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SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais mil)

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 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A composição na data base era a seguinte:
Conta
Caixa (moeda corrente nacional)
Bancos c/movimento
Disponibilidade em moeda estrangeira
Total

31/12/2015 31/12/2014
410
434
66
12
241
128
717
574

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:
31/12/2015

Conta
Banco Paulista
Banco do Brasil
Total

1
65
66

31/12/2014
1
11
12

c) Disponibilidade em moeda estrangeira
O saldo na data base no valor de R$ 241 mil (R$ 128
mil em 31/12/2014) compostos por moedas
estrangeiras utilizadas nas operações comerciais da
corretora.
As disponibilidades em moedas estrangeiras em 31 de
dezembro de 2015 estavam compostas pelas
seguintes moedas e cotação como segue:
Moeda
USD Dólar
CAD Dólar Canadense
EUR Euro
CHF Franco Suíço
JPY Iene
GBP Libra
ARS Peso Argentino
Total

Saldo Moeda Cotação Saldo Reais
40.641
3,9048
158.693
2.000
2,8171
5.634
14.036
4,2504
59.657
200
3,9284
786
236.000
0,0324
7.653
1.144
5,7881
6.622
1.952
6.469
0,3017
300.489
240.997
15
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NOTA 05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O valor de R$ 443 mil (R$ 517 em 31/12/2014) referese á aplicação financeira em fundo de investimento
administrado pelo Banco do Brasil S.A. compostos por
títulos públicos federais ou privados, pré-fixados ou pósfixados, 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

31/12/2015 31/12/2014
8
8
7
7
5
5
9
9
35
13
(12)
(3)
52
38

A depreciação acumulada no exercício de 2015 totalizou
R$ 9 mil.
O incremento ocorreu no primeiro semestre de 2015
refere a veículo no valor de R$ 22 mil.
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
Total

31/12/2015 31/12/2014
4
14
1
7
26

1
8
1
4
14

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A composição na data base era a seguinte:
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Conta
COFINS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
ISS a recolher
IOF a recolher
Total

31/12/2015
4
5
2
2
1
6
20

31/12/2014
5
7
14
1
5
32

NOTA 09 – PARTES RELACIONADAS
O saldo no valor R$ 516 mil em 31 de dezembro de 2014
refere a contrato de mútuo financeiro 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.
O valor foi incorporado ao capital social da empresa
conforme terceira alteração contratual registrada na
JUCEPAR sob o número 20151416176 em 02/03/2015.
NOTA 10 – CAPITAL SOCIAL
O capital social totalmente subscrito e integralizado está
representado por 1.099.800 quotas no valor de R$ 1,00
cada uma, pertencentes a sócios pessoas físicas
domiciliadas no País.
Em 02 de março de 2015 a Corretora registrou aumento
do capital social em R$ 537 mil, através de sua terceira
alteração contratual junto a JUCEPAR onde o capital
passou apresentar a seguinte composição:
Sócio

%

Alberto Haddad
Marcia Hadda
Total

96,0%

Quotas
1.055.808

43.992
4,0%
100,0% 1.099.800

31.12.2015

Integralização 31.12.2014

1.055.808,00

515.808,00

540.000,00

43.992,00

21.492,00

22.500,00

1.099.800,00

537.300,00

562.500,00

NOTA 11 – 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
17
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divulgada em nota explicativa, mesmo que as incertezas
sejam grandes.
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 12 – 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 13– 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.
18
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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 2015 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,
7
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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.
Opinião
Em nossa opinião, 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 2015, 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.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis do exercício anterior, utilizadas para fins
de comparabilidade foram por nós auditadas, sendo que emitimos em
05 de março de 2015, relatório de auditoria com ressalvas referente
a falta de boletim de caixa para dar sustentação e conciliação do
saldo contábil de caixa.

Maringá – Pr, 10 de fevereiro de 2016.
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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, 29 de Fevereiro de 2016.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Sócios,
Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da
Singratur Corretora de Câmbio Ltda, elaboradas de acordo com as normas e
instruções do Banco Central do Brasil e com observância das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2015.
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) Organograma

b) Operações Realizadas
Ano
2015
2014

Quantidade de
Clientes
4.553
4.422

Quantidade de
Operações
9.445
9.635

c) Tipo de Cliente
Tipo de Cliente
Pessoa física
Pessoa jurídica
Instituição financeira
Estrangeiros
Total

2015
4.449
98
1
5
4.553

2014
4.298
123
1
4.422

d) Receitas – em mil reais

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Receitas de operações de câmbio

31/12/2015
1.076
1.076

31/12/2014
1.206
1.206

e) Lucro Líquido – em mil reais

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

31/12/2015
216

31/12/2014
373

f) Plano de Negócios
A avaliação do cumprimento do plano de negócios da Singratur Corretora de
Câmbio Ltda está demonstrada a seguir:
Faturamento (em mil reais)
Plano de Negócios - Projeção
REALISTA
CONSERVADOR
OTIMISTA

2014
1.047
720
1.908

2015
1.047
720
1.908

Faturamento Realizado

1.206

1.076

O faturamento realizado ficou superior a projeção conservadora e realista dos
anos de 2014 e 2015, portanto, superando a projeção do plano de negócios.

Resultado (em mil reais)
Lucro
Plano de Negócios – Projeção
Realizado

2014
492
373

2015
492
216

Em setembro/2015 houve a troca de provedor de sistema de câmbio, para
suprir as necessidades da Instituição e cumprir com todas as normas e
regulações à que a Singratur está sujeita.
Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pelo empenho.

A Administração.

