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SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 31 de dezembro de 2018
(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;
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;
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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:
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa (moeda corrente nacional)
Bancos c/movimento
Disponibilidade em moeda estrangeira
Total

2018
117
369
245
731

2017
104
231
342
677

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.
Essa política permite à alta administração identificar
comprometimento do capital, bem como, visa garantir:

o

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.
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b) Bancos conta movimento
O valor refere-se ao saldo da movimentação bancária da Corretora
mantido junto ás instituições financeiras, como segue:
Instituição financeira
Banco Paulista
Banco do Brasil
Banco Itaú
Total

2018
220
137
12
369

Conta
260498
210843-7
66077-1

2017
190
41
231

c) Disponibilidade em moeda estrangeira
O saldo na data base no valor de R$ 245 mil (R$ 342 mil em
31/12/2017) compostos por moedas estrangeiras utilizadas nas
operações comerciais da corretora.
As disponibilidades em moedas estrangeiras em 31 de dezembro de
2018 estavam compostas pelas seguintes moedas e cotação como
segue:
Moeda
USD Dólar
AUD Dólar Australiano
CAD Dólar Canadense
EUR Euro
CHF Franco Suíço
JPY Iene
GBP Libra Esterlina
ARS Peso Argentino
CLP Peso Chileno
MXN Peso Mexicano
Total

Saldo Moeda Cotação Saldo em Reais
25 3,8748
97
1 2,7364
3
11 2,8451
32
5 4,4390
23
1 3,9386
4
998 0,0353
35
9 4,9617
45
4 0,1029
0
1.118 0,0056
6
1 0,1972
0
2.173
245

NOTA 05 – OPERAÇÕES DE CÂMBIO
A composição na data base é a seguinte:
Ativo
Circulante
Câmbio comprado a liquidar
Total

2018

2017

-

5
5
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Passivo
Credores diversos Pais
Venda recebimentos antecipados
Total

2018

2017

33
33

59
59

NOTA 06 – IMOBILIZADO
A composição na data base é a seguinte:
Conta
Edificações
Instalações
Computadores e Periféricos
Máquinas, Acessórios e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Veículos
Obras em andamento
(-) Depreciação Acumulada
Total

2018
28
42
8
5
24
35
327
(66)
403

2017
49
8
5
17
35
(40)
74

A depreciação acumulada no exercício de 2018 totalizou R$ 26 mil e
adições no montante de 355 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
Provisões de férias a pagar
Provisões de FGTS s/férias a pagar
Provisões de INSS s/férias a pagar
Provisões de FGTS s/13º sal a pagar
Provisões de INSS s/13º sal a pagar
Reversão salarial a recolher
Total

2018
3
16
3
10
20
3
9
1
6
1
72

2017
3
17
3
9
12
1
5
1
51
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NOTA 08 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A composição na data base era a seguinte:
2018
3
4
1
11
19

Conta
CSLL a recolher
IRPJ a recolher
IRRF a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
IOF a recolher
Total

2017
9
6
3
3
1
17
39

NOTA 09 – 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 á sócios
pessoa física domiciliados no País como segue:
Sócio
Alberto Haddad
Marcia Haddad
Total

%
96,00%
4,00%
100,00%

Quotas
1.055.808
43.992
1.099.800

R$
1.055.808,00
43.992,00
1.099.800,00

No exercício de 2018 não houve alteração no capital social da corretora.
NOTA 10 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Administração da empresa, suportada pela opinião de sua assessoria
jurídica, avaliou a possibilidade de ocorrência de contingências passivas
da seguinte forma:
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
17

__________________________________________________________________________
Copyright ©2016. Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos reservados.

A Corretora não possui contingências passivas de natureza civil,
comercial e outras.
De acordo com o CPC 25 que trata das Provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes a contabilização das contingências segue as seguintes
premissas:
ü Provável: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza
que a empresa irá perder, tendo prejuízo financeiro e contabilização
a ser realizada;
ü Possível: a assessoria jurídica julga com mesmo grau de possibilidade
a perda ou ganho por parte da empresa, ou seja, há grande incerteza
não havendo contabilização a ser realizada;
ü Remota: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza o
ganho por parte da empresa, não havendo contabilização a ser
realizada.
As referidas premissas foram avaliadas adequadamente, por ocasião do
levantamento nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2018.
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 pela
administração 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.
18
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

Ilmo. Sr.
Diretor da
SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Maringá – Paraná.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.
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 2018, o
resultado de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições financeiras 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais”. Somos independentes em relação à Corretora,
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 de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis
individuais como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
5
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demonstrações contábeis individuais e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.
Outros assuntos – Demonstrações Contábeis de Exercício Anterior
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
utilizadas para fins de comparação, foram por nós auditadas, sendo que emitidos em
25 de abril de 2018 relatório de auditoria sem ressalvas.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o
relatório do auditor
A administração da Corretora é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 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 contábeis, 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 contábeis individuais 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
contábeis individuais
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis
individuais, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.

6
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Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
individuais, 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 uma 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 contábeis.
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
contábeis individuais, 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 nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Corretora.
· 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Corretora. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
7
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demonstrações contábeis 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 a Corretora a não mais se manterem em
continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis individuais. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
pela opinião de auditoria.
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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.

Maringá – Pr, 14 de março de 2019.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Maringá, 01 de abril de 2019.

- Senhores Sócios, Clientes e Colaboradores: A Diretoria da Singratur Corretora de
Câmbio Ltda., em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações
Contábeis acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos
Auditores referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas de
acordo com a observância às normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e de acordo com o modelo do
documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(Cosif).
- Auditoria: De acordo com a Resolução CMN 3.198/2004, informamos que durante o
exercício os Auditores Independentes prestaram exclusivamente serviços de auditoria
externa para os quais foram contratados, não realizando quaisquer outros serviços que
eventualmente pudessem criar conflito de interesse, perda de independência ou de
objetividade em relação aos trabalhos de auditoria.
- Sustentabilidade: A Singratur Corretora de Câmbio Ltda. adota as melhores práticas
de sustentabilidade em seus negócios. Sua política interna de responsabilidade
socioambiental contempla os termos da Resolução CMN 4.327,de 25 de abril de 2014
e é divulgada a todos os seus colaboradores.
- Prevenção a “Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo”: A
Singratur Corretora de Câmbio Ltda. conta com instrumentos de controle e
acompanhamento das operações realizadas com clientes e parceiros visando evitar e
combater a lavagem de dinheiro oriunda de atividades ilícitas,inclusive àquelas ligadas
a casos de corrupção e de terrorismo. Para tanto a Corretora desenvolve pessoas,
políticas, processos e sistemas de controle de prevenção a lavagem de dinheiro como
rotina diária em suas atividades, incluindo automatização de controles em sistemas que
registraram as operações.
A participação frequente da alta administração na prevenção a lavagem de dinheiro
assegura o alinhamento entre as diversas áreas e atividades da Corretora,bem como
possibilita definir políticas aderentes às melhores práticas internacionais.A
preocupação em conhecer o cliente, o programa de treinamento de funcionários, os
processos e sistemas de controles e o monitoramento de operações permitem a
identificação tempestiva de situações atípicas.
As áreas de negócios da Singratur Corretora de Câmbio Ltda são responsáveis, em
primeiro nível,por identificar e recusar negócios e operações que considerarem
suspeita sou atípicas, reportando sempre à gerência de Compliance. A área de
Compliance é a responsável pelo acompanhamento prévio, antes mesmo da aprovação
Singratur Corretora de Câmbio Ltda.
Av. Tiradentes, 1.222 - Maringá, PR Fone (44) 3225-1115
Ouvidoria: 0800-601-1115
1

da operação, e em caso de não recomendação do início do relacionamento, é
formalizado parecer para a Diretoria responsável pelas atribuições definidas na Circular
3.461/2009 do Banco Central do Brasil.
- Contexto Operacional: A Singratur Corretora de Câmbio Ltda, tem como objeto social
operações de câmbio com clientes para liquidação pronta até U$ 100.000,00 (cem mil
dólares dos Estados Unidos) ou seu equivalente em outras moedas, operações no
mercado interbancário, arbitragens no país e, por meio de banco autorizado a operar
no mercado de câmbio, arbitragem com o exterior, bem como intermediação em
operações de câmbio.
- Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento
e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução 4.433 de
23 de julho de 2015 do CMN.
- Gerenciamento de Riscos: O gerenciamento dos riscos de liquidez, de imagem, de
mercado e operacional estão regulamentados no manual de riscos da Corretora, de
acordo com a Resolução 4.557 de 23 de fevereiro de 2017, e são compatíveis com a
natureza das operações e a complexidade dos produtos oferecidos.
- Conjuntura Econômica: O ano de 2018 foi marcado por constantes oscilações do
dólar e da Bolsa de Valores, motivadas por fatores internos e externos. Os fatores
externos mais relevantes foram o Brexit e a guerra comercial entre estados Unidos e
China. Internamente, como acontecimentos mais marcantes tivemos a greve dos
caminhoneiros em maio, que parou o país e afetou o desempenho da produção e do
PIB e um dos processos eleitorais mais tenso da história brasileira, que dividiu o país e
elegeu para a presidência Jair Bolsonaro (PSL).
No plano econômico, a recuperação foi lenta e o Produto Interno Bruto (PIB) avançou
1,1% e relação a 2017, de acordo com o IBGE. Os principais destaques de 2018 foram:
Serviços – crescimento de 1,3%; Indústria – crescimento de 0,6% após 4 anos de
queda; Agropecuária – crescimento de 0,1% e Investimentos – crescimento de 4,1%
após 3 anos de queda. O câmbio terminou o ano de 2018 com o dólar cotado a R$
3,8742, acumulando alta de 16,92% no ano.Para 2019, a expectativa ainda é de alta na
cotação da moeda americana. Não houve alteração no comando do Banco Central do
Brasil, continuando como presidente Ilan Goldfajn no ano de 2018. A taxa Selic
continuou caindo em 2018, fechando o ano em 6,50%.
- Desempenho dos Negócios: No ano de 2018 a empresa investiu na reforma de um
imóvel para onde mudaria sua sede. A reforma aconteceu durante o ano de 2018, e foi
paga inteiramente com os lucros das operações da empresa. Mesmo com o custo
elevado da reforma e com o cenário econômico volátil, conforme antes descrito, o
desempenho da Corretora foi satisfatório, finalizando o exercício com uma reserva de
lucros de R$ 11.765,12, a ser distribuído no primeiro semestre de 2019. Em relação ao
capital, o índice de Basileia total encerrou 2018 em 24,2203%, ficando 15,5953% acima
dos 8,625% regulamentares, o que indica um aumento de suas operações em relação
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ao ano de 2017, visando sempre o compromisso de crescimento, previsto em seu
plano de negócios, atrelado ao fortalecimento de seu patrimônio.
Em comparação com o período anterior, houve redução nos números de novos clientes
e operações da Instituição.
Período
2º semestre 2018
1º semestre 2018

Quantidade de
Clientes Novos
1.365
1.599

Quantidade de
Operações
4.491
5.009

Em relação ao lucro líquido obtido no segundo semestre de 2018, houve grande
redução em relação ao período anterior, e finalizou o semestre com o valor de R$
8.000,00. Em grande parte, essa diminuição dos lucros foi devido ao aumento de
despesas por causa da obra para mudança de endereço da sede.
- Balanço de 2018: A apresentação das demonstrações contábeis do ano fiscal de
2018 foi autorizada pelo administrador da Corretora e foram enviadas ao Banco Central
do Brasil no prazo estipulado pelo órgão, de acordo com a legislação e práticas
contábeis vigentes. Tais demonstrações incluem as melhores estimativas e premissas
quanto à mensuração de provisões para perdas, provisões para impostos a pagar e
estimativas de determinação da vida útil de ativos.

Analisando o balanço de 2018 em relação ao de 2017, vimos uma diminuição do
patrimônio líquido da Corretora, causado pela distribuição da reserva de lucros. Apesar
disso, a empresa fechou o ano ainda com lucro, devido ao crescimento de suas
atividades.
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 em nosso plano de negócios,
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procurando sempre atender bem nossos clientes fideliza dos e prospectar novos
clientes no mercado cambiário, mantendo-a competitiva.
Nesta oportunidade agradecemos aos nossos clientes e parceiros pela confiança
depositada e aos nossos colaboradores pelo comprometimento na obtenção dos
resultados apresentados.
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