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A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos critérios definidos pela Resolução BACEN nº 2.682/99,
sendo fundamentada na análise do saldo em aberto das operações, considerando ainda os valores das garantias, o histórico de
perdas e os riscos da carteira. (h) Cessão de crédito: A Resolução CMN nº 3.533/08, estabelece procedimentos para a
classificação e divulgação das operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Conforme esse normativo, a
manutenção ou baixa do ativo financeiro está relacionada à retenção substancial dos riscos e benefícios na operação de venda ou
transferência. As operações de cessão de créditos em que existe retenção substancial dos riscos e benefícios pelo BMG
permanecem registradas no ativo em sua totalidade. Os valores recebidos na operação são registrados no ativo com contrapartida
no passivo referente à obrigação assumida. As receitas e despesas são apropriadas de forma segregada ao resultado do período
pelo prazo remanescente da operação. (i) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: Demonstrados pelos valores
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes rendas
a apropriar. (j) Outros valores e bens – Despesas antecipadas: São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos
antecipados, cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado
de acordo com o princípio da competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos subsequentes, são
apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados diretamente no resultado
quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos do Banco ou quando não são mais esperados benefícios
futuros. (k) Investimentos: Os investimentos em controladas, que apresentam influência significativa, são avaliados pelo
método da equivalência patrimonial (vide percentual de participações na Nota 11). Os demais investimentos, são registrados
pelo valor de custo e, quando aplicável, ajustados ao seu valor recuperável por meio de constituição de provisão, conforme
normas vigentes, para critério do Consolidado Financeiro vide nota 2.2 t. (l) Imobilizado de uso: Conforme previsto na
Resolução nº 4.535, de 24/11/2016, do CMN, correspondem aos bens tangíveis próprios e as benfeitorias realizadas em imóveis de
terceiros, desde que utilizados no desempenho das atividades do Conglomerado por período superior a um ano e devem ser
reconhecidos pelo valor de custo e ajustado por redução ao valor recuperável. São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos
da depreciação acumulada e da provisão para perdas por impairment, quando aplicável.
A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear, que considera a vida útil dos bens estimada em sua utilidade
econômica. A depreciação é considerada nas seguintes taxas anuais: imóveis de uso - 4%; máquinas, equipamentos, móveis e
utensílios, instalações e sistema de comunicação - 10%; e veículos e equipamentos de processamento de dados - 20%. (m)
Intangível: São compostos por itens não monetários, sem substância física e separadamente identificáveis. São decorrentes de
combinações de negócios, licenças de software e outros ativos intangíveis. Esses ativos são reconhecidos pelo custo. O custo de
um ativo intangível, adquirido em uma combinação de negócios, é o seu valor justo na data da aquisição. Ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados durante sua vida útil econômica estimada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são
amortizados.
O valor contábil dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, como ágio ou ativos intangíveis ainda não disponíveis para
uso, são testados quanto a impairment anualmente. Ativos intangíveis sujeitos a amortização são avaliados ao fim de cada
período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Uma perda por redução ao valor
recuperável (impairment) é reconhecida se o valor contábil exceder o valor recuperável. i. Ágio: O ágio é originado no processo
de aquisição de controladas. Representa o excesso do custo de aquisição, sobre o valor contábil dos ativos e passivos
identificáveis adquiridos de uma controlada na data da aquisição. O ágio originado na aquisição de controladas é reconhecido
em “Investimentos” nas demonstrações financeiras individuais. Já o ágio originado na aquisição de controladas e consolidadas
e subsequentemente incorporadas é reconhecido em “Ativos Intangíveis” nas demonstrações financeiras consolidadas.
Ágios com base na expectativa de rentabilidade futura foram apurados em aquisições de participações societárias,
fundamentados na rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios são decorrentes da diferença entre o valor de
aquisição e o valor do patrimônio líquido das controladas, apurados na data de aquisição e amortizados (nota 13), como
requerem as normas do Cosif, e estão fundamentados na expectativa de rentabilidade futura, com base na projeção de
resultados da respectiva investida e são amortizados em consonância com os prazos de projeções que o justificam ou por sua
alienação ou perda. São submetidos anualmente ao teste de redução ao valor recuperável. (n) Redução do valor
recuperável dos ativos não financeiros: Perdas são reconhecidas no resultado do período caso existam evidências de que
os ativos estejam avaliados por valor não recuperável. Este procedimento é realizado anualmente. (o) Passivos circulante e
não circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos em
base “pro-rata” dia, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar. (p) Imposto de renda e contribuição social: A
provisão para tributos correntes é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro apurado mais adicional de 10% sobre o que
exceder a R$ 20.000,00/mês, para o imposto de renda e 15% para a contribuição social.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são representados pelos créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas
obtidos pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e a base de cálculo fiscal, de acordo com as regras e legislação
tributária, às alíquotas vigentes na data da sua constituição.
O crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa somente são reconhecidos se houver o lucro tributável futuro
suficiente para a sua compensação.
A partir de março de 2020, a alíquota da contribuição social para os Bancos passa a ser de 20% de acordo com a Emenda
Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019. (q) Operações em moedas estrangeiras: O critério para conversão dos saldos
ativos e passivos das operações em moedas estrangeiras consiste na conversão desses valores para moeda nacional (R$) à taxa
de câmbio vigente na data de encerramento do período. Em 31 de dezembro de 2019, a taxa de câmbio aplicável era: US$ 1,00 =
R$4,0307 (em 31/12/2018 – US$ 1,00 = R$3,8748). (r) Ativos e passivos contingentes, provisões e obrigações legais: São
avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº 3.823, de 16/12/2009, do
CMN e Carta Circular nº 3.429, de 11/02/2010 do BACEN. Ativos Contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto
quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua
recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são
divulgados nas notas explicativas;
Provisões – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis
não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes.
Passivos contingentes classificados como remotos não requerem provisão ou divulgação (vide Nota 18).
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias – decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo objeto
de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras (vide Nota 18). (s) Plano de remuneração -
Administradores: O Banco implantou, a partir de 2012, um Plano de Remuneração específico para os Administradores, que
contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos do Banco e às
melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é aprovado
anualmente na Assembleia Geral. O direito à remuneração variável está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos do
Conglomerado BMG, às metas individuais e de áreas de atuação dos Administradores. (t) Princípios de consolidação -
Conglomerado Financeiro: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com as normas
de consolidação e instruções do BACEN para a elaboração do consolidado do Conglomerado Financeiro. Assim, foram
eliminadas as participações de uma Instituição em outra, os saldos de contas patrimoniais e as receitas e despesas entre as
mesmas, bem como foram destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às participações dos
acionistas não controladores.
Os ágios apurados nas aquisições de investimentos em empresas controladas estão apresentados na nota de “Intangível”
Nota 13.
As demonstrações financeiras da empresa sediada no exterior, BMG Bank (Cayman) Ltd., cuja moeda funcional é o real, são
originalmente preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do BACEN. (u) Consolidação:
Para melhor entendimento das demonstrações financeiras consolidadas, segue de forma resumida a composição do balanço
patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 das empresas que compõem o conglomerado financeiro:
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NOTA 1 - Contexto operacional: As operações do Banco BMG S.A (“BMG” ou “Banco”) são conduzidas no contexto de um
conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações têm a coparticipação ou a
intermediação de instituições do Grupo Financeiro BMG. O Banco está autorizado a operar como banco múltiplo nas carteiras
comercial e de crédito, financiamento e investimento. O benefício dos serviços prestados entre essas instituições e os custos das
estruturas operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em
conjunto ou individualmente, sendo julgados adequados pela administração das instituições.
As demonstrações financeiras incluem o Banco BMG S.A., a subsidiária no exterior BMG Bank (Cayman) Ltd., e as controladas
BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, Banco Cifra S.A., Cifra Financeira S.A., e Banco BCV S.A..
Em dezembro de 2018, o Banco obteve o registro na Comissão de Valores Mobiliários de companhia aberta.
NOTA 2 - Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
2.1. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN),  que consideram
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a
contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do
Brasil (BACEN) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em 13/02/2020.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil
internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Desta forma, o Conglomerado, na elaboração
das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:
Resolução CMN nº 4.144/12 – CPC 00 (R2) - Pronunciamento Conceitual Básico
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Resolução CMN nº 4.524/16 – CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Resolução CMN nº 4.534/16 – CPC 04 (R1) - Ativo Intangível
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.535/16 – CPC 27 - Ativo Imobilizado
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
Alguns números inclusos neste Relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento.
Assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números que os precedem.
2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas
(a) Moeda funcional e de apresentação: As informações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do
Banco BMG e de suas controladas. As operações da subsidiária no exterior, (Nota 11) são, na essência, uma extensão das
atividades do Brasil, portanto os ativos, os passivos e os resultados são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e
convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de
conversão são registrados no resultado do período. (b) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil de
competência, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis
e, quando aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social diferidos que serão recuperados ou exigidos em períodos
seguintes. (c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução BACEN nº 3.604/08, incluem
dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor
e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pelo Banco para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo (Vide Nota 4). (d) Aplicações interfinanceiras de liquidez: As operações
compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mercado. Os demais ativos são
registrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para
desvalorização, quando aplicável. (e) Títulos e valores mobiliários: De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01 e
regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela
administração em três categorias específicas e atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para negociação –
Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa,
contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas sobre esses títulos, realizados e não realizados, reconhecidos
na demonstração do resultado. (ii) Títulos disponíveis para venda – Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da
estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros; podem ser negociados como resultado dessas variações,
por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os
seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do
valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, “Variação do ajuste a valor de
mercado”, até a sua realização por venda, líquido dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável. Os ganhos e as
perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data de negociação, na demonstração do
resultado, em contrapartida de conta específica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. (iii) Títulos
mantidos até o vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração possui a intenção e a
capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos
intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate
antecipado desses títulos. Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários mantidos para venda e mantidos até
o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no
resultado como perdas realizadas, quando aplicável. A administração determina diretrizes para a classificação de títulos e valores
mobiliários entre as categorias dispostas na Circular BACEN nº 3.068/01. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim
como aqueles adquiridos no período, são periódica e sistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes. Conforme
estabelecido no artigo 5º da referida circular, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores mobiliários só pode ser
efetuada por ocasião dos balancetes semestrais. Além disso, no caso da transferência da categoria “mantidos até o vencimento”
para as demais, essa só poderá ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, que tenha ocorrido após a
data da classificação. (f) Instrumentos financeiros derivativos: De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e
regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos passaram a ser classificados de acordo com a intenção da
administração para fins ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não
atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular (principalmente derivativos utilizados para administrar a
exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados
reconhecidos diretamente na demonstração do resultado.
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge são classificadas como hedge de risco de
mercado ou hedge de fluxo de caixa, segundo os critérios definidos na Circular BACEN nº 3.082/02. Nesses casos, também os
itens objeto de hedge são ajustados ao valor de mercado, tendo como contrapartida desses ajustes (derivativo e respectivo item
objeto de hedge): (i) a adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, no caso de hedge de risco de mercado e (ii)
conta destacada do patrimônio líquido para a parcela efetiva do hedge de fluxo de caixa, deduzida dos efeitos tributários.
De acordo com a Resolução CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013, o BMG possuí procedimentos para a avaliação da necessidade
de ajustes no valor dos instrumentos financeiros, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade, incluindo, entre
outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. (g) Operações de crédito e
provisão para créditos de liquidação duvidosa: Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos, em base “pro-rata” dia, com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. A atualização
(accrual) das operações vencidas até o 59º dia de atraso é contabilizada em receitas e, a partir do 60º dia, deixa de ser apropriada,
conforme determina o artigo 9º da Resolução BACEN nº 2.682/99.
Conforme definido no Cosif, as operações de crédito são apresentadas líquidas das rendas a apropriar, que são apropriadas de
forma “pro-rata” ao resultado do período.

Ativo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018

Circulante ................................................................................................................................ 10.978.867 345.185 115.008 630.756 1.004.790 12.700 2.145.158 10.942.148 10.128.611
Disponibilidades ........................................................................................................................ 253.599 944 9.208 144 266 1.717 2.658 263.220 47.424
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 855.982 341.938 606.351 971.884 9.664 2.113.462 672.357 822.222
Títulos e valores mobiliários e derivativos ........................................................................... 48.723 48.723 146.700
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 85.591 2 8 207 85.808 26.441
Operações de crédito ............................................................................................................... 8.550.020 87.477 1.025 1 8.638.521 7.454.064
Outros créditos ......................................................................................................................... 1.082.489 2.197 18.320 24.253 31.102 411 29.037 1.129.735 1.455.109
Outros valores e bens ............................................................................................................. 102.463 106 1 306 908 103.784 176.651
Não circulante ........................................................................................................................ 9.631.060 33.211 470.186 142.115 297.106 1.456 2.606.728 7.968.406 6.808.935
Realizável a longo Prazo ..................................................................................................... 6.423.763 33.211 470.186 142.115 297.106 1.456 7.367.837 6.086.712
Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................................................. 4.213 4.213 3.975
Títulos e valores mobiliários ................................................................................................... 2.185.478 1 26.812 2.212.291 2.300.725
Operações de crédito ............................................................................................................... 1.292.908 470.185 22.185 1.785.278 1.149.518
Outros créditos ......................................................................................................................... 2.878.234 33.211 142.115 248.109 1.456 3.303.125 2.576.934
Outros valores e bens ............................................................................................................. 62.930 62.930 55.560
Permanente .............................................................................................................................. 3.207.297 2.606.728 600.569 722.223
Total do Ativo .......................................................................................................................... 20.609.927 378.396 585.194 772.871 1.301.896 14.156 4.751.886 18.910.554 16.937.546
Passivo Banco BMG Leasing Cayman Banco Cifra Banco BCV Cifra FI Eliminações Conglomerado Financeiro

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018
Circulante ................................................................................................................................ 7.431.759 8.624 385.815 8.729 29.902 156 2.145.159 5.719.826 5.284.503
Depósitos .................................................................................................................................. 5.635.765 184.087 2.094.544 3.725.308 2.802.718
Captações no mercado aberto ............................................................................................... 21.604 21.604
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 274.260 274.260 254.634
Relações interfinanceiras ........................................................................................................ 153.719 54 20 153.793 122.551
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 19.466 201.552 221.018 68.505
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 95.183 95.183 15.305
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.231.762 8.624 176 8.675 29.882 156 29.011 1.250.264 2.020.790
Não circulante – Exigível a longo prazo ......................................................................... 9.149.888 12.521 1 2 9.162.412 9.012.718
Depósitos .................................................................................................................................. 6.546.468 6.546.468 6.649.748
Recursos de aceites e emissão de títulos ........................................................................... 452.578 452.578 271.268
Obrigações por empréstimos e repasses .............................................................................. 491.207 491.207 468.353
Instrumentos financeiros derivativos .................................................................................... 35.674 35.674 68.703
Outras obrigações .................................................................................................................... 1.623.961 12.521 1 2 1.636.485 1.554.646
Participação de acionistas não controladores .............................................................. 36 34
Patrimônio Líquido ............................................................................................................... 4.028.280 357.251 199.378 764.142 1.271.992 14.000 2.606.727 4.028.280 2.640.291
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ........................................................................... 20.609.927 378.396 585.194 772.871 1.301.896 14.156 4.751.886 18.910.554 16.937.546

NOTA 3 - Exigibilidade de capital e limites de imobilização
a) Índice de Solvabilidade Basileia e de Imobilização
Conforme Resolução CMN nº 4.193/13 e regulamentações complementares, as instituições financeiras estão obrigadas a
manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, ponderadas pelos fatores que
variam de 0% a 1.250% e um índice mínimo de patrimônio em relação aos ativos ponderados pelo risco de:
I - 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e
II - 8%, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Para o Nível I
I - 5,5%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; e
II - 6%, a partir de 1º de janeiro de 2015.
O índice de Basileia e as exigibilidades do patrimônio líquido podem ser assim demonstrados:

Basileia III
2019 2018

Patrimônio de referência nível I .......................................................................................... 2.913.192 1.367.341
Capital Principal ..................................................................................................................... 2.802.519 1.367.341
- Patrimônio líquido (1) .............................................................................................................. 4.081.114 2.693.146
- Ajustes Prudenciais – Res. 4.192/13 CMN (2) ................................................................... (1.278.595) (1.325.805)
Capital complementar ............................................................................................................ 110.673
- Letras financeiras subordinadas ........................................................................................... 110.673
Patrimônio de referência nível II ......................................................................................... 18.754
- Letras financeiras subordinadas ........................................................................................... 18.754
Patrimônio de referência – PR (nível I + nível II) (a) ...................................................... 2.931.946 1.367.341
Ativo ponderado pelo risco – RWA (b) .............................................................................. 13.011.603 11.073.688
Alocação de capital: ..................................................................................................................
- Risco de crédito ...................................................................................................................... 12.270.657 10.413.672
- Risco de mercado ................................................................................................................... 11.812 695
- Risco operacional .................................................................................................................... 729.134 659.321
Índice de solvabilidade (a / b) ............................................................................................. 22,53% 12,35%
Capital nível I ........................................................................................................................... 22,39% 12,35%
- Capital principal ....................................................................................................................... 21,54% 12,35%
- Capital complementar ............................................................................................................. 0,85%
Capital nível II ......................................................................................................................... 0,14%
- Capital para cobertura do risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros
não classificadas na carteira de negociação conf. Resolução nº. 3.464 do BACEN -
Parcela “RBAN” ......................................................................................................................... 30.000 28.930
Índice de imobilização .......................................................................................................... 11,88% 24,66%
Folga de imobilização ........................................................................................................... 1.117.709 346.430
(1) Patrimônio Líquido do Conglomerado Prudencial, conforme Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013; e
(2) Conforme Cronograma de Deduções definido no Art. 11 da Resolução 4.192/2013, em janeiro 2018 passamos a deduzir
100% dos ajustes prudências para fins da apuração do Capital Principal.

NOTA 4 - Caixa e equivalentes de caixa
Conglomerado Financeiro Banco

2019 2018 2019 2018
Caixa e saldos em bancos ..................................................... 263.220 47.424 253.599 38.121
Aplicações interfinanceiras de liquidez (i) ............................. 630.093 815.153 630.093 815.153
Total .......................................................................................... 893.313 862.577 883.692 853.274
(i) inclui apenas as operações cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou inferiores a 90 dias e que
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.
O saldo de aplicações interfinanceiras considerado como caixa e equivalente de caixa está apresentado também na Nota 5.
NOTA 5 - Aplicações e interfinanceiras de liquidez

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................... 39.993 39.993
Letras do Tesouro Nacional – LTN ........................................ 590.100 703.180 590.100 703.180
Notas do Tesouro Nacional – NTN ....................................... 111.973 111.973
Aplicações no mercado aberto .......................................... 630.093 815.153 630.093 815.153
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...................... 46.477 11.044 230.102 11.044
Total .......................................................................................... 676.570 826.197 860.195 826.197
Circulante ............................................................................... 672.357 822.222 855.982 822.222
Não circulante ....................................................................... 4.213 3.975 4.213 3.975
NOTA 6 - Títulos e valores mobiliários
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Títulos de renda fixa
Livres
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT ................................. 1.759.470 1.873.688 1.713.362 1.524.207
- Letras do Tesouro Nacional – LTN ..................................... 6.945 6.470 6.945 6.470
- Notas do Tesouro Nacional – NTN ..................................... 98.906 98.906
- Cotas de fundos de investimento ...................................... 32.664 4.886 32.664 4.886
Títulos Privados
- Títulos no exterior ................................................................. 146.195
Vinculados a operações compromissadas
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 21.620 2.607
Vinculados a prestação de garantias
Títulos Públicos Federais
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT .................................. 256.989 211.521 254.664 209.328
Instrumentos Financeiros Derivativos (i)
Títulos Privados
- Swap a receber ..................................................................... 191.284 226.342 191.284 226.342
- Contratos de Opções ........................................................... 4.488 4.488
- Compras a Termo ................................................................. 13.662 21.124 13.662 21.124
Total .......................................................................................... 2.261.014 2.447.425 2.234.201 2.244.553
Circulante ............................................................................... 48.723 146.700 48.723 200.217
Não circulante ....................................................................... 2.212.291 2.300.725 2.185.478 2.044.336
(i) Vide informações sobre instrumentos financeiros derivativos na Nota 7.

(b) Os títulos e valores mobiliários apresentam as seguintes classificações e prazos de vencimento:
Conglomerado Financeiro Banco

Descrição Valor pela curva Ajuste ao valor de Valor pela curva Ajuste ao valor de
Custo amortizável Valor contábil  mercado no Patrimônio Custo amortizável Valor contábil  mercado no Patrimônio

Títulos/Vencimentos 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Títulos disponíveis para venda ................................................................. 2.055.847 2.194.727 2.056.068 2.195.471 221 744 2.029.022 1.845.639 2.029.255 1.846.404 233 765
- LFT
De 31 a 60 dias ............................................................................................... 119.653 119.652 (1) 26.973 26.975 2
De 91 a 180 dias
Acima de 360 dias ........................................................................................... 2.016.300 1.965.255 2.016.459 1.965.557 159 302 1.989.475 1.708.847 1.989.646 1.709.167 171 320
- LTN
De 91 a 180 dias ............................................................................................. 6.883 6.945 62 6.883 6.945 62
Acima de 360 dias ........................................................................................... 6.365 6.470 105 6.365 6.470 105
- NTN
Acima de 360 dias ........................................................................................... 98.454 98.906 452 98.454 98.906 452
- Cotas de fundos de investimentos
Indeterminado .................................................................................................. 32.664 5.000 32.664 4.886 (114) 32.664 5.000 32.664 4.886 (114)
Títulos para negociação (i) ......................................................................... 146.195 146.195
- Títulos no exterior .........................................................................................
De 181 a 360 dias ........................................................................................... 146.195 146.195
Instrumentos financeiros derivativos
– “Diferencial a receber” ............................................................................ 204.946 251.954 204.946 251.954
Até 30 dias ....................................................................................................... 18.931 13.563 18.931 13.563
De 31 a 60 dias ............................................................................................... 3.765 3.238 3.765 3.238
De 61 a 90 dias ............................................................................................... 151 1.866 151 1.866
De 91 a 180 dias ............................................................................................. 3.108 2.068 3.108 2.068
De 181 a 360 dias ........................................................................................... 15.823 1.427 15.823 1.427
Acima 360 dias ................................................................................................ 163.168 229.792 163.168 229.792
Total geral ....................................................................................................... 2.055.847 2.194.727 2.261.014 2.447.425 221 744 2.029.022 1.991.834 2.234.201 2.244.553 233 765
Total contábil ................................................................................................. 2.261.014 2.447.425 221 744 2.234.201 2.244.553 233 765
Circulante ....................................................................................................... 48.723 146.700 62 (1) 48.723 200.217 62 2
Não circulante ............................................................................................... 2.212.291 2.300.725 159 745 2.185.478 2.044.336 171 763
(i) Títulos classificados como mantidos para negociação são apresentados no Balanço Patrimonial todos no curto prazo, independentemente do vencimento.
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