Bexs Banco de Câmbio S/A
CNPJ: 13.059.145/0001-00
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em R$ Mil)
ATIVO
2014
2013 PASSIVO
2014
2013
Circulante
49.592 39.643 Circulante
40.960 32.694
Disponibilidades
15.918
3.605 Relações Interdependências
6.832
6.124
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2.489
1.050
Ordens de Pagamento em ME 6.832
6.124
Revendas a Liquidar Posição Bancada
2.489
1.050 Outras Obrigações
34.128 26.570
Outros Créditos
29.164 34.985
Carteira de Câmbio
29.773 24.651
Carteira de Câmbio
27.797 34.658
Fiscais e Previdenciárias
2.480
523
Negociação e Intermediação de Valores
41
283
Negociação e Intermediação de Valores
1.217
521
Sociedades Ligadas
1.242
Sociedades Ligadas
101
240
Diversos
84
44
Diversas
557
635
Outros Valores e Bens
2.021
3 Não Circulante
Outros Valores e Bens
2.021
3 Patrimônio Líquido
9.140
7.398
Não Circulante
508
449
Capital Social
Realizável a Longo Prazo
30
49
De Domiciliados no País
7.500
7.500
Imposto de Renda a Recuperar
30
49
Reservas de Lucros
1.640
(102)
Permanente
478
400
Imobilizado de Uso
470
400
Outras Imobilizações de Uso
470
400
Intangível
8
Outros Ativos Intangíveis
8
Total do Ativo
50.100 40.092 Total do Passivo
50.100 40.092
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2014 (Em R$ Mil)
Reservas
Capital Social
Legal
Disponibilidade Acionistas
Lucros Acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012
7.500
(87)
7.413
• Prejuízo do Exercício
(15)
(15)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
7.500
(102)
7.398
Mutações do Período
(15)
(15)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
7.500
(102)
7.398
• Lucro do Exercício
4.359
4.359
Destinações: Reserva Legal
218
(218)
Dividendos Distribuídos
(2.617)
(2.617)
Lucros a disposição dos acionistas
1.422
(1.422)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
7.500
218
1.422
9.140
Mutações do Período
218
1.422
102
1.742
Saldos em 30 de junho de 2014
7.500
(474)
7.026
• Lucro Líquido do Semestre
4.731
4.731
Destinações: Reserva Legal
218
(218)
Dividendos Distribuídos
(2.617)
(2.617)
Lucros a disposição dos acionistas
1.422
(1.422)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
7.500
218
1.422
9.140
Mutações do Período
218
1.422
474
2.114
Notas Explicativas em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em R$ Mil)
1 - Contexto Operacional: O Bexs Banco de Câmbio S/A tem por objeto não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados
social a realização de operações e serviços de câmbio permitidos aos ban- como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicacos de câmbio e outras atividades expressamente autorizadas pelo Banco tivas. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e
Central do Brasil. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: A nem divulgadas; h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: Deadministração do Banco autorizou a conclusão da elaboração das demons- monstrado por valores das obrigações assumidas e provisionadas até a
trações financeiras em 19 de fevereiro de 2015 as quais estão sendo apre- data do balanço. i) Provisão para Imposto de Renda / Contribuição Sosentadas de acordo com a legislação societária e com as práticas contá- cial: O imposto de Renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre
beis adotadas no Brasil, associadas às normas e resoluções estabelecidas o lucro líquido foram calculados com base no lucro tributável ajustado nos
pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, que incluem termos da legislação pertinente.
estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas de 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
2014
2013
créditos a receber, estimativas de valor justo de certos instrumentos finan- Depósitos Bancários
15.918
3.605
ceiros, estimativas para a determinação da vida útil de ativos e provisões Total
15.918
3.605
necessárias para passivos contingentes; portanto, os resultados efetivos 5 - Composição dos Títulos em Carteira Própria: Estão contabilizados
podem ser diferentes destas estimativas e premissas. 3 - Resumo das pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data
Principais Práticas Contábeis: a) Apuração dos Resultados: As recei- do balanço, com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos
tas e Despesas são contabilizadas de acordo com o regime de competên- prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classificia; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados por disponibili- cados nas seguintes categorias: Títulos para Negociação – Considerando
dades em moeda nacional, estrangeira e aplicações no mercado aberto, que foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemencujos vencimentos das operações na data da efetiva aplicação são iguais te e de forma ativa, são contabilizados a valor de mercado, com as perdas
ou inferiores há 90 dias, apresentando risco insignificante de mudança, e e ganhos reconhecidos diretamente no resultado do período.
com objetivo de gerenciar os compromissos de curto prazo. As aplicações Composição
2014
2013
interfinanceiras de liquidez estão reconhecidas pelos valores de aquisição Operações Compromissadas - DEBÊNTURES
2.489
1.050
(papéis de compra), cujos rendimentos incorridos estão reconhecidos até a Total
2.489
1.050
data do balanço. A composição das disponibilidades registradas em caixa 6 - Outros Créditos - Carteira de Câmbio
2014
2013
e equivalentes de caixa está apresentada na Nota 4. c) Moeda estrangei- Câmbio Comprado a Liquidar
11.425
20.266
ra: Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não reali- Direito sobre Vendas de Câmbio
18.492
14.392
zadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas Adiantamento em Moeda Nacional
(2.120)
de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira Total
27.797
34.658
são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fe- 7 - Outros Valores e Bens - Imóveis não destinados ao uso: No exercíchamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre cio de 2014 foi incorporado pelo BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A, um imóos ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de vel, no montante de R$ 2.000 mil, que será utilizado para as atividades fins
resultados. d) Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo: Demonstra- da instituição.
dos pelos valores de custo e/ou de realização, incluindo, quando aplicável, 8 - Imobilizado de Uso: 8.1 - Outras Imobilizações
os rendimentos auferidos até a data do balanço. e) Permanente: É de2014
2013
monstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações
Custo de DepreSaldo
Saldo
acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-eco- Composição:
Taxa Aquisição ciação Líquido Líquido
nômica estimada dos bens, e a principal taxa anual é de 20% para sistema Instalações
39
(1)
38
de processamento de dados e sistema de transporte. O Banco manteve os Móveis e
saldos dos bens registrados no Ativo imobilizado ao custo histórico em ra- Equipamentos de Uso
10%
142
(11)
131
3
zão de não terem sido identificados indícios de desvalorização, saldos es- Sistema de Comunicação ses que não excedem o valor recuperável; f) Ativos Arrendados: Os ar- Equipamentos
28
(2)
26
rendamentos em cujos termos o Banco assume os riscos e benefícios ine- Sistema de
rentes a propriedade são classificados como arredamentos financeiros. No Processamento de dados 20%
592
(347)
245
357
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é medido pelo valor igual ao me- Sistema de Segurança
1
1
nor valor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos míni- Sistema de Transporte
20%
50
(21)
29
40
mos do arrendamento mercantil. Após o reconhecimento inicial, o ativo é Total
852
(382)
470
400
registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. g) Provi- 8.2 - Intangível
2014
2013
sões, ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração
Custo de DepreSaldo
Saldo
e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e tam- Composição:
Taxa Aquisição ciação Líquido Líquido
bém das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios defi- Software Licença de Uso
8
8
nidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do Total
8
8
CMN, sendo: Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, 9 - Outras Obrigações – Carteira de Câmbio
2014
2013
exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há Câmbio Vendido a Liquidar
2.248
1.381
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam Interbancário para liquidação pronta
16.098
14.392
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Provi- Obrigações por Compra de Câmbio
11.470
7.304
sões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores Obrigações por Vendas Realizadas
1.574
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
(43)
a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for Total
29.773
24.651
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos 10 - Arrendamento Mercantil (Arrendatário): O Banco possui, em 31
para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem de dezembro de 2014, R$ 302 (custo) contabilizados como ativo imobimensuráveis com suficiente segurança; Passivos Contingentes: de acor- lizado (Sistema de Processamento de Dados), com contrato de arrendo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não damento mercantil financeiro. O contrato possui prazo de duração de 36
são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela meses, com cláusulas de opção de compra após essa data. Em 31 de
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não este- dezembro de 2014 os pagamentos futuros mínimos estão apresentados
jam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes da seguinte forma:
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Diretores e Administradores do Bexs Banco de Câmbio S/A. - São de é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
Paulo - SP. Examinamos as demonstrações financeiras do Bexs Banco de com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasiCâmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro leiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimende 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do to de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonsdata, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais no- trações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria entas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demons- volve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evitrações financeiras: A administração do Bexs Banco de Câmbio S/A, é dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstraresponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons- ções financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamentrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
sil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
Brasil – BACEN e pelos controles internos que ela determinou como ne- erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrade distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. ções financeiras do Banco para planejar os procedimentos de auditoria que
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilida- são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma

Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2014 e 2013 e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2014
(Em R$ Mil)
2º Semestre
Exercícios
2014
2014
2013
Receitas da Intermediação Financeira
14.877 18.653
6.501
Resultado de Operações de Câmbio
14.652 18.289
6.306
Resultado de Operações com
Títulos e Valores Mobiliários
225
364
195
Resultado Bruto da Intermediação Financeira14.877 18.653
6.501
Outras Receitas/Despesas Operacionais
(7.324) (11.472) (6.514)
Despesas de Pessoal
(1.824) (2.958) (1.934)
Outras Despesas Administrativas
(4.713) (7.556) (4.123)
Despesas Tributárias
(842) (1.027) (483)
Outras Receitas Operacionais
55
120
26
Outras Despesas Operacionais
(51)
Resultado Operacional
7.553
7.181
(13)
Resultado Antes da Tributação
sobre o Lucro e Participações
7.553
7.181
(13)
IRPJ e CSLL
(2.822) (2.822)
(2)
Lucro/Prejuízo do Período
4.731
4.359
(15)
Quantidade de Ações: 7.500.000
7.500
7.500
7.500
Lucro/Prejuízo por ação
0,6308 0,5812 (0,0020)
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013
e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2014 (Em R$ Mil)
2º Semetre
Exercícios
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2014
2014
2013
Resultado do semestre/exercício
4.731
4.359
(15)
Depreciação e amortização
75
143
127
Variações nos ativos e passivos
Aumento/Redução em TVM e
instrumentos financeiros derivativos
3.986 (1.439) (1.050)
Aumento/Redução em outros créditos
(3.742)
3.822 (12.621)
Aumento/Redução em outras obrigações
10.619
8.266 9.702
Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais
15.669 15.151 (3.857)
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado
(44)
(221)
(8)
Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades de investimentos
(44)
(221)
(8)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de Lucros/Dividendos
(2.617) (2.617)
Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades de financiamentos
(2.617) (2.617)
Aumento/Redução líquido(a) de
caixa e equivalentes de caixa
13.008 12.313 (3.865)
Aumento (Redução) nas disponibilidades:
13.008 12.313 (3.865)
No início do semestre/período
2.910
3.605 7.470
No final do semestre/período
15.918 15.918 3.605
Composição
2014
2013
Passivo Circulante
38
190
Total Obrigações por Aquisição de Bens
38
190
Os arrendamentos são garantidos pelos próprios bens objeto dos contratos. 11 - Capital Social - O Capital Social em 31/12/2014 e 31/12/2013 é
de R$ 7.500 mil sendo composto de 7.500.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 12 - Partes Relacionadas – O Banco possui transações em 31/12/2014 no montante de R$ 13.668, no ativo e R$ 13.769,
no passivo e em 31/12/2013 o montante de R$ 240, no passivo, com outras
partes relacionadas não tendo cobertura de seguro e quaisquer garantias
dadas ou recebidas. As operações acima foram realizadas com base em
taxas, prazos e valores usualmente praticados no mercado na data das
operações, considerando-se a ausência de risco. 13. Remuneração do
Pessoal Chave da Administração. Os administradores são também acionistas, e a partir do segundo semestre de 2014, considerando que o banco
está operando em conformidade com o planejado e apresentando um crescimento sustentável, foi decidido pelo Conselho de Administração remunerar os membros da diretoria, em valores compatíveis com as responsabilidades de cada um e coerente com a complexidade das operações realizadas sem comprometer a geração de resultados e sua destinação, inclusive
pela constituição de reservas. Em 31 de dezembro de 2013, não obtiveram
remuneração no exercício findo devido ao projeto de criação do Banco de
Câmbio; os esforços foram acumulados em prol do referido projeto.
14. Distribuição de lucros: No exercicio de 2014 houve a distribuição de
dividendos no valor de R$ 2.617 conforme AGE de 10/10/2014, alterada
pela AGE de 22/12/2014. No exercício de 2013 não houve distribuição de
dividendos. 15 - Gerenciamento de Risco Operacional: Em cumprimento
da Resolução nº 3380/06 do CMN, o Bexs Banco de Câmbio S/A, gerencia seus riscos operacionais em total consonância com as disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado. Sua diretoria está plenamente engajada no processo, definiu e aprovou a política de gerenciamento e coordena as atividades relacionadas ao risco operacional e disponibilizou adequados recursos humanos e materiais. É responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação aos clientes e colaboradores em
seu site na rede mundial de computadores, disponível a todos os interessados. 16 - Gerenciamento de Risco de Mercado: Em cumprimento da
Resolução nº 3464/2007 do CMN, o Banco implantou a estrutura de gerenciamento de risco de mercado, a qual é compatível com a natureza das
operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição em
taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, da instituição. As
aplicações são controladas pela Diretoria, que avalia a necessidade de diluição do Risco. A política de gerenciamento de risco de mercado contempla decisões relativas a utilização de derivativos e hedge. A estrutura de
gerenciamento de risco de mercado está divulgada em seu site na rede
mundial de computadores, disponível a todos os interessados. 17 – Gerenciamento de Risco de Liquidez: Em observância ao que estabelece a
Resolução 4.090, do CMN e normas complementares, o Banco implantou
sua política de gerenciamento de risco de liquidez que é compatível com a
complexidade de suas operações e adequada ao fluxo de recursos de entradas e saídas originadas da intermediação das operações de câmbio e
saídas para liquidar compromissos administrativos, além do capital próprio
aplicado no negócio e que está disponível no curto prazo, visando a permanente liquidez. Esta política está disponível na rede mundial de computadores, podendo ser consultada diretamente no sitio da instituição. 18 - Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio
da Resolução nº 3849/2010 do Banco Central do Brasil.
A Diretoria
Valdemir Soprani - Contador - CRC-1SP 88.327/O-0
opinião sobre a eficácia desses controles internos do Banco. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Bexs Banco de Câmbio S/A, em 31 de dezembro de 2014,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. São Paulo, 20 de março de 2015.
Sacho - Auditores Independentes - CRC - 2SP 017.676/O-8
Marcelo Machado de Andrade - CRC - 1SP 223997/O-8

