310 9.310
Lucro líquido do exercício ........................................... 367.488 367.488 2 367.490
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,25 por ação) (nota 19c) (150.865) (150.865) (150.865)
Constituição de reservas ......................................... 18.374 349.114 (367.488)
Utilização de reservas ............................................. (150.865) 150.865

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................ 3.742.571 98.739 182.925 5.894 (1.849) 4.028.280 36 4.028.316
Saldos em 30 de junho de 2019 .............................. 2.542.571 87.309 75.254 5.894 (11.214) 2.699.814 35 2.699.849
Aumento de capital (nota 19a) ..................................... 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Custo na emissão de ações ........................................ (37.944) (37.944) (37.944)
Variação do ajuste a valor de mercado ......................... 9.365 9.365 9.365
Lucro líquido do semestre .......................................... 228.603 228.603 1 228.604
Destinação do lucro líquido: .......................................

Juros sobre capital próprio (R$0,25 por ação) (nota 19c) (71.558) (71.558) (71.558)
Constituição de reservas ......................................... 11.430 217.173 (228.603)
Utilização de reservas ............................................. (71.558) 71.558

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........................ 3.742.571 98.739 182.925 5.894 (1.849) 4.028.280 36 4.028.316
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

reflexo desse aumento, o Banco reconheceu R$276 milhões de receita de ativo fiscal diferido e apresentou um efeito tributário reconhecido no balanço no
mesmo montante.
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, 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.
Em 09 de dezembro de 2019, o Banco comunicou ao mercado um remanejamento da Administração, que consiste em: (i) eleição do Ricardo Annes Guimarães
para o cargo de presidente do Conselho de Administração; (ii) eleição da Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de Diretora Presidente; (iii) remanejamento do
Marco Antonio Antunes para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente; (iv) eleição da Eliane Aleixo Lustosa como membro independente do Conselho de
Administração; e (v) remanejamento da Olga Colpo para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração que será criado. As mudanças propostas
têm como objetivo respaldar o plano estratégico do Banco e estão sujeitas à homologação do Bacen.
Para maiores informações sobre governança corporativa acesse: www.bancobmg.com.br/ri.
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, no período findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco BMG não contratou e nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa, em patamar superior a 5% do total dos honorários relativos a serviços de auditoria externa.
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.

À ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2019 2018   2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício ................................................................. 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
Ajuste ao Lucro líquido ..................................................................................... 197.152 1.207.282 (316.548) 36.783 1.104.893
Depreciações ........................................................................................................ 25.097 19.448 13.048 25.097 19.448
Baixa de imobilizado .............................................................................................. 9.676 9.676
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................................................... 636.967 508.995 316.817 588.423 487.591
Amortizações ........................................................................................................ 1.686 1.273 843 1.686 1.273
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................................................... (390.768) 94.613 (362.588) (357.147) 81.757
Resultado de equivalência patrimonial ................................................................... 6.504 (2.464) (106.864) (139.712) (70.224)
Ajuste de marcação a mercado hedge de fluxo de caixa .......................................... 9.692 7 9.965 9.692 7
Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras

de liquidez ......................................................................................................... 1.408 (18.041) 1.408 (18.041)
Variação cambial de captações .............................................................................. (59.006) 396.340 (73.241) (59.006) 396.312
Variação cambial de obrigações por empréstimos e repasses ................................ (3.262) 8.205 (3.243) (3.262) 8.205
Amortização de ágio .............................................................................................. 145.040 145.042 72.521 145.040 145.042
Provisão para contingências .................................................................................. (176.734) 34.159 (182.627) (175.955) 35.404
Superveniência/insuficiência de depreciação .......................................................... 1.078
Efeito das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa ........... 528 8.951 (1.179) 519 8.443
Lucro líquido ajustado do semestre/ exercício ................................................. 564.640 1.378.038 (87.945) 404.271 1.275.649
Variação de ativos e passivos
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez ............................................ (35.433) (1.450) 52.042 (219.058) (1.450)
Redução (Aumento) em títulos e valores mobiliários ............................................... 204.005 (377.445) (115.591) 27.945 (151.283)
(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências .................................. (59.367) (15.189) (44.862) (59.766) (15.165)
(Aumento) em operações de crédito ....................................................................... (2.457.183) (1.291.281) (1.146.818) (2.110.153) (1.130.266)
(Aumento) em operações de arrendamento mercantil ............................................. (1.078)
Redução (Aumento) em outros créditos ................................................................. 2.758 (203.052) (193.843) (16.809) (171.148)
Redução em outros valores e bens ......................................................................... 65.497 46.289 84.228 64.940 46.208
Aumento em depósitos ........................................................................................... 819.310 1.087.769 516.507 1.200.183 818.569
Aumento (Redução) em captações mercado aberto ................................................ (8.550) 14.808 19.005 (32.948)
Aumento (Redução) em recursos de aceites e emissões de títulos ......................... 259.941 (989.215) 199.160 259.942 (989.186)
Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses ........................... 178.628 (11.793) (26.843) (22.924) (61.566)
Aumento em relações interfinanceiras .................................................................... 31.243 122.478 25.738 31.240 122.477
Aumento (Redução) em instrumentos financeiros derivativos .................................. 46.849 (152.148) 45.695 46.849 (152.148)
(Redução) Aumento em outras obrigações ............................................................ 361.733 58.698 539.175 332.220 52.096
Caixa gerado nas operações .............................................................................. (17.379) (357.929) (138.549) (42.115) (390.161)
Imposto de renda e contribuição social pagos ........................................................ (60.371) (32.937) (38.240) (39.588) (2.296)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais ...................................... (77.750) (390.866) (176.789) (81.703) (392.457)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso ............................................................................ (31.833) (57.655) (19.547) (31.833) (57.655)
Alienação de imobilizado de uso ............................................................................ 805 2.389 333 805 2.389
Aumento de capital em controlada .......................................................................... (114.997) (114.997)
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido ............................................... (11.022) (6.999) (11.022) (6.999)
Aquisição de intangível ......................................................................................... (13.060) (559) (12.218) (13.060) (164)
Dividendos recebidos de coligadas ........................................................................ 209 3.626
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ................................. (55.110) (177.821) (31.223) (51.484) (177.426)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital ................................................................................................ 1.136.760 1.136.760 1.136.760
Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital ............................................ 124.096 2.200 124.096
Liquidação e pagamentos de principal e juros de dívidas subordinadas ................... (977.894) (977.894) (977.894)
Juros sobre o capital próprio pagos ....................................................................... (118.838) (29) (118.838)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos ............................... 164.124 161.037 164.124
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... 31.264 (568.687) (46.975) 30.937 (569.883)
Caixa e equivalentes de caixa - início do semestre/exercício ............................ 862.577 1.440.215 929.488 853.274 1.431.600
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa ............ (528) (8.951) 1.179 (519) (8.443)
Caixa e equivalentes de caixa - fim do semestre/exercício (Nota 2.2 e Nota 4) 893.313 862.577 883.692 883.692 853.274
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .......................... 31.264 (568.687) (46.975) 30.937 (569.883)

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

Segundo
Conglomerado financeiro semestre Banco

2019 2018   2019 2019 2018
1 – Receitas .......................................................................................... 3.301.275 3.048.826 1.689.629 3.248.005 3.022.517
1.1 Intermediação financeira .................................................................. 3.539.809 3.104.501 1.802.782 3.462.611 3.027.886
1.2 Prestação de serviços ..................................................................... 40.410 41.604 21.638 40.377 41.604
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................ (636.967) (508.995) (316.817) (588.423) (487.591)
1.4 Recuperação de crédito baixado para prejuízo ................................ 151.989 190.822 79.011 151.057 190.246
1.5 Outras receitas operacionais ........................................................... 202.302 215.256 101.620 178.829 244.736
1.6 Não Operacionais ............................................................................ 3.732 5.638 1.395 3.554 5.636
2 – Despesas ........................................................................................ 2.112.292 1.774.349 1.277.719 2.198.562 1.869.622
2.1 Despesas da intermediação financeira ............................................ 1.210.966 1.275.578 632.065 1.301.150 1.371.775
2.2 Outras despesas operacionais ........................................................ 897.097 484.774 643.812 893.363 473.921
2.3 Não Operacionais ............................................................................ 4.229 13.997 1.842 4.049 13.926
3 – Insumos adquiridos de terceiros ................................................. 619.770 456.656 348.900 617.148 452.463
3.1 Materiais, energia e outros ............................................................. 93.291 72.689 53.465 91.988 70.545
3.2 Serviços de terceiros ....................................................................... 107.675 82.910 56.008 107.675 82.909
3.3 Outros .............................................................................................. 418.804 301.057 239.427 417.485 299.009
3.3.1 Comunicação ................................................................................ 26.479 24.845 13.719 26.479 24.845
3.3.2 Propaganda, promoções e publicidade ......................................... 122.719 52.112 76.149 122.368 51.892
3.3.3 Processamento de dados .............................................................. 68.320 44.980 36.183 68.320 44.977
3.3.4 Serviços técnicos especializados ................................................. 189.015 164.915 106.619 188.079 163.121
3.3.5 Taxas e emolumentos bancários ................................................... 6.907 10.401 3.752 6.875 10.370
3.3.6 Transporte .................................................................................... 5.364 3.804 3.005 5.364 3.804
4 – Valor adicionado bruto (1 – 2 – 3) ................................................ 569.213 817.821 63.010 432.295 710.432
5 – Depreciação e amortização ........................................................... 171.823 164.684 86.412 171.823 165.762
6 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade (4 – 5) ........ 397.390 653.137 (23.402) 260.472 544.670
7 – Valor adicionado recebido em transferência .............................. (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
7.1 Resultado de equivalência patrimonial ............................................ (6.504) 2.464 106.864 139.712 70.224
8 – Valor adicionado a distribuir (6 + 7) ............................................ 390.886 655.601 83.462 400.184 614.894
9 – Distribuição do valor adicionado ................................................ 390.886 655.601 83.462 400.184 614.894
9.1 Pessoal ........................................................................................... 243.869 229.489 140.170 243.720 229.383
9.1.1 Remuneração direta ..................................................................... 167.905 163.965 100.132 167.843 163.910
9.1.2 Benefícios ..................................................................................... 35.311 29.857 18.539 35.241 29.825
9.1.3 Encargos Sociais ......................................................................... 40.653 35.667 21.499 40.636 35.648
9.2 Impostos, contribuições e taxas ................................................. (230.443) 244.572 (290.628) (220.970) 203.996
9.2.1 Federais ....................................................................................... (234.208) 242.166 (292.482) (224.709) 201.595
9.2.2 Estaduais ...................................................................................... 232 160 93 222 160
9.2.3 Municipais .................................................................................... 3.533 2.246 1.761 3.517 2.241
9.3 Remuneração de capitais de terceiros ............................................ 9.972 10.784 5.317 9.946 10.759
9.3.1 Aluguéis ....................................................................................... 9.972 10.784 5.317 9.946 10.759
9.4 Remuneração de capitais próprios .................................................. 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756
9.4.1 Lucros retidos do semestre/exercício ............................................ 367.488 170.756 228.603 367.488 170.756

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

Continua...

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 social findo em 31 de dezembro de
2019, juntamente com o relatório dos auditores sobre as Demonstrações Financeiras.
Banco BMG
Com 89 anos de sólida presença no mercado financeiro, o banco se destaca por sua eficiência operacional impulsionada pela tecnologia, sua força de vendas 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 4,1 milhões de clientes, oferecendo ao varejo: cartão de crédito consignado, empréstimo consignado, crédito pessoal 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.
Oferta pública Inicial de Ações (IPO)
Em outubro de 2019 o Banco BMG realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO) e passou a compor o Nível 1 de governança corporativa da B3 S.A – Brasil,
Bolsa, Balcão.
O Banco BMG captou um total de R$1.391 milhões, dos quais R$1.200 milhões foram destinados para aumento de capital social do Banco BMG, sendo
R$1.162 milhões após os custos de emissão de ações já líquidos dos efeitos tributários. Com isso, o BMG possui 603.455.631 ações, sendo 66% ordinárias e
34% preferenciais. A família Guimarães detém 79,9% do total de ações.
Desempenho Financeiro
O Lucro Líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$367 milhões, comparado a R$171 milhões em igual período de 2018. O Retorno sobre
o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) atingiu 12,4% ao ano no exercício de 2019, comparado 6,4% no mesmo período do ano anterior, 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 e de outros eventos não recorrentes, o Lucro Líquido no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foi de R$344 milhões e o Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (ROAE) de 12,5% ao ano.
O Patrimônio Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2019 atingiu o valor de R$4.028 milhões, já incorporando os recursos primários do IPO.
O índice de capitalização ponderado pelo risco dos ativos (Índice de Basileia) correspondeu a 22,5%, já considerando o aumento de capital e a aprovação das
Letras Financeiras Subordinadas e Perpétuas remanescentes para compor capital.
A carteira total consolidada de operações de crédito encerrou 31 de dezembro de 2019 com saldo de R$11.455 milhões, representando um aumento de 20,4%
em comparação ao mesmo período de 2018. O principal produto do Banco, o cartão de crédito consignado, apresentou crescimento de 12,2% em 12 meses,
atingindo R$7.993 milhões.
A captação total consolidada encerrou o 4T19 com saldo de R$12.409 milhões, representando um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano
anterior.  A principal fonte de captação, o Certificado de Depósito Bancário (CDB), representa 82,2% do funding e cresceu 8,3% nos últimos 12 meses.
Em 31 de dezembro de 2019, os investimentos do BMG em controladas totalizou R$238 milhões.
No dia 29 de novembro de 2019, o Banco comunicou ao mercado, a celebração de um Contrato de Compra e Venda no qual se comprometeu a vender 30% do
capital social da BMG Seguros, sua subsidiária indireta para a Generali, tendo reconhecido no 4T19 um ganho de R$26 milhões, líquido de efeitos tributários.
Aumento na Alíquota de Contribuição Social sobre Lucro Liquido
A partir de 01 de março de 2020, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019 passará a vigorar o aumento na alíquota de CSLL de 15% para 20%. Como
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