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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
A Administração do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), controlado do Banco BMG
S.A. (“Banco 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 findo em 31 de dezembro de 2019, juntamente com o relatório
dos auditores independentes.
O Banco BCV foi adquirido pelo Banco BMG S.A. (“Banco BMG”) em 18 de agosto de 2011.
Com sólida presença no mercado financeiro, o Banco BMG se destaca por sua força de vendas,
excelência operacional, tecnologia 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 oferece aos seus clientes de varejo: cartão de crédito
consignado, crédito pessoal com débito em conta, ambos exclusivos para aposentados e pensionistas do

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2019 2018
Ativo
Ativo circulante .............................................................................. 1.004.790 960.149
Disponibilidades ............................................................................ 3 266 215
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................................... 4 971.884 930.084
Relações interfinanceiras .............................................................. 207 558
Operações de crédito ..................................................................... 7 1.025
Operações com características de concessão de crédito ................. 1.030
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (5)
Outros créditos .............................................................................. 6 31.102 28.868
Outros valores e bens ................................................................... 306  424
Não circulante – Realizável a longo prazo .................................. 297.106 250.694
Títulos e valores mobiliários ........................................................ 5 26.812 25.258
Operações de crédito ..................................................................... 7 22.185
Operações com características de concessão de crédito ................. 22.296
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................. (111)
Outros créditos .............................................................................. 6 248.109 225.436
Total do Ativo ................................................................................ 1.301.896 1.210.843

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante .......................................................................... 29.902 15.847
Relações interfinanceiras .............................................................. 20 20
Outras obrigações ......................................................................... 29.882 15.827

Fiscais e previdenciárias ............................................................. 8(a) 15.245 13.190
Diversas ....................................................................................... 8(b) 14.637 2.637

Não circulante – Exigível a longo prazo ...................................... 2 216
Outras obrigações ......................................................................... 2 216

Diversas ....................................................................................... 8(b) 2 216
Patrimônio Líquido ....................................................................... 9 1.271.992 1.194.780
Capital social – De domiciliados no país .......................................... 1.529.617 1.529.617
Reservas de capital .......................................................................... 78 78
Ajustes de avaliação patrimonial ...................................................... (7) (11)
Prejuízos acumulados ...................................................................... (257.696) (334.904)

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................. 1.301.896 1.210.843

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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

Capital Reservas Ajustes de Avaliação Prejuízos
social de capital Patrimonial acumulados Total

Saldos em 1 de janeiro de 2018 ........................................................................................................... 1.529.617 78 58 (368.370) 1.161.383
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... (69) (69)
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,2684 por ação) – nota 9c ........................... (22.000) (22.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,2281 por ação) – nota 9c .................................................................. 18.700 18.700
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................... 36.766 36.766
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................................................................................................... 1.529.617 78 (11) (334.904) 1.194.780
Saldos em 1 de janeiro de 2019 ........................................................................................................... 1.529.617 78 (11) (334.903) 1.194.781
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... 4 4
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,00038 por ação) – nota 9c ......................... (31.000) (31.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,00032 por ação) – nota 9c ................................................................ 26.350 26.350
Lucro líquido do exercício ...................................................................................................................... 81.857 81.857
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................................................................................................... 1.529.617 78 (7) (257.696) 1.271.992
Saldos em 30 de junho de 2019 .......................................................................................................... 1.529.617 78 (9) (310.081) 1.219.605
Variação do ajuste a valor de mercado ................................................................................................... 2 2
Juros sobre capital próprio – crédito Individualizado (R$ 0,00038 por ação) – nota 9c ......................... (31.000) (31.000)
Juros sobre capital próprio (R$ 0,00032 por ação) – nota 9c ................................................................ 26.350 26.350
Lucro líquido do semestre ...................................................................................................................... 57.035 57.035
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................................................................................................... 1.529.617 78 (7) (257.696) 1.271.992

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

Segundo
Semestre

2019 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício ............................................. 57.035 81.857 36.766
Ajuste ao lucro líquido .................................................................. (27.704) (22.344) 6.577

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................... (53) 116
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........................... (27.649) (22.674) 6.793
Provisão para contingência ............................................................ (2) 214 (216)

Lucro líquido ajustado .................................................................. 29.331 59.513 43.343
Variações de ativos e passivos

Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................................... (23.268) (25.193) (1.651)
Títulos e valores mobiliários .......................................................... (764) (1.554) (1.640)
Relações interfinanceiras e interdependências .............................. 153 351 1
Operações de crédito ..................................................................... 10.697 (23.326)
Outros créditos .............................................................................. (11.547) (2.233) 5.459
Outros valores e bens .................................................................... 59 118 (424)
Outras obrigações ......................................................................... 9.545 18.043 (48.424)

Caixa gerado nas operações .......................................................... 14.206 25.719 (3.336)
Imposto de renda e contribuição social pagos ................................ (1.937) (9.061) (16.373)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) em atividades
operacionais ................................................................................. 12.269 16.658 (19.709)

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ................ 12.269 16.658 (19.709)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício .. 6.002 1.613 21.322
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre/exercício .... 18.271 18.271 1.613
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa ................ 12.269 16.658 (19.709)

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

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA 1 - Contexto operacional: O Banco está organizado sob a forma de banco múltiplo, autorizado a
operar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), com as carteiras comercial (inclusive câmbio) e de
investimentos e fazer parte do Conglomerado Financeiro BMG.
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, a instituição, 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.
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
BCV. 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. As operações
com taxas prefixadas são registradas pelo valor final, e as receitas e despesas correspondentes ao
período futuro são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com
taxas pós-fixadas ou indexadas em moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço. (c)  Caixa
e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa, 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. (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, “Ajuste a Valor de Mercado –
Títulos disponíveis para venda”, 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, lí-
quido 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. (f) Instrumentos financeiros derivativos - De acordo com a Circular BACEN
nº 3.082/02 e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos passaram a ser classifi-
cados de acordo com a intenção da administração para fins ou não de proteção (hedge).
As operações que utilizam instrumentos financeiros derivativos efetuados por conta própria e 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. (g)
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. (h) Redução do valor recuperável dos ativos não financeiros -
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não
recuperável.
Para averiguar a presença de impairment foram observados que os ativos não apresentaram
obsolescência evidente e ou danos físicos e ainda desempenho econômico menor que a expectativa
indicada.
Em 31 de dezembro de 2019, não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos. (i)
Passivos circulante e exigíveis a longo prazo - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
incluindo, quando aplicável, os encargos incorridos em base “pro-rata” dia, deduzidos das
correspondentes despesas a apropriar.  (j) Impostos e contribuição social - A provisão para impostos
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 diferido 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 dos Bancos passa a ser de 20% de acordo
com a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019.
NOTA 3 - Caixa e equivalentes de caixa  - O caixa e equivalentes de caixa compreendem:

2019 2018
Disponibilidades ...................................................................................... 266 215
Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................................................... 18.005 1.398
Total - circulante .................................................................................... 18.271 1.613
NOTA 4 - Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019 2018
Aplicações no mercado aberto ..................................................................
Posição bancada .................................................................................... 18.005 1.398
Letras Financeiras do Tesouro – LFT ....................................................... 18.005 1.398
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........................................... 953.879 928.686
Total - circulante .................................................................................... 971.884 930.084
NOTA 5 - Títulos e valores mobiliários
(a) Os títulos e valores mobiliários podem ser apresentados como segue:

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Títulos de renda fixa
Livres
- LFT
 Acima de 360 dias ............................ 26.826 23.081 26.812 23.065 (14) (16)
Vinculados a prestação de garantias
- LFT ................................................
 Acima de 360 dias ............................ 2.196 2.193 (3)
Total ................................................ 26.826 25.277 26.812 25.258 (14) (19)
Não Circulante ................................ 26.826 25.277 26.812 25.258 (14) (19)
NOTA 6 - Outros créditos

2019 2018
Créditos tributários (i) .............................................................................. 248.108 225.436
Impostos a compensar (ii) ........................................................................ 20.782 7.712
Valores a receber de sociedades ligadas .................................................. 10.176 21.156
Outros ..................................................................................................... 145
Total ...................................................................................................... 279.211 254.304
Circulante ............................................................................................... 31.102 28.868
Não circulante ........................................................................................ 248.109 225.436
(i) Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram
constituídos e registrados com base nos fundamentos demonstrados na Nota 12(a).
(ii)O saldo de Impostos a compensar compreende, basicamente, PIS e COFINS sobre receita não
compreendida na atividade ou objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 7 - Operações de crédito
(a) Classificação por produto

2019
Carteira comercial ......................................................................................................... 23.326
Total operações de crédito ......................................................................................... 23.326
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ................................................................ (116)
Total ............................................................................................................................. 23.210
Circulante ..................................................................................................................... 1.025
Não circulante .............................................................................................................. 22.185
(b) Classificação por setor de atividade

2019
Setor privado:
Pessoa física ................................................................................................................. 2.754
Rural ............................................................................................................................. 20.572
Total ............................................................................................................................. 23.326

(c) Classificação da carteira de crédito por rating por vencimentos:
2019

Carteira
Vencimento /Produto Comercial Total
A vencer de 181 a 360 dias ....................................................................... 1.030 1.030
A vencer após 360 dias ............................................................................. 22.296 22.296
Total de parcelas a vencer ..................................................................... 23.326 23.326
Total da carteira ..................................................................................... 23.326 23.326
(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Apresentamos abaixo a composição da carteira
de operações de crédito nos correspondentes níveis de risco, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN:

Carteira Total de provisão de
Nível % Comercial liquidação duvidosa
A ..................................................................... 0,50 23.326 116
Total .............................................................. 23.326 116
NOTA 8 - Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Provisão para imposto de renda e contribuição
 social a recolher ...................................................................................... 10.586 9.739
Outros impostos e contribuições a recolher .............................................. 4.659 3.451
Total - circulante .................................................................................... 15.245 13.190
(b) Diversas

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar ......................................................... 58 39
Credores diversos .................................................................................... 557 694
Valores a pagar sociedades ligadas ......................................................... 14.022 1.904
Provisão para contingência tributária ........................................................ 2 216
Total ...................................................................................................... 14.639 2.853
Circulante ............................................................................................... 14.637 2.637
Não Circulante ....................................................................................... 2 216
NOTA 9 - Patrimônio líquido - (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social
subscrito e integralizado é de R$1.529.617, representado por 81.977.488 ações, sem valor nominal, todas
nominativas, sendo 40.988.744 ações ordinárias e 40.988.744 ações preferenciais. (b) Reservas -
Reservas de lucros: · Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitada a
20% do capital social · Estatutária: É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as
destinações, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para deliberação futura
em Assembleia Geral. (c) Juros sobre Capital Próprio - Os acionistas têm direito de receber como
dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações. Os juros sobre Capital Próprio
foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e alterações, faculta às empresas a dedução do
Lucro Real e Contribuição Social da despesa financeira devidamente registrada resultante da aplicação
da TJLP sobre o patrimônio líquido a título de remuneração ao acionista. A administração da Companhia
aprovou, em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2019, o pagamento
de juros sobre capital próprio de R$ 31.000 (2018 R$31.000), resultando num valor líquido do Imposto de
Renda Retido de R$ 26.350 (2018 R$18.700), imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório.
Contudo, conforme Ata de Diretoria nesta mesma data, foi deliberado à absorção de parte dos prejuízos
contábeis acumulados, com os referidos juros sobre capital próprio líquidos por crédito do único
acionista.
NOTA 10 - Receitas e despesas da intermediação financeira - Apresentamos abaixo a composição
das receitas e despesas da intermediação financeira:
(a) Resultado de operações com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores
mobiliários

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez ......................... 26.077 54.892 57.909
Títulos e valores mobiliários ......................................... 732 1.509 1.628
Total .......................................................................... 26.809 56.401 59.537
NOTA 11 - Outras receitas e despesas operacionais

Segundo
Semestre 2019 2019 2018

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas (i) ..................... 78 9.944 124
Reversão de provisões operacionais ............................. 216
Atualização de impostos a compensar (i) ...................... 354 1.927 3
Total .......................................................................... 432 12.087 127
Outras despesas operacionais
Atualização de tributos ................................................. (142)
Outras ......................................................................... (27) (27) (3.396)
Total .......................................................................... (27) (27) (3.538)

(i) Recuperação de PIS e Cofins, atualizados pela Selic, sobre receita não compreendida na atividade ou
objeto social, inciso IV. do art. 12 do Decreto de Lei 1.598/77.
NOTA 12 - Imposto de renda e contribuição social
(a) Créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos

2019 2018
Créditos Tributários:  

Sobre adições temporárias ...................................................................  28.917 28.958
Sobre prejuízos fiscais / Base negativa .................................................  219.191 196.478

Total ....................................................................................................... 248.108 225.436

O Banco BCV adota a prática de constituir créditos e obrigações fiscais diferidos sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas. Em 31 de dezembro de 2019, esses saldos possuem as
seguintes características:
Prejuízo fiscal para fins de Imposto de Renda tem como base o montante de R$479.474 (2018 -
R$491.194) e Base Negativa de Contribuição Social no montante de R$662.147 (2018 - R$488.824) serão
compensados segundo expectativa de projeção de lucros tributáveis futuros.
Os créditos tributários relacionados as adições temporárias referem-se, principalmente, a Provisões para
causas fiscais e previdenciárias discutidos em âmbito judicial ou administrativo, provisões trabalhistas e
cíveis, cuja realização depende do encerramento dos respectivos processos, e provisão para crédito de
liquidação duvidosa cuja realização depende dos critérios de dedutibilidade nos termos da Lei nº 9.430/96.
Os estudos técnicos elaborados demonstram a capacidade da Instituição de geração de lucros tributáveis
suficientes para compensar os créditos tributários existentes.
(b) A movimentação dos créditos tributários no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pode
ser demonstrada como segue:

Prejuízos
Adições Fiscais / Base  

temporárias  Negativa Total
Saldo inicial em 01/01/2019 ........................................ 28.958 196.478 225.436

Constituição ............................................................. 53 27.401 27.454
(Realização) ............................................................ (94) (4.688) (4.782)

Saldo final em 31/12/2019 .......................................... 28.917 219.191 248.108

(c) Expectativa de realização
Período Expectativa de realização por período
2020 .................................................................................. 5.218
2021 .................................................................................. 17.392
2022 .................................................................................. 22.862
2023 .................................................................................. 23.512
2024 .................................................................................. 24.909
Após 2024 ......................................................................... 154.215
Total ................................................................................ 248.108

(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social na demonstração de resultado
2019  2018

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de Renda Social de Renda Social

Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social ...................................... 69.769 69.769 53.298 53.298

Juros sobre capital próprio ................................ (31.000) (31.000) (22.000) (22.000)
Outras Adições / (Exclusões)

permanentes ................................................ 394 394 303 303
 Outras .............................................................. 394 394 303 303
Base de Cálculo .............................................. 39.163 39.163 31.601 31.601
Alíquota base .................................................... (5.875) (5.875) (4.740) (6.320)
Alíquota adicional .............................................. (3.892) (3.136)
Crédito tributário alteração alíquota CSLL (i) ..... 27.402 (2.596)
Incentivos fiscais ............................................... 328 260
Encargos (créditos) com Imposto de Renda

e Contribuição social ................................... (9.439) 21.527 (7.616) (8.916)

(i) Em dezembro de 2019, foi reconhecido no balanço os efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a realizar a partir da vigência da nova alíquota, no montante de R$ 27.402 (nota 2.2 j).
NOTA 13 - Transações com partes relacionadas - As operações realizadas entre partes relacionadas
são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento
Técnico CPC 05. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado,
vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(a) Transações com partes relacionadas - Os principais saldos mantidos com partes relacionadas
podem ser demonstrados da seguinte forma:

Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
2019 2018 2019 2018

Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Banco BMG S.A. ............................................................. 953.879 928.686 54.673 57.433
Outros Créditos
Banco BMG S.A. ............................................................. 10.176 21.156
Depósitos à vista
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest ............................................. (19)
Operações de crédito com partes relacionadas
Pessoal chave da Administração ...................................... 2.754 131
Outras partes relacionadas – Pessoas Jurídicas .............. 20.572 1.987
Depósitos interfinanceiros
Cifra S.A. Créd., Fin. Invest ............................................. (650)
Outras obrigações
Banco BMG S.A. ............................................................. (14.022) (1.904)
Em dezembro de 2019, o Banco BCV contratou seguro garantia com prêmios no montante de R$74 com a
BMG Seguros S.A.
(i) Outras informações - De acordo com o disposto na Resolução nº 4.693, a partir de janeiro de 2019,
as instituições financeiras podem realizar operações de crédito com partes relacionadas, mediante o
atendimento de condições e limites definidos pela citada resolução. Dessa forma, o Banco BMG,
controlador do Banco BCV, estabeleceu política para realização de operações de crédito com partes
relacionadas, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração e formalizada em documento
específico mantido à disposição do Banco Central do Brasil.
NOTA 14 - Gestão de riscos - Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital - Os acionistas e
administradores do Conglomerado BMG, do qual o Banco BCV é parte integrante, consideram a gestão
de riscos um instrumento essencial para a maximização da eficiência no uso do capital e para a escolha
das oportunidades de negócios, no sentido de obter a melhor relação entre risco e retorno.
Por isso, com o intuito de obter sinergia no processo de gerenciamento de riscos, a gestão de todas as
Instituições do Conglomerado é feita de forma integrada. O Banco BMG destaca a Diretoria de Riscos
que tem por finalidade obter, de modo consolidado, o melhor entendimento e controle dos riscos inerentes
aos seus negócios.
Considerando os benefícios adquiridos por meio de uma efetiva gestão de riscos, principalmente em
melhores decisões e alta performance operacional, a Área de Riscos do Banco BMG, é uma estrutura que
trata de todas as necessidades do gerenciamento de riscos, em toda a organização, de maneira
estruturada e comum, de modo que seja possível medir, agregar e estimar o relacionamento dessas
informações em uma base corporativa.
O Conglomerado Prudencial BMG, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos,
permanentemente tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis
perdas decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades
operacionais. I - Risco de Crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios
de classificação de clientes, análise da evolução da carteira, níveis de inadimplência e taxas de retorno.
Para proteger o Banco de perdas decorrentes de operações de crédito, o Banco constitui provisões para
perdas de crédito para cada operação, considerando a classificação do cliente e condição de atraso da
operação. II - Risco de Liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os
riscos que afetam a realização das estratégias e de objetivos do Banco estejam continuamente avaliados.
Estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas
necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa a mitigar
possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. III - Risco de
Mercado – O Conglomerado Prudencial BMG emprega uma política conservadora no gerenciamento do
risco de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e quantificar
as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus itens patrimoniais. IV -
Risco Operacional – O Conglomerado Prudencial BMG adota uma postura crítica para uma gestão de
risco operacional independente, por meio da identificação e revisão dos riscos e monitoramento dos
incidentes, implementando controles que permitam a melhoria contínua dos processos, a maximização da
eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios.
A integra da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos está disponibilizada no site de Relações
com Investidores (http://www.bancobmg.com.br/RI/).

A DIRETORIA
CONTADORA RESPONSÁVEL

DAMIANA ABREU DA SILVA - CRC - 1SP251315/O-1

INSS e servidores públicos e crédito pessoal 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.
Em 31 de Dezembro de 2019, o Banco BCV registrou lucro líquido de R$ 81,9 milhões e o patrimônio
líquido de R$ 1.272 milhões, correspondendo uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido
médio de 6,4%. Na mesma data, o total de ativos atingiu R$ 1.302 milhões, dos quais R$ 972 milhões
referem-se a aplicações interfinanceiras de liquidez. O Banco não possui investimento em outras
companhias.
Agradecemos a todos os diretores, funcionários e parceiros pelo empenho, e aos nossos acionistas e
clientes, pelo apoio e confiança depositados.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
A Administração

 Banco BCV S.A.
CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06CNPJ Nº 50.585.090/0001-06

Aos Administradores e Acionistas
BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BCV – Banco de Crédito e Varejo
S.A. em 31 de dezembro de 2019 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Edison Arisa Pereira
CRC 2SP0000160/O-5 Contador CRC 1SP127241/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Segundo
Semestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira .............................. 28.526 58.519 60.031
Operações de crédito ........................................................... 7 1.717 2.118
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ... 10 26.809 56.401 59.537
Receita de variação cambial sobre disponibilidade em

moedas estrangeiras ........................................................ 494
Despesas da intermediação financeira ............................ 9 (17) (8)
Despesa de variação cambial sobre disponibilidade em

moedas estrangeiras ........................................................ 9 (17) (8)
Resultado da intermediação financeira antes da

provisão de créditos de liquidação duvidosa ............. 28.535 58.502 60.023
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..................... 7 53 (116)
Resultado bruto da intermediação Financeira ............... 28.588 58.386 60.023
Outras receitas (despesas) operacionais ........................ (125) 11.383 (6.725)
Receitas de prestação de serviços ....................................... 23 33
Outras despesas administrativas .......................................... (438) (562) (471)
Despesas tributárias ............................................................ (115) (148) (2.843)
Outras receitas operacionais ............................................... 11 432 12.087 127
Outras despesas operacionais ............................................. 11 (27) (27) (3.538)
Resultado operacional ...................................................... 28.463 69.769 53.298
Resultado antes da tributação sobre o lucro ................. 28.463 69.769 53.298
Imposto de renda .................................................................. 12(d) 688 (6.484) (5.284)
Contribuição social .............................................................. 12(d) 235 (4.102) (4.455)
Ativo fiscal diferido ............................................................... 12(d) 27.649 22.674 (6.793)
Lucro líquido do semestre/exercício ................................ 57.035 81.857 36.766
Lucro líquido por ação - R$ .............................................. R$0,9985 R$0,4485

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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