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SINGRATUR Corretora de Câmbio Ltda.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2020
NOTA 1 ± CONTEXTO OPERACIONAL
A SINGRATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. atua no mercado de câmbio de moedas
desde dezembro de 2012. Seu funcionamento foi autorizado pelo Banco Central do Brasil ±
BACEN em 24 de agosto de 2012.
A corretora possui como objeto social o câmbio manual de moedas estrangeiras, mantendo
exclusivamente as operações de câmbio com clientes para liquidação pronta de até US$
100.000,00 (cem mil dólares Americanos) ou seu equivalente em outras moedas.
NOTA 2 ± APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis 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 das demonstrações contábeis, 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 3 ± PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Corretora na elaboração das demonstrações 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;
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.
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NOTA 4 ± CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A composição de caixa e equivalente de caixa nas datas base das Demonstrações Contábeis
estava assim apresentada:
Descrição
Caixa
Bancos c/ movimento
Disponibilidade em moeda estrangeira
Total

30/06/20
14
396
278
687

31/12/19
241
247
258
745

4.1 ± Caixa (Moeda Corrente Nacional)
A Corretora possui política corporativa para o gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa
afim de estabelecer diretrizes, procedimentos e responsabilidades nas tomadas de decisão em
conformidade ao plano estratégico e às boas práticas administrativas. Dessa forma a
administração busca identificar o comprometimento do capital, bem como: mitigar riscos
financeiros; monitorar a liquidez dos compromissos e controlar o retorno do capital investido.
Os procedimentos adotados pela administração visam controlar de forma permanente as taxas
contratadas com as vigentes no mercado. A Corretora não realiza aplicações financeiras de
caráter especulativo, em derivativos, ações ou quaisquer outros ativos de risco.
4.2 ± Bancos C/ Movimento
O valor refere-se ao saldo da movimentação bancária da Corretora mantido junto às instituições
financeiras, como segue:
Instituição Financeira
Banco do Brasil
Banco Itaú
Sicoob Cooperativa de Crédito
Ourinvest
Total

30/06/20
84
178
75
59
396

31/12/19
62
6
4
175
247

4.3 ± Disponibilidade em Moeda Estrangeira
As disponibilidades em moedas estrangeiras em 30 de junho de 2020, no valor de R$ 278 mil
(R$ 258 mil em 31 de dezembro de 2019) estavam compostas pelas seguintes moedas e cotação
(em reais):
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MOEDA

PAÍS

ARS
AUD
CAD
CHF
CLP
CNY
EUR
GBP
JPY
MXN
USD
UYU

Peso Argentino
Dólar Australiano
Dólar Canadense
Franco Suíço
Peso Chileno
Renminbi
Euro ± Espécie
Libra Esterlina
Iene
Peso Mexicano
Dólar Americano - Espécie
Peso Uruguaio

Saldo Moeda

COTAÇÃO

30/06/20

37.365
90
1.085
92
701.000
369
1.254
490
63.669
111
45.656
1.150

0,0778
3,7740
4,0226
5,7849
0,0067
0,7751
6,1539
6,7738
0,0508
0,2374
5,4760
0,1302

2.906
340
4.365
532
4.678
286
7.715
3.319
3.235
26
250.010
150
277.561

Total

NOTA 5 ± TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Em 30 de junho de 2020 a Corretora mantinha aplicação em caderneta de poupança no Banco
do Brasil, no valor de R$ 111 mil (R$ 109 mil em 31 de dezembro de 2019)
NOTA 6 ± DESPESAS ANTECIPADAS
Os saldos apresentados como Despesas Antecipadas referiam-se a despesas com publicidade
pagas antecipadamente e estavam assim apresentadas:
Descrição
Publicidade e Propaganda ± Google
Total

30/06/20

31/12/19

12
12

10
10

NOTA 7 ± IMOBILIZADO
A composição e movimentação do Ativo Imobilizado estava assim demonstrada:
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Quadro de movimentação do ativo imobilizado
(Valores expressos em reais)

Imobilizado

Taxa de
Depreciação

Edificações

4%

372.905

Instalações

20%

16.117

Equipamentos de Comunicação e de Segurança

10%

1.588

Veículos

20%

-

Mobiliário, Outros Equip. e Processamento de
Dados

Saldo (líquido)
31/12/19

10 e 20%

15.156
405.765

TOTAL
Custo do imobilizado

502.927

Depreciação acumulada

(97.161)
405.765

Imobilizado líquido
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Adições

Baixas

Saldo (líquido)
30/06/20

Depreciação

-

-

(7.709)

-

-

(4.273)

-

-

-

-

-

-

365.195
11.845

(82)

1.506

-

-

(5.107)
(17.170)

10.049
388.595
502.927
(114.331)
388.595

SINGRATUR Corretora de Câmbio Ltda.

NOTA 8 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
Na data das demonstrações contábeis as obrigações sociais e trabalhistas estavam assim
compostas:
Descrição
FGTS a recolher
INSS a recolher
Provisões sobre 13º salário a pagar
Provisões sobre férias a pagar
Salários a pagar
Pró-labore a pagar
Férias a pagar
Total

30/06/20
1
7
13
46
5
6
9
86

31/12/19
3
10
27
16
3
59

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Na data das demonstrações contábeis as obrigações tributárias da Corretora estavam
compostas da seguinte forma:
Descrição
PIS a recolher
COFINS a recolher
CSLL a recolher
IRPJ e IRRF a recolher
IOF a recolher

30/06/20
2
10
1
3
3

31/12/19
1
2
4
12

19

19

Total
NOTA 10 ± OPERAÇÕES DE CAMBIO

Os valores considerados como operações de câmbio, decorrem da venda recebimentos
antecipados:
Descrição

30/06/20

31/12/19

0
0

76
76

Venda Recebimentos Antecipados
Total
NOTA 11 ± PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Na data base das demonstrações contábeis, o patrimônio líquido estava assim representado:
Descrição
Capital Social
Reserva de Lucros
Prejuízos Acumulados
Total
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30/06/20
1.100
6
(15)
1.091

31/12/19
1.100
16
1.116

SINGRATUR Corretora de Câmbio Ltda.

O capital social, totalmente subscrito e integralizado está representado por 1.099.800 quotas no
valor de R$ 1,00 cada uma pertencente a sócios pessoas físicas domiciliados no país, conforme
demonstrado:
Sócio
Alberto Haddad

%

Valor

96,00%

1.055.808

1.055.808,00

4,00%

43.992

43.992,00

100,00%

1.099.800

1.099.800,00

Pedro Henrique Thomaz Haddad
Total

Quotas

Em 2020 não houve aumento de capital social, sendo a composição atual dos sócios, a contida
na sexta alteração e consolidação do contrato social, registrada junto a JUCEPAR sob nº
20190784288, em 19/03/2019, conforme protocolo nº 190784288, de 14/02/2019, na qual consta
a retirada da sócia Marcia Haddad, que transferiu suas quotas pelo valor nominal ao sócio
ingressante Pedro Henrique Thomaz Haddad.
NOTA 12 ± PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Com base na opinião de seus assessores jurídicos, a Administração da empresa controla 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
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:
¾

Provável: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza que a empresa irá
perder, tendo prejuízo financeiro e contabilização a ser realizada;

¾

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;

¾

Remota: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza o ganho por parte da
empresa, não havendo contabilização a ser realizada.

Referidas premissas foram avaliadas adequadamente, por ocasião do levantamento das
demonstrações contábeis.
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NOTA 13 ± 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.
NOTA 14 ± 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.
NOTA 15 ± OUTRAS INFORMAÇÕES
Face aos recentes acontecimentos relacionados com o surgimento do Coronavírus (COVID 19),
o que tem gerado uma pandemia de ordem global, que por orientação da Organização Mundial
da Saúde ± OMS, tem gerado a necessidade de inúmeras medidas restritivas em todo o mundo
para evitar a disseminação do vírus, culminando principalmente, na proibição de aglomerações
e na realização de eventos o que levou diversos países ao fechamento de suas fronteiras,
afetando diretamente, tanto as viagens internacionais, quanto nacionais, além da economia
mundial como um todo.
Tendo em vista que a Corretora atua no mercado de câmbio, suas operações foram afetadas,
pois depende de viagens e transferências de recursos internacionais, dentre outras transações
envolvendo moedas estrangeiras.
Assim, é esperado um impacto adverso nas operações do Corretora durante o período em
perdurar as restrições necessárias para enfrentamento ao COVID 19, cujos riscos serão
constantemente avaliados e fará as divulgações necessárias quando pertinentes.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Sócios da
SINGRATUR Corretora de Câmbio Ltda.
Maringá - PR
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da SINGRATUR Corretora de Câmbio Ltda.
(³Corretora´), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, e
dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
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 30 de junho de 2020, o resultado de suas operações e seus fluxos de caixa
para o semestre findo nessa data, de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
incluindo a Resolução nº 4.720, do Conselho Monetário Nacional ± CMN e a Circular nº 3.959,
do Banco Central do Brasil - BACEN.
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
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´ 6RPRV
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.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
A administração da Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às instituições
financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
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relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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, 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.
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
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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
contábeis.
Como parte da 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:
x

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
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.

x

Obtivemos 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 da Entidade.

x

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

x

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 da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas 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 Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
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x

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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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 quando identificadas durante
nossos trabalhos.
Maringá, 25 de setembro de 2020

BEZ Auditores Independentes S/S
CRC PR 5.010/O-2

Valdemir Bez
Contador
CRC PR 037.262/O-2
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Maringá, 11 de agosto de 2020.

- 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 30 de junho de 2020, 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 à 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
suspeitas ou atípicas, reportando sempre à gerência de Compliance. A área de
Compliance é a responsável pelo acompanhamento prévio, antes mesmo da
aprovação da operação, e em caso de não recomendação do início do relacionamento,
Singratur Corretora de Câmbio Ltda.
Av. Tiradentes, 1.222 - Maringá, PR Fone (44) 3225-1115
Ouvidoria: 0800-601-1115
1

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 primeiro semestre de 2020 foi marcado pelo início da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), uma doença que trouxe muitas mortes e
uma grande devastação econômica mundo afora. No Brasil, a crise sanitária teve início
em meados de fevereiro e a crise econômica em março, marcada pelo aumento do
dólar, queda da Bolsa de Valores e aumento do desemprego em todo o país.
De acordo com o Infomoney, durante a primeira metade deste ano, o dólar teve uma
valorização de 35,6% sobre o real, o que tornou a moeda brasileira a pior de todas as
34 divisas mais líquidas do mundo no período. Contudo, quando subiu, como no
primeiro dia de junho, o real teve o melhor desempenho dentre todas as taxas de
câmbio do planeta.
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No plano econômico, devido às medidas de isolamento social impostas pelos
Governos Estaduais e Municipais como medidas de controle ao novo Coronavírus,
houve retração da economia brasileira. Com o fechamento de lojas, shoppings, bares
e restaurantes, o setor de serviços, responsável por 65% do PIB brasileiro recuou
1,6% no 1º trimestre do ano, e a indústria encolheu 1,4%. O PIB do Brasil caiu 1,5% no
mesmo período, em comparação com os 3 meses anteriores, de acordo com o IBGE.
O mercado prevê um recuo de 5,66% para o PIB neste ano, revela o Boletim Focus
divulgado dia 03 de agosto de 2020. A taxa básica de juros teve a projeção mantida
pelo mercado para 2020 em 2% ao ano e a previsão para a inflação, medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi reduzida de 1,67% para 1,63% em
2020. Por último, a expectativa do dólar para este ano foi mantida em R$ 5,20. Para o
próximo ano, os economistas esperam a moeda a R$ 5.
A expectativa é que a recessão seja curta, mas com intensidade recorde, já que a
economia não estava bem no começo do ano, e só foi agravada com a crise sanitária.
O economista Roberto Campos Neto continuou na presidência do Banco Central do
Brasil (BC).
- Desempenho dos Negócios: Em 20 de março de 2020 a Singratur Corretora de
Câmbio, em cumprimento ao decreto nº 445/2020 da Prefeitura Municipal de Maringá,
fechou suas portas para o atendimento ao público e colocou todos os seus
funcionários em home office por 30 dias. Após esses 30 dias, as atividades foram
retomadas presencialmente, com revezamento de funcionários nas atividades
realizadas na sede da empresa. A paralização das atividades, a crise sanitária mundial
que paralisou o turismo internacional e a retomada lenta e gradual que ainda está em
andamento, fez com que o movimento caísse drasticamente no primeiro semestre de
2020.
Visando a prospecção de clientes e a retomada do aumento das vendas, a Instituição
está realizando visitas virtuais à empresas de Maringá e região e finalizando projetos
em andamento para abertura de um novo posto Correspondente na cidade de
Londrina/PR.
A distribuição de lucros continua interrompida. Em relação ao capital, o índice de
Basileia total encerrou junho de 2020 em 21,6316%, ficando 13,6316% acima dos 8%
regulamentares. A Instituição continua visando sempre o compromisso de crescimento,
previsto em seu plano de negócios, atrelado ao fortalecimento de seu patrimônio.
- Balanço de 30/06/2020: A apresentação das demonstrações contábeis do 1°
semestre fiscal de 2020 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
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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 do primeiro semestre de 2020 em comparação com o do
segundo semestre de 2019, ainda vimos uma diminuição do patrimônio líquido da
Corretora, devido à queda do faturamento da empresa causado pela redução das
operações por causa da pandemia do novo Coronavírus.
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,
procurando sempre atender bem nossos clientes fidelizados 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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