
Relatório da Administração em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Aos Senhores Acionistas, Clientes e Colaboradores do Bexs Banco 
de Câmbio S/A (Instituição Líder do “Conglomerado Prudencial 
Bexs”). São Paulo - SP.
A Diretoria do Conglomerado Bexs, em cumprimento às disposi-
ções legais, apresenta as Demonstrações Financeiras acompanha-
das das suas respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Au-
ditores Independentes, sendo todos referentes ao exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021. Os documentos foram elaborados de 
acordo com a Lei das Sociedades por Ações, com observância às 
normas também estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BA-
CEN), pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e de acordo com o 
modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), de acordo com as dispo-
sições para elaboração de demonstrações fi nanceiras do Conglo-
merado Prudencial previstas na Resolução nº 4.280, do CMN. Este 
documento lista os pontos principais dentre todos os processos de-
senvolvidos durante este exercício pelo Conglomerado Bexs.
• Auditoria
De acordo com a Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, in-
formamos que durante o exercício de 2021 os Auditores Independen-
tes prestaram, exclusivamente, serviços de auditoria externa para os 
quais foram contratados, sem realizar quaisquer outros serviços que 
eventualmente pudessem criar confl ito de interesse e perda de inde-
pendência ou de objetividade em relação aos trabalhos de auditoria.
• Sustentabilidade
O Conglomerado Prudencial Bexs adota as melhores práticas de 
sustentabilidade em seus negócios. Sua política interna de res-
ponsabilidade socioambiental contempla os termos da Resolução 
CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014, bem como o modelo de 
controle que deve ser adotado em relação às operações, clientes, 
parceiros e fornecedores, possibilitando a avaliação e consequen-
te mitigação do risco socioambiental. A gestão do Risco Socioam-
biental tem como escopo a avaliação e análise de clientes, parcei-
ros e fornecedores, incluindo a avaliação de compliance e a exi-
gência de que, em todos os contratos fi rmados, conste cláusula 
prevendo as questões relacionadas ao meio ambiente, trabalho 
análogo ao escravo e trabalho infantil, a fi m de que sejam identifi -
cados os riscos associados à eventuais danos socioambientais. 
Por fi m, cumpre enfatizar que o Conglomerado Prudencial Bexs 

1. Contexto operacional
As demonstrações fi nanceiras do Conglomerado Prudencial Bexs (“Con-
glomerado”) compreendem a consolidação de balanços do Bexs Banco 
de Câmbio S/A (“Banco”) e a Bexs Corretora de Câmbio S/A (“Correto-
ra”). O Conglomerado Bexs tem por objeto a realização, de operações e 
serviços de câmbio, tais como prestar serviços de assistência técnica para 
clientes que tenham a intenção de realizar operações de câmbio, inter-
mediar e praticar operações no mercado de câmbio e outras atividades 
expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A 
acionista da Bexs Corretora encontra-se em negociações avançadas com 
a Avenue Securities para transferência de 100% das ações da Corretora.
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras
a) As demonstrações fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Pru-
dencial foram elaboradas para cumprir os requisitos da Resolução CMN 
nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, regulamentações complementares 
do Banco Central do Brasil (BACEN) e Resolução BCB nº 2, de 12 de 
agosto de 2020. Dessa forma, foram observados requisitos específi cos 
na consolidação e/ou combinação das entidades discriminadas na refe-
rida Resolução CMN nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, determinadas 
pelo CMN e BACEN, que não necessariamente são os mesmos estabe-
lecidos pela legislação societária e pelo próprio CMN ou BACEN para ou-
tros tipos de consolidação. Neste sentido, abrangem as demonstrações 
fi nanceiras do Bexs Banco de Câmbio S/A e da Bexs Corretora de Câm-
bio S/A, conforme requerido na Resolução CMN nº 4.280, de 31 de ou-
tubro de 2013. Para a elaboração dessas demonstrações fi nanceiras con-

apoia projetos em áreas sociais, de saúde, culturais, educacionais 
e esportivas em entidades reguladas pelos órgãos competentes.
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamen-
to do Terrorismo
O Conglomerado Prudencial Bexs, com o compromisso constante 
de prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o fi nanciamento ao 
terrorismo e a corrupção em suas operações, atividades e relacio-
namentos, atua continuamente para assegurar a conformidade às 
regulamentações vigentes. Reafi rmando essa premissa, o Con-
glomerado Prudencial Bexs atua ativamente no aprimoramento 
dos controles existentes, fundamentais para o processo de pre-
venção e detecção de situações com indícios de lavagem de di-
nheiro e fi nanciamento ao terrorismo. Esta estrutura prevê instru-
mentos de controle, análise e acompanhamento das operações 
realizadas com clientes e parceiros de forma individualizada. Os 
sistemas de controles e o monitoramento de operações permi-
tem a identifi cação tempestiva de situações atípicas. A área de 
Compliance é responsável por assegurar o cumprimento dos 
preceitos previstos nas normas de prevenção à lavagem de di-
nheiro e fi nanciamento ao terrorismo e o regular funcionamento 
dos controles, reportando-se para a Diretoria responsável pelas 
atribuições defi nidas na Circular BACEN nº 3.978, de 23 de ja-
neiro de 2020. Por fi m, o Bexs Banco de Câmbio S/A mantém 
programa de treinamento institucional de PLD/CFT para o qua-
dro de colaboradores de forma online, com periodicidade anual, 
aplicação de teste e emissão de certifi cados de conclusão, em 
linha com as melhores práticas de mercado.
• Conjuntura Econômica
Conjuntura Internacional 2021 e 2022
As principais economias no mundo tiveram um ano de recuperação 
econômica, conforme esperado. Segunda estimativa recente do Ban-
co Mundial, em 2021, nos Estados Unidos o PIB cresceu 5,6%, na 
China 8% e na Zona Euro 5,2%. Entre as principais razões para essa 
recuperação estão os incentivos fi scais concedidos pelos bancos 
centrais em 2020 e 2021, bem como a recuperação do setor de servi-
ços e do comércio internacional. As transações de exportação e im-
portação, em escala global, devem ter superado a marca de 20% em 
comparação ao ano anterior (UNCTAD). Salienta-se que continuamos 
com entraves em algumas cadeias produtivas específi cas, a escas-

sez de semicondutores é um dos exemplos mais fl agrantes do desar-
ranjo causado pela pandemia. O bom humor nas principais bolsas e 
respectivos índices norte-americanos atesta a temperatura do ano. O 
S&P 500 conheceu uma valorização de 26,9%, Dow Jones Industrial 
Average (DJIA) 18,7% e o Nasdaq Composite 21,4%. Para o setor de 
serviços a principal explicação da recuperação é a normalização da 
rotina social, das viagens, vendas no varejo, etc. Em 2021, mais de 
4,5 bilhões de pessoas receberam pelo menos uma dose de vacina, 
o que diminui o impacto da pandemia, inclusive considerando as no-
vas variantes. Para o próximo ano as previsões permanecem positi-
vas, mas até por conta da base comparativa de 2021 ser mais robus-
ta, os números serão mais modestos. O mesmo Banco Mundial esti-
ma o crescimento dos Estados Unidos em 3,7%, da China em 5,1% e 
da Zona Euro em 4,2%. A recuperação do setor de serviços e o avan-
ço da digitalização na indústria e nos principais setores estão entre as 
causas do desenvolvimento da atividade econômica. Em contraparti-
da, os principais bancos centrais do mundo adotarão políticas mone-
tárias mais restritivas para conter a onda infl acionária. Nos Estados 
Unidos, a infl ação superou o patamar de 6%, se equiparando aos ín-
dices dos anos 80 há 40 anos atrás. Devido aos altos índices, a infl a-
ção será combatida no hemisfério norte ao longo de 2022.
Conjuntura Nacional 2021 e 2022
Para o Brasil, em 2021, a previsão do órgão internacional é de um 
crescimento de 4,9% do PIB. Entre os destaques do país, e até corro-
borando a retomada do comércio internacional, nossa corrente co-
mercial (importações somadas às exportações) atingiu o recorde de 
US$ 499,8 bilhões e um saldo comercial de US$ 61 bilhões, valor 
21% superior ao de 2020. Essa expansão ocorreu nas duas vias. As 
exportações tiveram um crescimento de 34% e as importações cres-
ceram ainda mais, 38,2%. Seguindo o prisma de integração econômi-
ca entre o Brasil e o mundo, os investimentos diretos somaram US$ 
46,4 bilhões em 2021, 23% acima dos US$ 37,8 bilhões de 2020. O 
Brasil também enfrenta o fenômeno global da infl ação. A expectativa 
é que o IPCA fechou o ano acima de 10%. Como resposta à escala-
da infl acionária, o Banco Central do Brasil (BCB) elevou a taxa bási-
ca de juros de 2% para 9,25% nesse ano. A subida da taxa de juros fi -
gura entre os principais fatores para que a Bolsa e o Ibovespa tenham 
obtido um resultado negativo. Outro fenômeno econômico relevante, 
foi a oscilação do câmbio ao longo do ano. A cotação do dólar fechou 
a R$ 5,57 após ter atingido R$ 4,90 em junho. O país deve auferir seu 
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primeiro superávit fi scal em 7 anos, mesmo assim o tema das contas 
públicas foi muito debatido. Como fator exógeno, temos a sinalização 
do aperto monetário nas economias mais desenvolvidas o que traz 
desafi os adicionais para as economias emergentes como a brasileira. 
Em 2021, os negócios relacionados à digitalização da economia fl o-
resceram. Espera-se que o e-commerce tenha atingido dois dígitos 
de variação positiva, no primeiro semestre o crescimento foi de 31%. 
Outra vertente promissora no campo da inovação foram os investi-
mentos de Venture Capital. Os aportes de late stage, direcionados às 
startups mais maduras, representaram um terço das negociações e 
explicam o volume recorde: US$ 9,4 bilhões, ou crescimento de 166% 
em relação a 2020. Em 2022, espera-se (Banco Mundial) que o Brasil 
cresça 1,4%. A taxa básica de juros chegaria a 11,5%, em contrapar-
tida a infl ação seria reduzida pela metade fi cando a 5,03% no fi nal do 
ano. O dólar fecharia em R$ 5,60. Os custos de energia que pressio-
naram os preços em 2021 podem jogar a favor da economia e acele-
rar a redução da infl ação, mas somente ao fi nal do atual verão tere-
mos mais clareza sobre o cenário de oferta de energia de origem hí-
drica. Alguns fatores podem surpreender e impulsionar a economia 
do país como a continuidade da dinâmica positiva do comércio inter-
nacional benefi ciando o agronegócio e as cadeias de commodities, e 
a conclusão dos mandatos nas esferas federal e estadual. Historica-
mente os investimentos públicos são aportados com maior vigor e 
grandes projetos de infraestrutura são concluídos neste período.
• Aplicações Financeiras
Representada por títulos de emissão do Tesouro Nacional, foram 
classifi cadas nas categorias “disponível para venda”.
• Desempenho dos Negócios
Frente a esse cenário, os Administradores do Conglomerado Bexs 
avaliam como bom o desempenho do Conglomerado Bexs, o que fi ca 
evidenciado em suas demonstrações fi nanceiras aqui apresentadas. 
Em relação ao capital, o índice de Basileia total encerrou o exercício 
de 2021 em 20,47%. Os assuntos referentes ao Contexto Operacio-
nal, Gerenciamento de Risco e Ouvidoria encontram-se em suas No-
tas Explicativas. Assim sendo, a Diretoria agradece aos clientes e par-
ceiros pela confi ança depositada e aos colaboradores pelo compro-
metimento na obtenção dos resultados apresentados.

São Paulo, 16 de março de 2022.
A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado - Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

e Semestre Findo em 31 de Dezembro 
de 2021 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 
2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de 

Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método 
Indireto - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31 de 
Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 2021 2020
Disponibilidades 4 36.814 20.420
Instrumentos Financeiros  219.457 185.076

Aplicações interfi nanceiras de liquidez 5 202.276 170.114
Títulos e valores mobiliários 6 15.631 14.933
Relações Interfi nanceiras  1.550 29

Outros Ativos 7 58.583 134.824
Ativo Fiscal Diferido 8 3.679 59
Imobilizado de Uso 9 8.408 8.059
Intangível 10 1.166 1.013
Depreciações e Amortizações 9;10 (4.490) (3.523)

Ativo Total  323.617 345.928

Passivo Notas 2021 2020
Depósitos e Demais 
 Instrumentos Financeiros  127.924 43.401

Depósitos 11 84.489 34.532
Relações interdependencias 12 42.044 8.578
Instrumentos fi nanceiros derivativos  1.391 291

Provisões  1.517 4.888
Contingências Trabalhistas e cíveis 13 1.517 4.888

Outros Passivos 14 81.436 181.808
Patrimônio Liquido 15 112.740 115.831
Capital Social  50.000 50.000
Reservas de Lucros  62.271 65.440
Outros Resultados Abrangentes  (48) (72)

Participação de Não Controladores  517 463
Passivo Total  323.617 345.928

  2º Se-
  mestre Exercícios
 Notas 2021 2021 2020
Receitas da Inter-
 mediação Financeira  64.055 197.584 533.528
Resultado de operações de câmbio  53.637 190.910 518.569
Resultado de operações de 
 com títulos e valores mobiliários  5.855 7.855 3.946
Resultado de operações 
 com instrumentos fi nanceiros  4.563 (1.181) 11.013
Resultado de Inter-
 mediação Financeira  64.055 197.584 533.528
Outras Receitas Operacionais  6.658 7.622 2.395
Receita de prestação de serviços  35 119 144
Outras receitas operacionais 16 6.623 7.503 2.251
Principais Despesas Operacionais  (77.378) (209.919) (452.144)
Despesas de pessoal 17 (18.165) (36.622) (38.000)
Outras despesas administrativas 18 (16.072) (33.362) (23.643)
Despesas tributárias 19 (3.135) (9.451) (24.979)
Outras despesas operacionais 20 (40.006) (130.484) (365.522)
Despesa de Provisões  (1.016) (2.250) (4.672)
Provisões com contin-
 gência trabalhistas e cíveis 13 (1.016) (2.250) (4.672)
Resultado antes dos 
 Tributos e Participações  (7.681) (6.963) 79.107
Tributos e Participações 
 sobre (Prejuízo)/Lucro  4.468 3.498 (38.869)
Imposto de renda 
 e contribuição social  4.468 3.631 (36.625)
Imposto de renda 21 621 - (20.662)
Contribuição social 21 216 - (15.963)
Ativo fi scal diferido 8 3.631 3.631 -
Participações nos lucros  - (133) (2.244)
Empregados  - (133) (2.244)
(Prejuízo)/Lucro do semestre/exercícios (3.213) (3.465) 40.238
Atribuível aos:
Controladores  (3.098) (3.169) 40.542
Não controladores  (115) (296) (304)

Total  (3.213) (3.465) 40.238

 2º Se-
 mestre Exercícios
 2021 2021 2020
(Prejuízo)/Lucro líquido 
 do semestre/exercícios (3.213) (3.465) 40.238
Marcação a mercado de títulos e valores 
 Mobiliários - disponíveis para venda 75 35 (101)
Efeitos fi scais (29) (11) 47
Resultado Abrangente 
 do semestre/exercícios (3.167) (3.441) 40.184

 2º Se-
 mestre Exercícios
 2021 2021 2020
(Prejuízo)/Lucro Líquido 
 do Semestre/Exercícios (3.213) (3.465) 40.238
Ajustes ao (Prejuízo)/Lucro Líquido (2.116) (345) 5.773
Depreciações e amortizações 455 1.028 1.167
Ajuste a valor de mercado de TVM 46 24 (54)
Provisão para passivos contingentes 1.026 2.250 4.671
Atualização de depósitos judiciais (12) (16) (11)
Resultado ativo fi scal diferido (3.631) (3.631) -

(Aumento)/Redução 
 dos Ativos Operacionais 87.228 74.049 (43.301)
Titulos e valores mobiliários (546) (698) (4.493)
Relações interfi nanceiras 13.492 (1.521) (29)
Outros ativos 77.884 79.888 (38.732)
Ativo fi scal diferido (3.602) (3.620) (47)

Aumento/(Redução) 
 dos passivos operacionais (123.465) (21.470) 41.559
Depósitos 31.594 49.957 27.716
Relações interdependências (80.254) 33.466 1.988
Instrumentos fi nanceiros derivativos 1.391 1.101 22
Contingências trabalhistas e cíveis (140) (5.621) (327)
Outros passivos (76.056) (100.373) 12.160

Caixa líquido provenientes 
 das atividades operacionais (41.566) 48.769 44.269
Atividades de investimentos
Aquisições de imobilizados de uso (132) (350) (1.082)
Aplicações no intangível (10) (214) -
Alienações de imobilizados de uso - 1 42

Caixa líquido proveniente (aplicados em)
 nas atividades de investimentos (142) (563) (1.040)
Atividades de fi nanciamentos
Dividendos pagos - - (11.781)
Aporte para absorção 
 de prejuízos acumulados 150 350 400

Caixa líquido proveniente (aplicados em) 
 nas atividades de fi nanciamentos 150 350 (11.381)
(Redução)/Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (41.558) 48.556 31.848
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do semestre/exercícios 280.648 190.534 158.686
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi nal do semestre/exercícios 239.090 239.090 190.534

(Redução)/Aumento de caixa 
 e equivalentes de caixa (41.558) 48.556 31.848

   Outros Lucros/ Total
 Capital Reserva Resultados prejuízos contro- Participação
 social de Lucros Abrangentes acumulados ladores não controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 50.000 36.679 (18) - 86.661 367 87.028
Aporte de capital para absorção de prejuízos - - - - - 400 400
Ajuste ao valor de mercado de TVM - - (54) - (54) - (54)
Lucro do exercício - - - 40.542 40.542 (304) 40.238
Destinações:
Reservas - 28.761 - (28.761) - - -
Dividendos distribuídos - - - (11.781) (11.781) - (11.781)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 50.000 65.440 (72) - 115.368 463 115.831
Mutações do período - 28.761 (54) - 28.707 96 28.803
Saldos em 31 de dezembro de 2020 50.000 65.440 (72) - 115.368 463 115.831
Aporte de capital para absorção de prejuízos - - - - - 350 350
Ajuste ao valor de mercado de TVM - - 24 - 24 - 24
Prejuízo do exercício - - - (3.169) (3.169) (296) (3.465)
Destinações:
Reservas - (3.169) - 3.169 - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 50.000 62.271 (48) - 112.223 517 112.740
Mutações do período - (3.169) 24 - (3.145) 54 (3.091)
Saldos em 30 de junho de 2021 50.000 65.369 (94) - 115.275 482 115.757
Aporte de capital para absorção de prejuízos - - - - - 150 150
Ajuste ao valor de mercado de TVM - - 46 - 46 - 46
Prejuízo do semestre - - - (3.098) (3.098) (115) (3.213)
Destinações:
Reservas - (3.098) - 3.098 - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 50.000 62.271 (48) - 112.223 517 112.740
Mutações do período - (3.098) 46 - ( 3.052) 35 (3.017)

solidadas do conglomerado prudencial, foram eliminados os saldos de 
contas patrimoniais, as receitas, as despesas e os lucros não realizados 
entre as empresas. Tais demonstrações incluem as melhores estimativas 
e premissas quanto a mensuração de provisões para perdas e contingên-
cias e estimativas para a determinação da vida útil de ativos, portanto, os 
resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas. As demons-
trações fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial Bexs fo-
ram aprovadas pela Diretoria em 16 de março de 2022. b) O Banco Cen-
tral do Brasil com intuito de reduzir as diferenças da divulgação das de-
monstrações fi nanceiras entre o determinado pelo Cosif em relação aos 
padrões das demonstrações fi nanceiras internacionais (regulamentadas 
pelas normas internacionais de contabilidade IFRS), regulamentou com 
base na Resolução CMN nº 4.818/2020 novos procedimentos para ela-
boração de divulgação das demonstrações fi nanceiras. Adicionalmente a 
Resolução BCB nº 02/2020 determinou as diretrizes e novos critérios que 
passaram a ser obrigatórios sua aplicabilidade. As principais diretrizes 
provenientes dessa Resolução foram: i) a nova estrutura e as contas do 
Balanço Patrimonial que são apresentados em ordem de liquidez e exi-
gibilidade; ii) a nova estrutura da Demonstração do Resultado do Exercí-
cio que reduziu o número de contas visando se aproximar ao padrão in-
ternacional; iii) os créditos tributários que passaram a assumir nova no-
menclatura “ativo e passivo fi scal diferido” passando a ser apresentado 
em grupos separados especifi camente no realizável e exigível a longo 
prazo; e iv) evidenciação em nota explicativa específi ca dos resultados 
recorrentes e não recorrentes.

rias distintas, conforme a intenção da Administração, quais sejam: (i) Tí-
tulos para negociação: São adquiridos com o propósito de serem ati-
va e frequentemente negociados e são ajustados pelo valor de merca-
do em contrapartida ao resultado do período. (ii) Títulos disponíveis 
para venda: São aqueles que não se enquadram na categoria de títu-
los para negociação e nem como mantidos até o vencimento, e são ajus-
tados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada do Pa-
trimônio Líquido, deduzido dos efeitos tributários. (iii) Títulos mantidos 
até o vencimento: São aqueles para os quais há a intenção e capaci-
dade fi nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento, e 
são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
auferidos em contrapartida ao resultado do período. e) Ativo circulan-
te e realizável a longo prazo: Estão demonstrados pelos valores de 
custo e/ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos au-
feridos até a data do balanço. Tem como objetivo realizar uma melhor 
intepretação e conciliação com as Notas Explicativas. f) Ativos imobi-
lizados: São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das respec-
tivas depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo 
método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. 
O quadro de depreciação com as taxas praticadas está demonstrado 
na Nota 9. g) Ativos intangíveis: São demonstrados ao custo de aqui-
sição, líquidos das respectivas amortizações acumuladas. As amortiza-
ções são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-eco-
nômica estimada dos direitos de uso. O quadro de amortização com as 
taxas praticadas está demonstrado na Nota 10. h) Provisões, ativos e 
passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção das provisões, das contingências ativas e passivas, bem como das 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios defi nidos 
pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 3.823, de 16 
de dezembro de 2009, sendo: Ativos contingentes: Não são reconhe-
cidos contabilmente, exceto quando a Administração possui garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais 
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Provisões: 
São constituídas levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos quanto à natureza das ações, a similaridade com processos 
anteriores e o posicionamento de tribunais. São constituídas provisões 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente se-
gurança e quando a perda for avaliada como provável, o que ocasiona-
ria uma eventual saída de recursos para a liquidação das obrigações. 
Passivos contingentes: De acordo com o CPC 25, é o termo utilizado 
para passivos que não são reconhecidos contabilmente pois a sua exis-
tência somente será confi rmada pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle 
da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios 
de reconhecimento pois são considerados perdas possíveis, devendo 
ser apenas divulgados em notas explicativas (Nota 19). As obrigações 
classifi cadas como remotas não são provisionadas e nem divulga-
das. i) Passivo circulante e exigível a longo prazo: Demonstrado 
pelos valores das obrigações assumidas e provisionadas até a data 
do balanço. Tem como objetivo realizar uma melhor intepretação e 
conciliação com as Notas Explicativas. j) Provisão para imposto de 
renda/contribuição social: O imposto de renda da pessoa jurídica 
e a contribuição social sobre o lucro foram calculados com base no 
lucro tributável ajustado nos termos da legislação pertinente. Sendo 
a alíquota de IRPJ de 25% (15% mais adicional de 10% sobre a par-
cela do lucro excedente a R$ 240.000,00) e CSLL de 20%. A alíquo-
ta de CSLL foi majorada de 15% para 20% a partir de março de 2020, 
conforme emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
A alíquota de CSLL foi majorada novamente de 20% para 25% a partir 
de julho de 2021, conforme lei nº 14.183 de 14 de julho de 2021. k) Re-
sultado recorrente e não recorrente: Resultado recorrente é aque-
le que está relacionado com as atividades usuais do Conglomerado 
em seu contexto de negócios, ocorridas com frequência no presen-
te e previstas para ocorrer no futuro. Enquanto o resultado não re-
corrente caracteriza-se pela sua ocorrência como eventos extraordi-
nários e/ou imprevisíveis, com tendência de não se repetir no futuro.

4. Disponibilidades
Os valores de Disponibilidades e caixa e equivalentes de caixa estavam 
compostos da seguinte forma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Depósitos bancários 94 67
Banco Central reservas livres em espécie 698 540
Depósitos no exterior em moedas estrangeiras 34.920 18.457
Disponibilidades em moedas estrangeiras 1.102 1.356
Total de disponibilidades 36.814 20.420
Aplicações interfi nanceiras de liquidez (Nota 5) 202.276 170.114
Total de disponibilidade 
 e caixa e equivalentes de caixa 239.090 190.534
5. Apllicações Interfi nanceiras de Liquidez
Os valores de “Aplicações interfi nanceiras de liquidez” estavam com-
postos da seguinte forma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Operações compromissadas
 - Letras do Tesouro Nacional 202.276 160.021
Operações compromissadas 
 - Letras Financeiras do Tesouro Nacional - 10.093
Total (Nota 4) 202.276 170.114
6. Títulos e Valores Mobiliários
Estão classifi cados nas seguintes categorias: títulos disponíveis para 
venda. Os títulos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic). O valor de mercado dos títulos disponíveis para 
venda em 31/12/2021 totalizava R$ 15.631 (em 31/12/2020 R$ 14.933). 
A Carteira de títulos e valores mobiliários em 31/12/2021 e 31/12/2020 
estava assim composta:
 2021 2020
 Venci- Valor de Valor de Valor de Valor de
 mentos mercado custo mercado custo
Disponível para venda
vinculados à pres-
 tação de garantia
Letras Financeiras do 
 Tesouro Nacional Acima de 
 1.080 dias 15.631 15.726 14.933 15.064
Total  15.631 15.726 14.933 15.064
7. Outros Ativos
Os valores de “Outros ativos”” estavam compostos da seguinte forma 
na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Carteira de câmbio (i) 54.685 117.230
Adiantamentos e Antecipações Salariais 99 80
Depósitos judiciais 561 504
Impostos e contribuições a compensar 2.517 89
Pagamentos a ressarcir 51 -
Valores a receber de ligadas (ii) - 16.349
Devedores diversos - exterior 8 7
Devedores diversos - país - 90
Despesas antecipadas 662 475
Total 58.583 134.824
Circulante 55.443 134.140
Não circulante 3.140 684
Total 58.583 134.824
(i) Carteira de câmbio Outros Ativos Outros Passivos
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2021 2020 2021 2020
Câmbio comprado a liquidar 1.919 890 - -
Câmbio vendido a liquidar - - 62.245 112.184
Direitos sobre vendas de câmbio 64.283 120.263 - - 
Obrigações por compra de câmbio - - 1.920 890
Adiantamento em moeda nacional (11.517) (3.923) - -
Total 54.685 117.230 64.165 113.074
(ii) Os valores registrados na Conta “Valores a receber de ligadas”, re-

fere-se ao excesso de pagamento de dividendos e Juros sobre o 
capital próprio líquido dos impostos, conforme a Resolução CMN nº co

n
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Abaixo a reconciliação dos saldos apresentados com modifi cações de saldos ou nomenclaturas do período anterior.
Classifi cação conforme Cosif 31/12/2020 01/01/2021 Classifi cação conforme Resolução BCB nº 02/2020
Disponibilidades 20.420 20.420 Disponibilidades
Instrumentos fi nanceiros 185.047 185.047 Instrumentos fi nanceiros
Relações interfi nanceiras 29 29 Instrumentos fi nanceiros
Outros créditos 134.408 134.349 Outros ativos
 - 59 Ativo fi scal diferido
Outros valores e bens 475 475 Outros ativos
Imobilizado de uso 4.953 8.060 Imobilizado de uso
 - (3.107) Depreciações e amortizações
Intangível 596 1.013 Intangível
 - (417) Depreciações e amortizações
Ativo Total 345.928 345.928
Classifi cação conforme Cosif 31/12/2020 01/01/2021 Classifi cação conforme Resolução BCB nº 02/2020
Depósitos e demais instrumentos fi nanceiros 34.532 34.532 Depósitos e demais instrumentos fi nanceiros
Relações interdependências 8.578 8.578 Depósitos e demais instrumentos fi nanceiros
Outras obrigações 129.292 129.001 Outros passivos
 - 291 Depósitos e demais instrumentos fi nanceiros
Provisões 52.807 52.807 Outros passivos
Provisões para contingências 4.888 4.888 Provisões
Capital social 50.000 50.000 Capital social
Reservas de lucros 65.440 65.440 Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial (72) (72) Outros resultados abrangentes
Participação de não controladores 463 463 Participação de não controladores
Passivo Total 345.928 345.928
O Conglomerado optou por apresentar o Balanço Patrimonial Ativo e Passivo na ordem de liquidez e na exigibilidade, respectivamente, nos ter-
mos do Art. 23 da Resolução BCB nº 02 de 12/08/2020.

3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Apuração dos resultados: As receitas e despesas são contabiliza-
das de acordo com o regime de competência pro rata dia. b) Disponi-
bilidades e caixa e equivalentes de caixa: São representados por dis-
ponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e aplicações no 
mercado aberto. Essas aplicações, cujos vencimentos se dão em até 
90 dias, têm como objetivo gerenciar os compromissos de curto prazo 
e estão reconhecidas pelos respectivos valores de aquisição, com seus 
rendimentos incorridos reconhecidos até a data do balanço. A compo-
sição das disponibilidades registradas em caixa e equivalentes de cai-
xa estão apresentadas na Nota 4. c) Moeda estrangeira: As transações 
em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moe-
da funcional, são convertidas pela taxa de câmbio de cada transação. 
Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os 
ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e 
os passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações dos re-
sultados. d) Instrumentos fi nanceiros - classifi cação e mensuração 
de ativos fi nanceiros: a. Instrumentos fi nanceiros - aplicações in-
terfi nanceiras de liquidez: Estão apresentadas pelo valor de aplica-
ção, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As 
aplicações interfi nanceiras de liquidez são avaliadas a valor justo por 

meio de dados de mercado aberto, cujo valor contábil desses instrumen-
tos se aproxima de seu valor justo. b. Instrumentos fi nanceiros - títu-
los e valores mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos: Os 
preços cotados de mercado são os melhores indicadores dos valores 
justo desses instrumentos fi nanceiros, consideradas suas característi-
cas de liquidez e condições normais de negociação entre partes não re-
lacionadas. Títulos e valores mobiliários, representados essencialmen-
te por títulos públicos, são representados pelos preços negociados e di-
vulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais - ANBIMA. Instrumentos fi nanceiros derivativos, 
essencialmente representados por operações com futuros USD, são 
mensurados com base nas cotações disponíveis em bolsas. Estes são 
contabilizados pelo valor justo e seus ajustes mantidos no ativo quan-
do positivos, e no passivo, quando negativos. São reavaliados subse-
quentemente também a valor justo, com as valorizações ou desvalori-
zações reconhecidas diretamente no resultado do período. Atualmente 
o Conglomerado utiliza operações com dólar futuro para proteger-se 
das possíveis fl utuações de preços. A avaliação do valor justo envolve 
estimativas e julgamentos, podendo resultar em um valor justo diferen-
te quando de sua efetiva realização. De acordo com o estabelecido pela 
Circular BACEN nº 3.068, de 8 de novembro de 2001, os títulos e valo-
res mobiliários integrantes da carteira são classifi cados em três catego-
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 4.820 de 29 de maio de 2020, alterada pela Resolução CMN nº 4.885 
de 23 de dezembro de 2020.

8. Ativo Fiscal Diferido
 31/12/ Consti- Reali- 31/12/
 2020 tuição zação 2021
Contingências trabalhistas e cíveis - 672 - 672
Prejuízo fi scal de IRPJ 
 e base negativa de CSLL - 2.959 - 2.959
Ajuste ao valor de mercado 
 de títulos e valores mobiliários 59 - (11) 48
Total 59 3.631 (11) 3.679
O Banco, fundamentado por estudo técnico, considerando os resultados 
projetados para os próximos anos, estimou que a realização desses crédi-
tos tributários ocorrerá na seguinte proporção:
Ano 2022 2023 2024 2025 2026
Proporção 24,0% 60,6% 15,4% - -
9. Imobilizado de uso
Os valores do “Imobilizado de uso” estavam compostos da seguinte forma 
na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
 2021 2020
  Custo de Depre- Saldo Saldo
Composição Taxa aquisição ciação líquido líquido
Imóveis de uso 4% 2.960 (709) 2.251 2.369
Instalações e benfeitorias 10% 2.632 (1.644) 988 1.283
Móveis e equipa-
 mentos de uso 10% 594 (258) 336 394
Sistema de comuni-
 cação - equipamentos 10% 93 (30) 63 72
Sistema de proces-
 samento de dados 20% 2.041 (1.191) 850 809
Sistema de segurança 10% 88 (73) 15 26
Total  8.408 (3.905) 4.503 4.953
O Bexs Banco de Câmbio S/A manteve os saldos dos bens registrados no 
ativo imobilizado ao custo histórico em razão de não terem sido identifi ca-
dos indícios de desvalorização. Ressaltamos que esses saldos não exce-
dem o valor recuperável.
10. Intangível
Os valores do “Intangível” estavam compostos da seguinte forma na 
data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020
 2021 2020
  Custo de Amor- Saldo Saldo
Composição Taxa aquisição tização líquido líquido
Software licença de uso 20% 1.166 (585) 581 596
Total  1.166 (585) 581 596
11. Depósitos
De acordo com a resolução CMN nº 3.426, de 21 de dezembro de 2006, é 
facultado aos bancos de câmbio oferecer contas de depósitos sem remu-
neração, não movimentáveis pelo titular, cujos recursos sejam destinados 
à realização de operações ou à contratação de serviços relacionados a seu 
objeto social. As contas de depósito estavam compostas da seguinte for-
ma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Depósitos
Depósitos a vista - pessoas jurídicas 5.810 1.527
Outros depósitos conta de pagamento pré pagas 78.679 33.005
Total 84.489 34.532
12. Relações interdependências
Registra-se nesta conta o valor das ordens de pagamento em moedas es-
trangeiras provenientes do exterior, a serem cumpridas no país por seu con-
travalor em moeda nacional, bem como o valor das ordens de pagamento 
originárias do país e ainda não cumpridas no exterior. Esta conta, destina-
da ao registro transitório em contrapartida à conta “Depósitos em moedas 
estrangeiras”, estava composta da seguinte forma na data-base de 
31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Ordens de pagamento em moeda estrangeira 42.044 8.578
Total 42.044 8.578
13. Provisões - Contingências trabalhistas e cíveis
O Conglomerado Bexs é parte em processos administrativos e ações judi-
ciais decorrentes do curso normal de suas operações. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, em análise das 
demandas judiciais pendentes e em decisões anteriores às qualidades rei-
vindicadas, constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para 
cobrir prováveis perdas com as ações em curso:
 Quantidades
Processos 2021 2020 Expectativa de perda
Fiscais 3 2 Possível
Trabalhistas 7 6 Provável
Trabalhistas - 2 Possível
Cíveis 1 1 Possível
Administrativos 2 3 Possível
Administrativos - 1 Provável
Processos fi scais: A Bexs Corretora fi gurava como parte em processos 
que versam sobre matéria fi scal, avaliados pelos assessores jurídicos como 
sendo três ações de risco possível no valor de R$ 3.383 (em 2020 R$ 2.760). 
As contingências fi scais referem-se, principalmente, às discussões judiciais 
relativas à fi scalização da Receita Federal e Conselho Regional de Econo-
mia em São Paulo. Processos trabalhistas: A Bexs Corretora de Cambio 
S/A e o Bexs Banco de Câmbio S/A fi gurava como parte em processos tra-
balhistas. Os principais temas abordados nesses processos versam sobre 
diferenças salariais, PLR, benefícios das normas coletivas, horas extras, in-
denização por danos morais, dentre outros. O montante total discutido das 
ações classifi cadas com risco provável é de R$ 1.517 (em 2020 R$ 418) e 

Aos Administradores e Acionistas do
Bexs Banco de Câmbio S/A
(Instituição líder do Conglomerado Prudencial). São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras consolidadas 
do Conglomerado Prudencial do Bexs Banco de Câmbio S/A (“Ban-
co”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado do Con-
glomerado Prudencial em 31 de dezembro de 2021 e as respecti-
vas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e fi nanceira consolidada do Conglomera-
do Prudencial do Bexs Banco de Câmbio S/A em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho consolidado de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as disposições para elaboração de demonstrações fi -
nanceiras do Conglomerado Prudencial previstas na Resolução nº 
4.280, do Conselho Monetário Nacional e regulamentações com-
plementares do Banco Central do Brasil, para elaboração dessas 
demonstrações fi nanceiras consolidadas de propósito especial, con-
forme descrito na Nota Explicativa nº 2 às referidas demonstrações.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações fi nanceiras consolidadas do Conglomera-
do Prudencial”. Somos independentes em relação ao Banco, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião.
Ênfases: Base de elaboração das demonstrações fi nanceiras 
consolidadas do Conglomerado Prudencial: Conforme mencio-
nado na nota explicativa nº 2, as demonstrações fi nanceiras conso-
lidadas do Conglomerado Prudencial foram elaboradas pela admi-
nistração do Banco para cumprir os requisitos da Resolução nº 
4.280, do Conselho Monetário Nacional e regulamentações com-
plementares do Banco Central do Brasil. Consequentemente, o nos-
so relatório sobre essas demonstrações fi nanceiras consolidadas 
foi elaborado exclusivamente para cumprimento desses requisitos 
específi cos e, dessa forma, pode não ser adequado para outros fi ns. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
Processo administrativo disciplinatório: Chamamos atenção para 
a Nota Explicativa nº 6 às demonstrações fi nanceiras, que mencio-

montante de possível é de R$ -0- (em 2020 R$ 419). Foi efetuada a provi-
são de R$ 1.517 (em 2020 R$ 418) para as ações de risco provável.
Composição 2021 2020
Saldo no início do exercício 418 544
Complemento de provisão no exercício 1.250 202
Reversão de provisão no exercício (33) -
Reversão de provisão por pagamento no exercício (118) (328)

Saldo no fi nal do exercício 1.517 418
Processos administrativos: Em 2016 e 2018, a Corretora fi gurava como 
parte em dois processos administrativos movidos pelo BACEN. A multa pe-
cuniária aplicada é de R$ 18.167 (em 2020 R$ 17.653). Nossos assesso-
res jurídicos, através de ação anulatória, consideram a ocorrência de tais 
contingências como de risco possível; contudo, o valor de R$ 17.785 (em 
2020 R$ 17.309) já se encontra fi nanceiramente caucionado pelo acionista 
e o valor de R$ 382 (em 2020 R$ 344) pela própria Corretora, para suspen-
são da exigibilidade da multa e dos respectivos atos executório-restritivos. 
Em 31/12/2020, o Bexs Banco de Câmbio S/A fi gurava como parte em dois 
processos administrativos junto ao Banco Central do Brasil, avaliados pelos 
assessores jurídicos como sendo de 1 de risco provável e 1 de risco possí-
vel e: (i) Processo instaurado em 2018 pelo Banco Central do Brasil, rela-
cionado à administração e regularidade de operações de câmbio, classifi -
cado como risco provável e provisionado no valor de R$ 1.470. Em 16/11/2020, 
o Bexs Banco fi rmou Termo de Compromisso junto ao Banco Central do 
Brasil, comprometendo-se, dentre outras obrigações, a pagar a contribuição 
pecuniária no montante de R$ 1.470, valor este devidamente quitado em 
12/01/2021. (ii) Processo instaurado em 2016 pelo Banco Central do Brasil, 
relacionado à regularidade operações de câmbio, implementação de políti-
cas, procedimentos e controles internos classifi cado como risco possível e 
provisionado no valor de R$ 3.000. Em 26/04/2021, o Bexs Banco fi rmou 
Termo de Compromisso junto ao Banco Central do Brasil, comprometendo-
-se, dentre outras obrigações, a pagar a contribuição pecuniária no montan-
te de R$ 4.000, valor este devidamente quitado em 24/05/2021.
Composição 2021 2020
Saldo no início do exercício 4.470 -
Complemento de provisão no exercício 1.000 4.470
Reversão de provisão por pagamento no exercício (5.470) -

Saldo no fi nal do exercício - 4.470
14. Outros Passivos
Os valores de “Outras passivos” estavam compostos da seguinte forma na 
data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Cobrança e arrecadação 
 de tributos e assemelhados 549 1.642
Carteira de câmbio (i) 64.165 113.074
Provisão para participação nos lucros - 1.447
Fiscais e previdenciárias (ii) 2.152 10.579
Negociação e intermediação de valores 2.186 3.706
Obrigações por aquisição de bens e direitos 48 4
Provisão para despesas de pessoal 3.197 10.745
Provisão para despesas administrativas (iii) 2.324 1.383
Provisão para outras despesas operacionais (iv) 6.815 39.228
Total 81.436 181.808
(i) Conforme nota explicativa nº 7 (i)
(ii) Fiscais e previdenciárias - Composição 2021 2020
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 6.617
Impostos e contribuições a recolher 
 sobre serviços de terceiros 398 280
Impostos e contribuições sobre salários 1.164 1.009
PIS/COFINS sobre receita operacional 565 2.627
Outros tributos federal/municipal 25 46
Total 2.152 10.579
(iii) Outras despesas administrativas referem-se essencialmente a proces-

samento de dados, serviços do sistema fi nanceiro e serviços técnicos 
especializados.

(iv) Outras despesas operacionais referem-se a convênios fi rmados com 
parceiros.

15. Patrimônio líquido
a) Representado pelos valores e números de ações das seguintes em-
presas:
 Quantidade  Capital Patrimônio Resultado
 de ações social líquido do exercício
Bexs Banco 
 de Câmbio S/A 50.000.000 50.000 112.223 (3.169)
Bexs Corretora 
 de Câmbio S/A 61.008.580 1.610 517 (296)
b) Reserva de lucros no Bexs Banco de Câmbio S/A
Composição 2021 2020
Reserva Legal 10.000 10.000
Reserva de lucros à disposição dos acionistas 52.271 55.440
Total 62.271 65.440
c) Dividendos - no Bexs Banco de Câmbio S/A: No exercício de 2021 não hou-
ve distribuição de dividendos, em 2020 houve a distribuição de R$ 11.781 (R$ 
0,236 por ação). Foi realizada com base na Resolução CMN nº 4.820, de 29 de 
maio de 2020, e alterada pela Resolução CMN nº 4.885 de 23 de dezembro de 
2020. d) Prejuízos acumulados na Bexs Corretora de Câmbio S/A: Na Bexs 
Corretora, sua única acionista deliberou sobre um aporte para absorção de pre-
juízos no exercício de 2021 no montante de R$ 350 (em 2020 R$ 400). Em 
31/12/2021, a Corretora apurou um prejuízo de R$ (296) (em 2020 R$ (304)). O 
saldo da conta de “Prejuízo acumulado” em 31/12/2021 é de R$(1.093) (em 2020 
R$(1.147)). A única acionista afi rma que, caso não ocorra a transferência das 
ações, mencionadas na nota 1, ela manterá as operações da Corretora.

na dois processos administrativos movidos pelo Banco Central do 
Brasil à Corretora em 2016 e 2018, cuja multa no montante de 
R$18.167 mil foi estabelecida e depositada judicialmente em garan-
tia do débito. Os processos administrativos foram avaliados pelos 
assessores jurídicos da Corretora como de risco possível. Nossa 
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos: Demonstrações Financeiras individuais do 
Bexs Banco de Câmbio S/A: O Bexs Banco de Câmbio S/A ela-
borou um conjunto de demonstrações fi nanceiras individuais para 
fi ns gerais referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, sobre o qual emitimos relatório de auditoria sem modifi -
cações, em 17 de março de 2022. Demonstração do Resultado 
Abrangente (DRA): A demonstração do resultado abrangente 
(DRA) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021, 
elaborada sob a responsabilidade da administração do Conglome-
rado, e apresentada como informação suplementar às disposições 
para elaboração de demonstrações fi nanceiras do conglomerado 
prudencial previstas na Resolução n° 4.280 do Conselho Monetá-
rio Nacional e regulamentações complementares do Banco Cen-
tral do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executa-
dos em conjunto com a auditoria das demonstrações fi nanceiras 
consolidadas do conglomerado prudencial do Banco. Para a for-
mação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações fi nanceiras consolidadas do con-
glomerado prudencial e registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defi -
nidos na Resolução n° 02 do Banco Central do Brasil. Em nossa 
opinião, essa demonstração do resultado abrangente foi adequa-
damente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios defi nidos nessa Resolução e são consistentes em relação 
às demonstrações fi nanceiras consolidadas do conglomerado pru-
dencial tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi -
nanceiras consolidadas e o relatório do auditor: A Administra-
ção do Conglomerado Bexs é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolidadas do Con-
glomerado Prudencial 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 fi -
nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações fi nanceiras consolidadas ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 

16. Outras receitas operacionais
Composta essencialmente por reversão de provisões de períodos ante-
riores e variações monetárias ativas.
17. Despesas de pessoal
Os valores de despesas de pessoal estavam compostos da seguinte 
forma na data base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Honorários 3.953 6.263
Benefícios 4.559 3.935
Encargos 7.363 7.783
Proventos 20.438 19.800
Treinamento 218 149
Remuneração de estagiários 91 70
Total 36.622 38.000
18. Outras despesas administrativas
Composta basicamente por despesas de processamento de dados, ser-
viços do sistema fi nanceiro e serviços técnicos especializados, estavam 
compostos da seguinte forma na data bse de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Processamento de dados 12.682 8.101
Serviços do sistema fi nanceiros 7.316 5.272
Serviços técnicos especializados 7.631 5.309
Propaganda e publicidade 1.210 459
Amortização e depreciação 1.028 1.167
Aluguéis 669 499
Comunicações 592 543
Outras despesas administrativas 2.234 2.293
Total 33.362 23.643
19. Despesas tributárias
Os valores de Despesas tributárias, estavam compostos da seguinte 
forma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Cofi ns 7.983 21.348
PIS 1.303 3.469
Outras despesas tributárias 165 162
Total 9.451 24.979
20. Outras despesas operacionais
Outras despesas operacionais referem-se essencialmente a contingências 
e acordos trabalhistas, bem como convênios fi rmados com parceiros.
21. Imposto de renda e contribuição social
O resultado de imposto de renda e contribuição social apurado está de-
monstrado no quadro abaixo:
 2021 2020
Apuração da base de cálculo IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação 
 sobre o (Prejuízo)/Lucro (7.096) (7.096) 76.862 76.862
Exclusão do resultado 
 da Bexs Corretora 296 296 304 304
Resultado após a exclusão (6.800) (6.800) 77.166 77.166
Alíquota nominal de imposto 
 de renda e contribuição social 25% 25% 25% 20%
Imposto de renda e contribuição social 1.700 1.700 (19.292) (14.812)
(Adições)/exclusões temporárias (263) (263) (119) (96)
(Adições)/exclusões permanentes 264 (179) (2.055) (1.055)
Adicional de imposto de renda - - 24 -
Doações incentivadas - - 780 -
Total - - (20.662) (15.963)
A alíquota de CSLL foi majorada de 15% para 20% a partir de março de 
2020, conforme emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019. A alíquota de CSLL foi majorada novamente de 20% para 25% a 
partir de julho de 2021, conforme lei nº 14.183 de 14 de julho de 2021.
A Bexs Corretora não constituiu créditos tributários sobre adições/ex-
clusões temporárias no exercícios de 2021 e 2020.
22. Limites operacionais
Os requerimentos mínimos do Patrimônio de Referência, do Nível I e do 
Capital Principal, são apurados com base no Conglomerado Pruden-
cial, de acordo com a Resolução CMN nº 4.280, de 31 de outubro de 
2013, por meio de metodologias defi nidas nas Resoluções CMN nº 4.192 
e nº 4.193, ambas de 1 de março de 2013. Em 31 de dezembro de 2021, 
os limites operacionais estão devidamente atendidos, com confortável 
margem reportada entre o Patrimônio de referência e o mínimo exigido 
para o RWA. A situação do Conglomerado Bexs em relação ao risco da 
exposição das operações fi nanceiras está assim representada:
 Dezembro/2021
Ativos ponderados pelo
 risco RWA (Risk Weighted Asset) 533.424
Patrimônio de referência para comparação com RWA 109.200
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 42.673
Índice de Basileia 20,47%
23. Partes relacionadas
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
 Ativos  Ativos Receita Receita
 (Passivos)  (Passivos)  (Despesas)  (Despesas)
Bexs Tecnologia 
 da Informação Ltda
Depósitos à vista (5.810) (263) - -
Comissões a pagar (116) (22) (5.949) (1.209)

 (5.926) (285) (5.949) (1.209)
Didier Levy Associados 
 Holding Financeira S/A
Valores a receber (Nota 7) - 16.349 1.741 -

 - 16.349 1.741 -

a)  As transações com partes relacionadas foram realizadas em condi-
ções usuais de mercado no tocante a encargos e prazos.
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Os membros da Diretoria são remunerados com valores compatíveis 
com as responsabilidades de cada um e coerentes com a complexida-
de das operações realizadas, sem comprometer a geração de resulta-
dos e sua destinação, inclusive pela constituição de reservas. O Banco 
incorreu nos seguintes pagamentos de benefícios fi xos e variáveis aos 
Diretores:
 31/12/2021 31/12/2020
Proventos 4.359 5.207
Encargos sociais 981 1.172
Total 5.340 6.379
24. Gerenciamento de risco operacional
Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 
2017, art. 32º, o Conglomerado Bexs gerencia seus riscos operacionais 
em consonância com às disposições regulamentares e com as melho-
res práticas do mercado. A Diretoria está consciente e engajada na ges-
tão do referido risco, tendo defi nido e aprovado a política de gerencia-
mento, coordenado às atividades de gestão relacionadas a esse risco, 
disponibilizado recursos humanos e materiais adequados para tal fi m. 
A estrutura está disponível em seu site na seção “Governança Corpo-
rativa” (https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/).
25. Gerenciamento de risco de mercado
Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 
2017, art. 25º, o Conglomerado Bexs possui estrutura de gerenciamen-
to de risco de mercado, a qual é compatível com a natureza das opera-
ções, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição em ta-
xas de juros e taxas de câmbio da instituição. As aplicações fi nanceiras 
são concentradas em ativos de emissão do governo federal. A política 
de gerenciamento de risco de mercado contempla decisões relativas à 
utilização de derivativos e hedge. A estrutura está disponível em seu site 
na seção “Governança Corporativa” (https://www.bexs.com.br/governan-
ca-corporativa/).
26. Gerenciamento de risco de liquidez
Em observância ao que estabelece a Resolução CMN nº 4.557, de 23 
de fevereiro de 2017, art. 37°, o Conglomerado Bexs possui política de 
gerenciamento de risco de liquidez compatível com a complexidade de 
suas operações e adequada ao fl uxo de entradas e saídas das opera-
ções de câmbio que intermedia, além das saídas para liquidar compro-
missos administrativos. A estrutura está disponível em seu site na se-
ção “Governança Corporativa” (https://www.bexs.com.br/governanca-
-corporativa/).
27. Gerenciamento de capital
Os objetivos do Conglomerado Bexs na gestão de capital concentram-
-se principalmente nos seguintes aspectos: • Cumprir as exigências es-
tabelecidas pelos órgãos reguladores dos mercados onde opera; • Sal-
vaguardar a capacidade operacional de forma que continue proporcio-
nando retorno aos acionistas e benefícios aos demais “stakeholders”; e 
• Manter base de capital para suportar o desenvolvimento de seus ne-
gócios. A adequação da quantidade de capital do Conglomerado e o seu 
uso são monitorados por meio de técnicas baseadas em orientações es-
tabelecidas pelo Comitê da Basileia, e na forma orientada pelo Banco 
Central do Brasil para fi ns de supervisão. As informações exigidas são 
submetidas periodicamente ao órgão competente. A estrutura está dis-
ponível em seu site na seção “Governança Corporativa” (https://www.
bexs.com.br/governanca-corporativa/).
28. Política de responsabilidade socioambiental
O Conglomerado Bexs tem sua política de Responsabilidade Socioam-
biental divulgada a todos os seus colaboradores e gerencia seus riscos 
socioambientais nos termos da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril 
de 2014. A estrutura está disponível em seu site na seção “Governan-
ça Corporativa” (https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/).
29. Ouvidoria
O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funciona-
mento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio 
da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.
30. Mensuração dos efeitos decorrentes da Covid-19 nas demons-
trações fi nanceiras
Durante o ano de 2021 a Administração do Conglomerado Bexs conti-
nuou com uma série de medidas para proteção e suporte a seus cola-
boradores, clientes, parceiros comerciais e fornecedores, que incluem o 
uso do trabalho remoto e o estímulo ao uso dos canais digitais, possibi-
litando a continuidade dos negócios. Vale ressaltar que o Banco mante-
ve resultados consistentes ao longo da pandemia.
31. Resultado não recorrentes
Apresentação do resultado não recorrente líquido dos efeitos fi scais, de 
acordo com os critérios estabelecidos na Resolução BCB nº 2/2020.
 31/12/2021 31/12/2020
Variações monetárias ativas 
 de valores a receber de ligadas 870 -
Total 870 -
32. Eventos subsequentes
Em Reunião da Diretoria realizada em 13/01/2022, o Banco destinou 
R$ 19.000 proveniente do saldo de reserva de lucros à disposição dos 
acionistas, a título de dividendos para sua única acionista Didier Levy 
Associados Holding Financeira S/A.

concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações fi nanceiras consolidadas do Conglomerado 
Prudencial: A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações fi nanceiras consolidadas 
do Conglomerado Prudencial de acordo com a Resolução nº 4.280, 
do CMN, e regulamentações complementares do Banco Central do 
Brasil, cujos principais critérios e práticas contábeis estão descritos 
na Nota Explicativa nº 2, e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras consolida-
das do Conglomerado Prudencial, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade do Banco de continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras consolidadas do Conglomera-
do Prudencial, a não ser que a Administração pretenda liquidar o 
Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilida-
de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Prudencial, pre-
paradas pela administração de acordo com os requisitos da Reso-
lução nº 4.280, do CMN, e regulamentações complementares do 
Banco Central do Brasil, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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 in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações fi nanceiras consolidadas do Conglo-
merado Prudencial. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras consolidadas 

do Conglomerado Prudencial, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi -
cácia dos controles internos do Banco e empresas consolidadas. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade 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 rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras consolidadas 
do Conglomerado Prudencial ou incluir modifi cação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem le-
var o Banco a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações fi nanceiras consolidadas do Conglomerado Pruden-
cial, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
consolidadas do Conglomerado Prudencial representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de au-
ditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras 
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolidadas do 
Conglomerado Prudencial. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções signifi cativas de auditoria, inclusive as defi ciências signifi cati-
vas nos controles internos que eventualmente tenham sido identifi -
cadas durante nossos trabalhos.

São Paulo 17 de março de 2022
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Renato Nantes
CRC-2SP015199/O-6 CRC- 1RJ115529/O-7
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