
www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 14 de fevereiro de 202010 Negócios
Empresas 

&

Continua...

NOTA 13 - Intangível
(a) Ágio na aquisição de controladas

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Ágio por expectativa de resultados futuros
Banco BCV S.A. ....................................................................................................................... 1.422.504 1.422.504
Banco Cifra S.A. / Simples Participações Ltda. .................................................................. 27.908 27.908

Amortização de ágio .................................................................................................................... (1.209.142) (1.064.102)
Total .............................................................................................................................................. 241.270 386.310
O Banco BMG avalia anualmente, ou quando há indícios de perda, o valor recuperável do ágio, visando obter a melhor
estimativa da Administração sobre seus fluxos de caixa futuros. Conforme estudo realizado na data-base de 31 de dezembro
de 2019, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável do ágio no exercício
findo em 31 de dezembro 2019. O prazo de amortização do ágio é de 10 anos, cujo data final é agosto de 2021.
O cálculo do valor recuperável do ágio, utiliza projeções de fluxo de caixa com premissas em um horizonte de longo prazo,
considerando condições de mercado e fatores como taxas de desconto sensibilizadas de 10% a 15% e perpetuidades sensibilizadas
de 3% a 5%. As projeções de fluxo de caixa, tem como base o orçamento de 10 anos, aprovado pela Administração.
(b) Movimentação do ágio

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Ágio em aquisição de controladas
Saldo inicial ................................................................................................................................... 386.310 531.352
(Amortizações) ............................................................................................................................. (145.040) (145.042)
Total .............................................................................................................................................. 241.270 386.310
NOTA 14 - Depósito
(a) Depósitos interfinanceiros e a prazo

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Depósitos interfinanceiros
Pós-fixados ........................................................................... 53.400 49.635 1.961.633 1.578.441

Depósitos a prazo
Prefixados ............................................................................. 3.557.389 2.940.623 3.557.389 2.940.624
Pós-fixados ........................................................................... 6.589.343 6.424.768 6.589.343 6.424.745

Total .......................................................................................... 10.200.132 9.415.026 12.108.365 10.943.810
Circulante ............................................................................... 3.653.664 2.765.278 5.561.897 4.292.285
Não circulante ....................................................................... 6.546.468 6.649.748 6.546.468 6.651.525
(b) Vencimento de depósitos interfinanceiros e a prazo
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das operações de depósitos a prazo e interfinanceiros:
Conglomerado Financeiro

Depósitos Depósitos
Interfinanceiros a prazo Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias ........................................... 5.099 449.051 429.167 454.150 429.167
De 31 a 60 dias ................................... 215.274 403.179 215.274 403.179
De 61 a 90 dias ................................... 33.505 196.370 336.835 229.875 336.835
De 91 a 180 dias ................................. 5.224 433 729.698 801.145 734.922 801.578
De 181 a 360 dias ............................... 2.025 2.017.418 794.519 2.019.443 794.519
Após 360 dias ...................................... 7.547 49.202 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.649.748
Total ...................................................... 53.400 49.635 10.146.732 9.365.391 10.200.132 9.415.026
Circulante ........................................... 45.853 433 3.607.811 2.764.845 3.653.664 2.765.278
Não circulante ................................... 7.547 49.202 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.649.748

Banco
Depósitos Depósitos

Interfinanceiros a prazo Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Até 30 dias ........................................... 1.571.394 14.570 449.051 429.167 2.020.445 443.737
De 31 a 60 dias ................................... 215.274 403.179 215.274 403.179
De 61 a 90 dias ................................... 33.505 196.370 336.835 229.875 336.835
De 91 a 180 dias ................................. 347.162 1.512.892 729.698 801.145 1.076.860 2.314.037
De 181 a 360 dias .............................. 2.025 2.017.418 794.497 2.019.443 794.497
Após 360 dias ...................................... 7.547 50.979 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.651.525
Total ..................................................... 1.961.633 1.578.441 10.146.732 9.365.369 12.108.365 10.943.810
Circulante ........................................... 1.954.086 1.527.462 3.607.811 2.764.823 5.561.897 4.292.285
Não circulante ................................... 7.547 50.979 6.538.921 6.600.546 6.546.468 6.651.525
NOTA 15 - Recursos de aceites e emissão de títulos
(a) Programa de Short Term Notes / Medium Term Notes:

Conglomerado Financeiro e Banco
Descrição Principal (US$ Mil) Emissão Vencimento 2019 2018

Juros
Subordinated notes ................................ 243.342 nov-09 nov-19 16.676
Subordinated notes (i) ........................... 164.607 ago-10 ago-20 27.662 26.592
Hedge risco de mercado (i) .................. 31.617 6.098
Total - circulante ................................. 59.279 49.366

(i) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as operações de captações em Dólar foram ajustadas a valor de mercado, conforme
demonstrado na Nota 7.
Para mitigação dos riscos relacionados à exposição cambial das captações externas, o Banco utiliza-se de contratos de swap.
Vide Nota 7(c)(ii).
Os saldos incluem a provisão para imposto de renda, calculado a alíquota de 14,3% sobre os encargos.
(b) Obrigações por emissão de letras de crédito
Foram emitidas as seguintes letras:

Conglomerado Financeiro e Banco
2019 2018

Letras financeiras ........................................................................................................................ 534.552 380.783
Letras créditos imobiliários ......................................................................................................... 49.150 37.383
Letras créditos agropecuários .................................................................................................... 83.857 58.370
Total ........................................................................................................................................... 667.559 476.536
Circulante ................................................................................................................................... 214.981 205.268
Não Circulante ........................................................................................................................... 452.578 271.268
(c) Vencimento
Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos dos recursos por aceites e emissão de títulos:

Conglomerado Financeiro e Banco
Juros Dívidas Letras financeiras
Subordinadas  e de crédito Total

 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Até 30 dias ................................... 31.180 112.961 31.180 112.961
De 31 a 60 dias ........................... 27.662 26.592 40.739 9.342 68.401 35.934
De 61 a 90 dias ........................... 17.783 2.365 17.783 2.365
De 91 a 180 dias ......................... 31.617 22.774 48.120 43.301 79.737 66.075
De 181 a 360 dias ....................... 77.159 37.299 77.159 37.299
Após 360 dias .............................. 452.578 271.268 452.578 271.268
Total .............................................. 59.279 49.366 667.559 476.536 726.838 525.902
Circulante ................................... 59.279 49.366 214.981 205.268 274.260 254.634
Não circulante ........................... 452.578 271.268 452.578 271.268
NOTA 16 - Obrigações por empréstimos e repasses

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Repasses País – Instituições Oficiais (a) ........................ 19.466 39.492 19.466 39.492
Empréstimos no Exterior ........................................................ 201.552 29.013 29.013
Empréstimos no País – Outras Instituições (b) .................. 491.207 468.353 491.207 468.353
Total .......................................................................................... 712.225 536.858 510.673 536.858
Circulante ............................................................................... 221.018 68.505 19.466 68.505
Não Circulante ....................................................................... 491.207 468.353 491.207 468.353
(a) Repasses no país – Instituições Oficiais
Referem-se às obrigações por recursos obtidos para repasse junto ao Ministério da Agricultura - FUNCAFÉ. Esses repasses
apresentam os seguintes vencimentos:

Conglomerado Financeiro e Banco
2019 2018

Até 30 dias ................................................................................................................................... 14.432
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 5.034 39.492
Total ........................................................................................................................................... 19.466 39.492
Circulante ................................................................................................................................... 19.466 39.492
(b) Empréstimos no País – Outras Instituições
- Valores relativos ao empréstimo junto ao FGC – Fundo Garantidor de Crédito, com vencimento em 2026.
NOTA 17 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Provisão para imposto de renda e contribuição social a recolher 35.143 23.763 13.566 1.746
Outros impostos e contribuições a recolher ................................. 35.897 45.916 28.345 40.205
Provisão para imposto de renda e contribuição
social diferidos (25(c)) ..................................................................... 33.804 49.559 33.532 49.333
Total ................................................................................................... 104.844 119.238 75.443 91.284
Circulante ........................................................................................ 71.040 69.679 41.911 41.951
Não circulante ................................................................................ 33.804 49.559 33.532 49.333
(b) Diversas

Conglomerado Financeiro Banco
2019 2018 2019 2018

Provisão para pagamentos a efetuar ............................................ 134.961 92.158 134.580 91.870
Credores diversos ............................................................................ 545.938 421.349 544.787 420.350
Valores a repassar cessão .............................................................. 231 1.191 231 1.191
Valores a pagar sociedades ligadas ............................................... 12.159 21.257
Provisão para passivos contingentes (i) ....................................... 592.863 416.130 580.611 404.656
Obrigações sobre operações vinculadas a cessão (ii) ................ 500.171 770.627 500.171 770.627
Dívidas e letras financeiras subordinadas (Nota 17(c)) ............. 792.809 1.580.476 792.809 1.580.476
Garantias financeiras prestadas ..................................................... 5.469 5.492 5.469 5.492
Total ................................................................................................... 2.572.442 3.287.423 2.570.817 3.295.919
Circulante ........................................................................................ 969.761 1.782.336 980.388 1.802.307
Não circulante ................................................................................ 1.602.681 1.505.087 1.590.429 1.493.612
(i) Os saldos de provisão para passivos contingentes são relacionados a causas de natureza cível, trabalhista e fiscais. Vide
Nota 18.
(ii) Referem-se às obrigações assumidas por operações de cessão de crédito com retenção substancial dos riscos e benefícios.
Vide Nota 8(c).
(c) Dívida e letras financeiras subordinadas
Descrição Conglomerado Financeiro e Banco

Data de Taxa de
Nome do papel Emissão Vencimento Juros a.a US$ R$
No Exterior (i):
Dívida subordinada (Dólar) Ago/10 Ago/20 8,88% 164.607 663.382
No País (ii):
Letras financeiras subordinadas 1º trimestre/19 1º trimestre/26 124% do CDI 5.293
Letras financeiras subordinadas 2º trimestre/19 2º trimestre/26 122% do CDI 12.429
Letras financeiras subordinadas 3º trimestre/19 3º trimestre/29 124% da SELIC 1.032

IPCA + 6,60% a 6,67%
Letras financeiras subordinadas 2º trimestre/19 Perpétua 126% a 130% da SELIC 109.438
Letras financeiras subordinadas 3º trimestre/19 Perpétua 126% da SELIC 1.235
Total – 2019 792.809
Total – 2018 1.580.476
(i) Captação efetuada mediante emissão de títulos de dívida subordinada, observadas as condições determinadas pela Resolução
nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alterações promovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do CMN; e
(ii) Captações efetuadas mediante a emissão de Letras Financeiras com cláusula de subordinação, com vencimento e perpétuas,
observadas as condições determinadas pela Resolução nº 4.192, de 01/03/2013, do CMN, integralmente aprovadas pelo
BACEN a compor o Capital Complementar e Nível II do Patrimônio de Referência do Banco BMG.

Seguem informações sobre os prazos relativos aos vencimentos das dívidas e letras financeiras subordinadas:
Conglomerado Financeiro e Banco

2019 2018
De 31 a 60 dias
De 181 a 360 dias ....................................................................................................................... 663.382 942.756
Acima de 360 dias ....................................................................................................................... 18.754 637.720
Perpétua ........................................................................................................................................ 110.673
Total ........................................................................................................................................... 792.809 1.580.476
O Banco BMG realizou a liquidação e pagamento de principal e juros da dívida subordinada emitida no exterior, com
vencimento em 05 de novembro de 2019, no montante de R$977.894.
NOTA 18 - Passivos contingentes, provisões e obrigações legais – fiscais e previdenciárias
O Banco e suas controladas são partes em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. A avaliação para
constituição de provisões é efetuada conforme critérios descritos na Nota 2.2(r). A Administração do Banco entende que a
provisão constituída é suficiente para atender perdas decorrentes dos respectivos processos.
(i) Provisão para riscos fiscais - Equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas
ou judiciais, objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e encargos.
Tal valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação legal,
ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais casos constituem
provisão sempre que a perda for provável.
Os processos contingentes de ações fiscais e tributárias avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, cujo risco total estimado é de R$460.351 (2018 – R$427.066) Conglomerado Financeiro e R$450.786 (2018
– R$419.733) Banco, sendo que estas ações referem-se principalmente a processos judiciais de tributos federais.
Os principais questionamentos são:
a) CSLL – Lei 7.689/88: decisão judicial transitada em julgado que declarou o direito de não recolher a Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido, nos termos em que foi instituída pela Lei 7.689/88;
b) INSS – Verbas não Remuneratórias: questiona o recolhimento da parcela patronal sobre as participações dos

Administradores, nos termos da Lei nº 8.212/91, depositados judicialmente com risco possível;
c) SAT – Lei nº 11.430/06: discute-se a inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT nos termos do artigo 21-A da Lei nº

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

(ii) Provisões Trabalhistas – A apuração é realizada periodicamente, a partir da determinação do valor do pedido, fase
processual e da probabilidade de perda, que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de direito
relativas àquela ação. Os valores considerados de perda provável são objeto de provisão contábil.
Os processos contingentes de ações trabalhistas avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos
contabilmente, sendo que não há risco estimado para 31 de dezembro de 2019 devido a encerramento de processos (2018 –
R$208.922) no Conglomerado Financeiro e (2018 – R$208.922) no Banco.
(iii) Provisões Cíveis: A provisão dos casos cíveis individualizados é realizada periodicamente, a partir da determinação
do valor do risco e da probabilidade de perda. A provisão dos casos cíveis massificados é realizada periodicamente tendo
como parâmetro a média da perda verificada temporalmente e aplicada na base de casos ativos. Os valores considerados
de perda provável são objeto de provisão contábil.
Os processos contingentes de ações cíveis avaliados como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente,
cujo risco total estimado é de R$598.336 (2018 – R$544.497) Conglomerado Financeiro e R$596.520 (2018 – R$544.076)
Banco.
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 ....... 96.332 37.330 92.144 35.521
Contingências trabalhistas .................................... 32.422 81.362 31.881 71.302
Contingências cíveis ............................................. 243.365 474.171 242.675 473.788
Total ........................................................................ 372.119 592.863 366.700 580.611

2018
Conglomerado Financeiro Banco

 Depósitos Depósitos
Judiciais Provisões Judiciais Provisões

Contingências tributárias e previdenciárias ....... 90.478 28.645 87.479 27.666
Contingências trabalhistas .................................... 32.838 87.406 32.325 77.522
Contingências cíveis ............................................. 186.190 300.079 185.640 299.468
Total ........................................................................ 309.506 416.130 305.444 404.656
(ii) Movimentação

Conglomerado Financeiro
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Saldo em 31/12/2018 ............................................ 309.506 28.645 87.406 300.079
Adições ..................................................................... 386.111 10.455 24.956 243.773
(Baixas) .................................................................... (323.498) (1.770) (31.000) (69.681)
Saldo em 31/12/2019 ............................................ 372.119 37.330 81.362 474.171

Banco
Depósitos Contingências Contingências Contingências
Judiciais  Tributária  Trabalhistas  Cíveis

Saldo em 31/12/2018 ............................................ 305.444 27.666 77.522 299.468
Adições ..................................................................... 273.132 9.037 22.667 243.738
(Baixas) .................................................................... (211.876) (1.182) (28.887) (69.418)
Saldo em 31/12/2019 ............................................ 366.700 35.521 71.302 473.788
NOTA 19 - Patrimônio líquido (Banco)
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado é de R$3.742.571, representado por 603.455.631
(seiscentos e três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e uma) ações, das quais 400.007.354
(quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 203.448.277 (duzentas e três milhões,
quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentas e setenta e sete) de ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Em 24 de outubro de 2019, foi aprovado pelo Conselho de Administração o aumento do capital social do Banco, no
montante de R$1.200.000, em decorrência da oferta primária de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocentos e quarenta
e oito mil e duzentas e setenta e sete)  ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 1 de
novembro de 2019, o Banco Central do Brasil homologou o aumento de capital.
Em 28 de outubro de 2019, o Banco BMG finalizou sua Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações. As
ações foram negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, pelo preço unitário de R$11,60 por ação. Com a concretização
da Oferta Pública de Ações, o Banco BMG captou um total de R$1.391.304, dos quais R$1.200.000, oriundos de emissão
primária de ações, foram destinados para aumento de capital social do Banco BMG, sendo que os custos de emissão de
ações foram de R$37.944, líquidos dos efeitos tributários. A geração de caixa totalizou o montante de R$1.136.760,
líquidos de despesas com comissões, honorários e impostos.
Em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração do Banco BMG, deliberou  e aprovou a
abertura do Programa de Recompra de Ações do Banco (“Programa de Recompra”), que passou a vigorar em 11 de
dezembro de 2019, sendo autorizada a aquisição de até 11.994.003 (onze milhões, novecentos e noventa e quatro mil e
três) ações preferenciais de emissão própria, nominativas, escriturais, sem valor nominal e sem redução do valor do
capital social do Banco, correspondentes a até 10,0% (dez por cento) das ações em circulação, para manutenção em
tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no
âmbito de planos de incentivo de longo prazo do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei das S.A. e ICVM 567/15.
As operações de aquisições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 11 de dezembro de 2019 a 08 de dezembro
de 2020, a valor de mercado e intermediadas pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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 reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração do Banco BMG, aprovou a declaração e o
pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 0,25 por ação ordinária e preferencial de
emissão do Banco, com retenção de 15% a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, resultando no valor líquido de R$
0,2125 por ação.
O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora declarados será efetuado até 30 de abril de 2020, na proporção da participação
de cada acionista no capital social do Banco, fazendo jus ao pagamento os acionistas constantes da base acionária do Banco
em 19 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, os juros sobre o capital próprio totalizaram o montante de R$150.585, resultando no valor líquido
do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$127.997.
NOTA 20 - Receitas e despesas da intermediação financeiras
Apresentamos abaixo a composição das receitas e despesas da intermediação financeira:
(a) Operações de crédito e arrendamento mercantil

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
CDC Crédito pessoal ............................................. 3.668.198 3.110.754 1.911.319 3.614.052 3.081.679
CDC Veículos ......................................................... 142 1.406 (10) 142 1.406
Carteira comercial .................................................. 217.186 163.881 115.593 215.068 163.881
Arrendamento mercantil ......................................... (17) (17)
Comissões de agentes .......................................... (565.276) (412.730) (312.634) (565.275) (412.730)
Variação cambial .................................................... 19.568 34.785
Total ....................................................................... 3.339.801 2.898.079 1.714.268 3.263.987 2.834.236

(b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Segundo

Conglomerado Financeiro Semestre Banco
2019 2018 2019 2018 2019

Aplicações interfinanceiras de liquidez ................ 47.809 85.232 32.380 55.957 84.698
Títulos e valores mobiliários ................................. 152.199 121.190 56.134 142.667 108.952
Total ....................................................................... 200.008 206.422 88.514 198.624 193.650
(c) Despesas da intermediação financeira

Segundo
Conglomerado Financeiro Semestre Banco

2019 2018 2019 2018 2019
Despesa com captação no exterior ..................... (163.455) (178.184) (77.750) (163.455) (178.184)
Resultado com instrumentos financeiros
 derivativos (i) ......................................................... 116.525 175.723 100.485 116.525 175.723
Variação cambial .................................................... (67.784) (229.757) (75.313) (56.462) (224.602)
Despesas de depósitos a prazo ........................... (964.073) (837.102) (468.574) (964.073) (835.230)
Despesas de depósitos interfinanceiros ............. (4.041) (1.878) (55.256) (105.563) (105.102)
Outras despesas de captação .............................. (36.969) (63.035) (11.363) (36.970) (63.035)
Operações de empréstimos e repasses .............. (41.242) (40.620) (22.821) (41.225) (40.620)
Resultado com operações de crédito cedidas .... (49.927) (100.725) (21.473) (49.927) (100.725)
Total ....................................................................... (1.210.966) (1.275.578) (632.065) (1.301.150) (1.371.775)
(i) Inclui instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteção da variação cambial apresentado nas notas 20 (a) e (b).

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Em 09 de janeiro de 2019 o Banco BMG comprou 65,01% das ações da Granito Soluções em Pagamentos S.A. (anteriormente denominado Pago Soluções em Pagamento S.A.). Em conjunto, foi firmado opção de compra que pode ser exercida pelo Banco
BMG ao final de 24 meses, contados da data de fechamento, que corresponderão à aquisição de 10% das ações de emissão da sociedade.
No quarto trimestre de 2019 foi efetuado cessão e transferência de 375.000 quotas da partição na BMG Participações em Negócios Ltda., totalizando o montante de R$375, com consequente redução da participação do Banco BMG S.A. de 94,49% para
92,99%.
Em 29 de novembro de 2019 a BMG Participações em Negócios Ltda., sociedade controlada pelo Banco, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com a Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”), por meio do qual alienou à Generali 30% do
capital social de sua investida BMG Seguros S.A. pelo valor de R$54.000, tendo gerado um ganho de R$26.448. A BMG Participações em Negócios permanece com participação de 70% do capital social da BMG Seguros.
NOTA 12 - Imobilizado de uso

Conglomerado Financeiro e Banco
2019 2018 Movimentações

Saldo Saldo
Taxa anual (Depreciação Valor Valor residual em (Despesas de Residual em

 (%) Custo acumulada) l íquido l íquido 31.12.2018 Aquisições (Baixas) Depreciação) 31.12.2019
Imóveis de uso ....................................................................................................... 16.687 (12.972) 3.715 3.717 3.717 (2) 3.715
Terrenos .................................................................................................................... 3.711 3.711 3.711 3.711 3.711
Edificações ............................................................................................................... 4 12.976 (12.972) 4 6 6 (2) 4
Outras imobilizações de uso ............................................................................. 257.059 (153.492) 105.567 99.634 99.634 31.833 (805) (25.095) 105.567
Instalações ............................................................................................................... 10 94.620 (63.963) 30.657 27.380 27.380 7.401 (2) (4.122) 30.657
Móveis e equipamentos de uso ............................................................................. 10 20.766 (13.209) 7.557 7.111 7.111 1.828 (1.382) 7.557
Sistema de comunicação ....................................................................................... 10 1.408 (479) 929 562 562 471 (3) (101) 929
Sistema de processamento de dados .................................................................. 20 134.951 (72.650) 62.301 61.325 61.325 19.313 (800) (17.537) 62.301
Sistema de transporte ............................................................................................. 20 7.314 (3.191) 4.123 3.256 3.256 2.820 (1.953) 4.123
Imobilizado de uso .............................................................................................. 275.746 (166.464) 109.282 103.351 103.351 31.833 (805) (25.097) 109.282
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