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SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Valores expressos em reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. vem
operando normalmente no mercado de câmbio desde 03
de
dezembro
de
2012.
A
autorização
para
funcionamento foi concedida pelo Banco Central do Brasil
– BACEN em 24 de agosto de 2012.
A empresa tem como objeto social exclusivo o câmbio
manual de moedas estrangeiras, sendo exclusivamente
operações de câmbio com clientes para liquidação pronta
de ate US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos EUA) ou
seu equivalente em outras moedas.
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir
das diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades
por Ações, associadas às normas e instruções do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central
do Brasil (BACEN) e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), quando aplicável. A apresentação
dessas demonstrações financeiras está em conformidade
com o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração dessas
demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e
estimativas
de
preços
para
contabilização
e
determinação dos valores ativos e passivos. Dessa
forma, quando da efetiva liquidação financeira desses
ativos e passivos, os resultados auferidos poderão vir a
ser diferentes dos estimados.
NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas são:
a) O resultado das operações é apurado pelo regime de
competência;
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b)

Os ativos circulante e não circulante são
demonstrados pelos valores de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias (em base pró rata dia) e cambiais
auferidos, deduzidos das correspondentes rendas de
realização futura e/ou provisões para perdas;

c)

Os passivos circulante e não circulante são
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
que incluem, quando aplicável, os encargos e as
variações monetárias (em base pro rata dia) e/ou
cambiais incorridos;

d) As provisões para imposto de renda e contribuição
social são constituídas com base no lucro contábil,
ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação fiscal.
e) Fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa
foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Deliberação CVM n°.
547, de 13 de agosto de 2008, que aprovou o
pronunciamento contábil CPC 03 (IAS 7) –
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo
CPC.
NOTA 04 – DISPONIBILIDADES
A composição na data base era a seguinte:
Conta
Caixa (moeda corrente nacional)
Bancos c/movimento
Disponibilidade em moeda estrangeira
Total

2014
2013
674.877,04
433.999,24
11.834,72
344,53
128.478,07
97.792,82
574.312,03 773.014,39

a) Caixa (moeda corrente nacional)
A Corretora dispõe de uma política corporativa para o
gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa que
estabelece
as
diretrizes,
procedimentos
e
responsabilidades nas tomadas de decisão em
conformidade ao plano estratégico e às boas práticas
administrativas.
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Essa política permite à alta administração identificar o
comprometimento do capital, bem como, visa
garantir:
Liquidez da Entidade;
Minimização do risco financeiro; e
Adequado retorno do capital investido.
A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes
no mercado. A empresa não efetua aplicações
financeiras de caráter especulativo, em derivativos,
ações ou quaisquer outros ativos de risco.
b) Bancos conta movimento
O valor refere-se ao saldo da movimentação bancária
da Corretora mantido junto ás instituições financeiras,
como segue:
Conta
Banco Paulista
Banco do Brasil
Total

2014
82,74
11.751,98
11.834,72

2013
344,53
344,53

c) Disponibilidade em moeda estrangeira
O valor de R$ 128.478,08 (R$ 97.792,82 em
31/12/2013) compostos por moedas estrangeiras
utilizadas nas operações comerciais da corretora.
As disponibilidades em moedas estrangeiras em 31 de
dezembro de 2014 estavam compostas pelas
seguintes moedas e cotação como segue:
Moeda
USD Dólar
EUR Euro
GBP Libra
Total

Saldo Moeda
38.706,00
6.936,15
801,11
46.443,26

Cotação
2,6556
3,2258
4,1390

Saldo em Reais
102.787,65
22.374,63
3.315,79
128.478,08
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NOTA 05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O valor de R$ 517.389,29 (R$ 131.075,80 em
31/12/2013) refere-se á aplicação financeira em fundo
de investimento administrado pelo Banco do Brasil S.A.
compostos por títulos públicos federais ou privados, préfixados ou pós-fixados, indexados à CDI/SELIC.
NOTA 06 – IMOBILIZADO
A composição na data base é a seguinte:
Conta
Computadores e Periféricos
Instalações
Máquinas, Acessórios e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Veículos
Depreciação Acumulada
Total

2014
2013
7.791,78
3.094,00
6.843,85
5.900,00
4.840,00
4.840,00
8.972,91
2.697,91
12.999,17
(3.373,09)
38.074,62 16.531,91

Os incrementos ocorridos no exercício de 2014 foram:
Conta
Computadores e Periféricos
Instalações
Móveis e Utensílios
Veículos
Total

Incremento
4.697,78
943,85
6.275,00
12.999,17
24.915,80

NOTA 07 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
A composição na data base era a seguinte:
Conta
Pró-labore a pagar
Salários e ordenados a pagar
FGTS a recolher
INSS a recolher
Reversão salarial a recolher
Total

2014
644,36
8.382,02
1.230,89
4.236,66
14.493,93

2013
603,42
6.720,17
922,82
33,94
502,92
8.783,27
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NOTA 08 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A composição na data base era a seguinte:
Conta
COFINS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
IOF a recolher
Total

2014
4.735,07
7.437,18
14.222,49
204,31
769,45
5.288,94
32.657,44

2013
2.556,38
8.948,43
18.856,74
425,11
415,41
2.168,07
33.370,14

NOTA 09 – PARTES RELACIONADAS
O valor de R$ 515.891,63 refere a contrato de mutuo
assinado em 18 de dezembro de 2014, entre a empresa
e o sócio Alberto Haddad sem a incidência de juros e
correção monetária conforme cláusula resolutiva de
quitação em 20 dias ou incorporação ao capital social da
empresa.
NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL
O capital social totalmente subscrito e integralizado está
representado por 562.500 quotas no valor de R$ 1,00
cada uma pertencente à sócios pessoa física domiciliados
no País conforme demonstrado a seguir:
Sócios
Alberto Haddad
Marcia Haddad
Total

Quotas
540.000
22.500
562.500

R$
540.000,00
22.500,00
562.500,00

%
96
4
100

Durante o exercício de 2014 não houve aumento ou
integralização de capital.
NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
Quando a chance de ocorrência de passivos contingentes
for possível ou remota, a CVM entende, à luz da NPA nº
09, que toda e qualquer informação relevante deve ser
divulgada em nota explicativa, mesmo que as incertezas
sejam grandes.
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A possibilidade de ocorrência de contingências passivas
está detalhada a seguir:
a)

Tributária
A Corretora não possui contingências passivas de
natureza tributária na data das demonstrações
contábeis.

b)

Trabalhista
A Corretora não possui contingências passivas de
natureza trabalhista na data das demonstrações
contábeis.

c)

Civil, comercial e outras
A Corretora não possui contingências passivas de
natureza civil, comercial e outras.

NOTA 11 – COBERTURA DE SEGUROS
A Corretora adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos.
Os montantes contratados são considerados suficientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.
O escopo de nossos auditores não inclui a emissão de
opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o
qual foi determinado pela administração da empresa e
que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.

NOTA 12– PLANO DE NEGÓCIOS
O Plano de Negócios definido pela Administração foi
aprovado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), quando
da aprovação para a constituição da Corretora. A
Administração acompanha periodicamente a evolução do
plano versus os resultados atuais.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmo. Sr.
Diretor da
SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Maringá – Pr
Introdução
Examinamos
as
demonstrações
contábeis
da
SINGRATUR
CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações do resultado do exercício, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixas para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração da Empresa
A Administração da empresa é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Sociedades
Limitadas, legislação específica do Banco Central do Brasil - BACEN e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres
de distorções relevantes. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorções relevantes
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e a adequada
apresentação das demonstrações contábeis para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
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mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles
internos. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ressalva
A Corretora não possui boletim de caixa para dar sustentação e
conciliação com o saldo contábil da conta caixa, cujo saldo em
31/12/2014 é de R$ 433.999,24.
Opinião
Em nossa opinião, exceto quando ao evidenciado no parágrafo
anterior, as demonstrações contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA. em 31 de dezembro de 2014, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio líquido e seus fluxos de caixas
referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Maringá – Pr, 05 de março de 2015.
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Singratur Corretora de Câmbio Ltda
Av. Parigot de Souza, 579
CEP 87013-300
Fone: (44) 3225-1115
Ouvidoria: 0800-601-1115
CNPJ: 16.854.999/0001-76

Maringá, 30 de Março de 2015.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Quanto às demonstrações financeiras do 2º semestre de 2014 da
Singratur Corretora de Câmbio e as estratégias contidas no Plano de Negócios
apresentado ao Banco Central, enfatizamos que, como se extrai dos números
aqui apresentados e dos documentos anexados, as metas e estratégias
estipuladas no Plano Financeiro, parte integrante do Projeto de
Empreendimento da SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, foram
devidamente alcançadas por estaInstituição Financeira.
Demonstrando/apresentando
Em relação aos cenários construídos no Plano de Negócios referentes
aos anos-calendários de 2012 e 2013, observa-se que a posição financeira
atingiu valores abaixo do esperado. Já em relação aos números projetados
para o ano-calendário de 2014, a título de comparação com as demonstrações
contábeis semestrais do mesmo período, nota-se que a posição financeira
atingiu tais valores, demonstrando que houve um crescimento significativo
desde a constituição da empresa.
Finalizando
Temos por propósito sempre alcançar as metas estipuladas a médio e
longo prazo para que possamos manter a viabilidade econômico-financeira da
Corretora de Câmbio, bem como cumprir as estratégias apresentadas, rezando
em atender nossos clientes fidelizados e prospectar novos clientes no mercado
cambiário, mantendo-a competitiva.

