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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2018 (Em R$ Mil)

ATIVO Notas 2018 2017
Circulante  156.497 150.139
Disponibilidades 4 22.399 37.791
Aplicações Interfi nanceiras de Líquidez 5 100.895 76.960
Revendas a Liquidar Posição Bancada  100.895 76.960

Outros Créditos  33.023 35.174
Carteira de Câmbio 7 32.950 34.226
Diversos 8 73 948

Outros Valores e Bens  180 214
Despesas Antecipadas  180 214

Não Circulante  8.490 5.003
Realizável a Longo Prazo  3.038 1.020
Títulos e Valores Mobiliários 6 1.976 -
Mantidos até o Vencimento  1.976 -

Outros Valores e Bens  1.062 1.020
Despesas Antecipadas  1.062 1.020

Imobilizado de Uso 9 5.123 3.902
Imóveis de Uso  2.960 2.960
Outras Imobilizações de Uso  3.629 1.932
(Depreciações Acumuladas)  (1.466) (990)

Intangível 10 329 81
Outros Ativos Intangíveis  420 253
(Amortizações Acumuladas)  (91) (172)

Total do Ativo  164.987 155.142

PASSIVO Notas 2018 2017
Circulante  88.940 99.521
Relações Interdependências  5.670 10.144
Recursos em Trânsito de Terceiros 11 5.670 10.144

Outras Obrigações  83.270 89.377
Cobrança e Arrecadação 
 de Tributos e Assemelhados  696 639
Carteira de Câmbio 12 32.359 39.675
Sociais e Estatutárias  710 491
Fiscais e Previdenciárias 13 20.600 27.452
Negociação e Intermediação de Valores 14 5.741 3.244
Diversas 15 23.164 17.876

Patrimônio Líquido 17 76.047 55.621
Capital Social
De Domiciliados no País  50.000 21.500

Reservas de Lucros  26.047 34.121
Reserva Legal  5.550 3.049
Reservas de Lucros à Disposição de Acionistas  20.497 31.072

Total do Passivo  164.987 155.142

 2º Semestre                 Exercícios
 2018 2018 2017
Receitas da Intermediação Financeira 165.067 305.417 256.622
Resultado de Operações de Câmbio 162.090 299.895 251.757
Resultado de Operações 
 com Títulos e Valores Mobiliários 2.977 5.522 4.865
Resultado Bruto 
 da Intermediação Financeira 165.067 305.417 256.622
Outras Receitas/Despesas Operacionais (120.724) (218.164) (160.734)
Receita de Prestação de Serviços 42 90 47
Despesas de Pessoal (11.598) (20.435) (19.233)
Outras Despesas Administrativas (101.421) (183.469) (129.809)
Despesas Tributárias (7.750) (14.323) (11.998)
Outras Receitas Operacionais 8 11 306
Outras Despesas Operacionais (5) (38) (47)
Resultado Operacional 44.343 87.253 95.888
Resultado antes da Tributação 
 sobre o Lucro e Participações 44.343 87.253 95.888
Imposto de Renda / Contribuição Social (17.828) (36.124) (41.417)
Participações nos Lucros (628) (1.107) (775)
Lucro do Período 25.887 50.022 53.696
Quantidade de Ações: 50.000 50.000 21.500
Lucro por ação 0,5177 1,0004 2,4975

 2º Semestre          Exercícios
 2018 2018 2017
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 25.887 50.022 53.696
Ajustes ao Lucro Líquido 393 601 382
Depreciações e Amortizações 393 601 382

(Aumento)/Redução dos Ativos Operacionais (3.965) 167 (10.237)
Títulos e Valores Mobiliários (60) (1.976) -
Outros Créditos (3.861) 2.151 (9.128)
Outros Valores e Bens (44) (8) (1.109)

Aumento/(Redução) dos Passivos Operacionais 13.159 (10.581) 32.855
Relações Interdependências (4.219) (4.474) (1.248)
Outras Obrigações 17.378 (6.107) 34.103

Caixa Líquido Proveniente 
 de Atividades Operacionais 35.474 40.209 76.696
Atividades de Investimentos
Aquisições de Imóveis de Uso - - -
Aquisições de Imobilizados de Uso (1.237) (1.742) (324)
Aplicações no Intangível (298) (332) (10)
Alienações de Imobilizados de Uso 4 4 5

Caixa Líquido Proveniente 
 de Atividades de Investimentos (1.531) (2.070) (329)
Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (22.665) (29.596) (23.561)
Ajustes de Exercícios Anteriores - - 1.261

Caixa Líquido Proveniente 
 de Atividades de Financiamentos (22.665) (29.596) (22.300)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 11.278 8.543 54.067
Caixa e Equivalentes no início do Semestre/Exercício 112.016 114.751 60.684
Caixa e Equivalentes no fi nal do Semestre/Exercício 123.294 123.294 114.751

Aumento de Caixa e Equivalentes 11.278 8.543 54.067

Aos Senhores Acionistas, Clientes e Colaboradores do
Bexs Banco de Câmbio S/A. São Paulo - SP
A Diretoria do Bexs Banco de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições le-
gais, apresenta as Demonstrações Contábeis acompanhadas das suas respecti-
vas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores, sendo todos referentes ao 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018. Os documentos foram elaborados 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, com observância às normas es-
tabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) e também de acordo com o modelo do documento previsto no Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Este documento lista os pontos principais dentre todos os processos desenvolvi-
dos durante este exercício pelo Bexs Banco de Câmbio S/A.
• Auditoria

De acordo com a Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, informamos que 
durante o exercício de 2018 os Auditores Independentes prestaram, exclusivamen-
te, 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 independência ou de objetividade em relação aos trabalhos de auditoria.
• Sustentabilidade

O Bexs Banco de Câmbio S/A adota as melhores práticas de sustentabilidade em 
seus negócios. Sua política interna de responsabilidade socioambiental contem-
pla os termos da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014, e efetiva o 
modelo de controle que deve ser adotado em relação às operações, clientes, 
parceiros e fornecedores, possibilitando a avaliação e consequente mitigação do 
risco socioambiental. A gestão do Risco Socioambiental implementada estabele-
ceu princípios, procedimentos e diretrizes, dentre os quais, a exigência de que 

nos novos contratos fi rmados com clientes, parceiros e fornecedores conste 
cláusula que trate da necessária regularidade em relação aos assuntos ligados 
ao meio ambiente, trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil (fazendo-se 
compor das análises de Compliance) a fi m de que sejam apurados os riscos li-
gados a eventuais danos socioambientais. Por fi m, vale destacar que o Bexs 
Banco de Câmbio S/A apoia projetos em áreas sociais, de saúde, culturais, edu-
cacionais e esportivas em entidades reguladas pelos órgãos competentes.
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do 

Terrorismo
O Bexs Banco de Câmbio S/A, com o compromisso constante de prevenir e com-
bater a lavagem de dinheiro, o fi nanciamento ao terrorismo e a corrupção em 
suas operações, atividades e relacionamentos, atua continuamente para asse-
gurar a conformidade às regulamentações editadas pelos Órgãos competentes. 
Reafi rmando esse compromisso, o Bexs atua ativamente no aprimoramento dos 
controles existentes, fundamentais para o processo de prevenção e detecção de 
situações com indícios de lavagem de dinheiro. Esta estrutura prevê instrumen-
tos de controle, análise e acompanhamento das operações realizadas com clien-
tes e parceiros de forma individualizada. Os sistemas de controles e o monitora-
mento de operações permitem a identifi cação tempestiva de situações atípicas. 
A área de Compliance é responsável por esse acompanhamento prévio, forma-
lizando pareceres para a Diretoria responsável pelas atribuições defi nidas na Cir-
cular BACEN nº 3.461, de 24 de julho de 2009, em caso de não aprovação de 
operação ou não recomendação do início do relacionamento. Por fi m, destaca-
-se a preocupação em conhecer o cliente e o programa de treinamento ao qua-
dro de funcionários sobre o tema, abrangendo palestras, curso à distância e dis-
ponibilização de cartilhas.

• Conjuntura Econômica
O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 0,8% no terceiro trimestre de 2018 em 
relação ao segundo trimestre de 2018, de acordo com o IBGE. Foi a sétima ele-
vação consecutiva. Em relação ao 3º trimestre de 2017, o crescimento foi de 
1,3%. No acumulado nos quatro trimestres terminados no 3º trimestre de 2018, 
o PIB subiu 1,4% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. 
Já no acumulado do ano, de janeiro a setembro 2018, o PIB cresceu 1,1% em 
relação a igual período de 2017. O câmbio terminou o ano de 2018 com o dólar 
cotado a R$ 3,87 e terminou o ano de 2017 com o dólar cotado a R$ 3,26, um 
aumento de 18,71%. A meta da taxa Selic fechou o exercício de 2018 em 6,5%.
• Desempenho dos Negócios

Frente a esse cenário, os Administradores do Bexs Banco de Câmbio S/A ava-
liam como bom o desempenho da Instituição, 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 2018 em 
19,536%, fi cando 10,911% acima dos 8,625% regulamentares. Esta folga é re-
fl exo, principalmente, dos resultados acumulados ao longo do tempo oriundos 
do aumento orgânico das operações, conforme previsto em plano de negócios.
Os assuntos referentes ao Contexto Operacional, Gerenciamento de Risco e Ou-
vidoria encontram-se em nossas Notas Explicativas.
Assim sendo, a Diretoria agradece aos clientes e parceiros pela confi ança depo-
sitada e aos colaboradores pelo comprometimento na obtenção dos resultados 
apresentados.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.
A Diretoria

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2018 (Em R$ Mil)

Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ Mil)
1 - Contexto Operacional: O Bexs Banco de Câmbio S/A tem por objeto social 
a realização de operações e serviços de câmbio e outras atividades expressa-
mente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: A Administração do Bexs 
Banco de Câmbio S/A autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações 
contábeis em 18 de janeiro de 2019, as quais estão sendo apresentadas de acor-
do com a legislação societária e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
em consonância tanto com as normas e resoluções estabelecidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil quanto pelo Conselho Monetário Nacional. Tais demonstrações in-
cluem as melhores estimativas e premissas quanto à mensuração de provisões 
para perdas e estimativas de determinação da vida útil de ativos; portanto, os 
resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas.
3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração dos Resulta-
dos: As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o regime de com-
petência; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados por disponi-
bilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e aplicações no mercado aber-
to. Essas aplicações, cujos vencimentos se dão em até 90 dias, têm como obje-
tivo gerenciar os compromissos de curto prazo e estão reconhecidas pelos res-
pectivos valores de aquisição, com seus rendimentos incorridos reconhecidos até 
a data do balanço. A composição das disponibilidades registradas em caixa e 
equivalentes de caixa estão apresentadas na Nota 4; c) Moeda Estrangeira: 
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas 
na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio de cada transação. Ati-
vos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moe-
da 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 resultados; d) Aplicações Interfi nancei-
ras de Liquidez: Estão apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço; e) Títulos e valores mobiliários 
e instrumentos fi nanceiros derivativos: De acordo com o estabelecido pela 
Circular nº 3.068/01, os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são 
classifi cados em três categorias distintas, conforme a intenção da Administração, 
quais sejam: Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de se-
rem ativa e frequentemente negociados, são ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período; Títulos disponíveis para venda: 
são aqueles que não se enquadram como para negociação e nem como manti-
dos até o vencimento, são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à 
conta destacada do Patrimônio Líquido, deduzido dos efeitos tributários; Títulos 
mantidos até o vencimento: são aqueles para os quais há a intenção e capa-
cidade fi nanceira para sua manutenção em carteira até o vencimento; são ava-
liados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em con-
trapartida ao resultado do período. Os instrumentos fi nanceiros derivativos: 
são contabilizados pelo valor justo e mantidos como ativos quando positivos, e 
como passivos, quando negativos. São reavaliados subsequentemente também 
a valor justo, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente 
no resultado do período. f) Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo: Es-
tão demonstrados pelos valores de custo e/ou realização, incluindo, quando apli-
cável, os rendimentos auferidos até a data do balanço; g) Ativos Imobiliza-
dos: São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das respectivas depre-
ciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear de acor-
do com a vida útil-econômica estimada dos bens. O quadro de depreciação com 
as taxas praticadas está demonstrado na Nota 9; 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 cados indícios de desvalorização. Ressalta-
mos que esses saldos não excedem o valor recuperável; h) Ativos Intangíveis: 
São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das respectivas amortizações 
acumuladas. As amortizações são calculadas pelo método linear de acordo com 
a vida útil-econômica estimada dos direitos de uso. O quadro de amortização 
com as taxas praticadas está demonstrado na Nota 10; i) Provisões, Ativos e 
Passivos Contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das 
provisões, das contingências ativas e passivas e também das obrigações legais 
são efetuados de acordo com os critérios defi nidos pelo CPC 25, o qual foi apro-
vado pela Resolução CMN nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009 sendo: Ativos 
Contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Adminis-
tração possui garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não 
caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo; Provi-
sões são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídi-
cos quanto à natureza das ações, a similaridade com processos anteriores e o 
posicionamento de tribunais. São constituídas provisões quando a perda for ava-
liada como provável, o que ocasionaria uma eventual saída de recursos para a 
liquidação das obrigações, e também quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com sufi ciente segurança; Passivos Contingentes, de acordo com 
o CPC 25, é o termo utilizado para passivos que não são reconhecidos contabil-
mente pois a sua existência somente será confi rmada pela ocorrência ou não de 
um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o con-
trole da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento pois são considerados perdas possíveis, devendo ser apenas di-
vulgados em notas explicativas. As obrigações classifi cadas como remotas não 
são provisionadas e nem divulgadas. j) Passivo Circulante e Exigível a Lon-
go Prazo: Demonstrado por valores das obrigações assumidas e provisionadas 
até a data do balanço; k) 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 le-
gislação pertinente.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Composição 2018 2017
Caixa 1 1
Banco Central Reservas Livres em Espécie 2.173 1.592
Depósitos no Exterior em Moedas Estrangeiras 20.053 36.187
Disponibilidades em Moeda Estrangeiras 172 11
Sub Total Disponiblidades 22.399 37.791
Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 100.895 76.960
Total 123.294 114.751

5 - Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez
Composição 2018 2017
Operações Compromissadas - Letras do Tesouro Nacional 100.895 76.960
Total 100.895 76.960
6 - Títulos e Valores Mobiliários: Estão contabilizados pelo valor de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base na taxa 
de remuneração e em razão da fl uência dos prazos dos papéis, de acordo com a 
Circular BACEN nº 3.068, de 08 de novembro de 2001, e estão classifi cados na 
seguinte categoria: Títulos Mantidos até o Vencimento - considerando que foram 
adquiridos com o objetivo de serem mantidos em carteira até o vencimento fi nal.
Mantidos até o vencimento vencimentos 2018 2017
Carteira própria - Livres  1.699 -
Letras Financeiras do Tesouro Nacional Acima 
 de 1.080 dias 1.699 -
Vinculados a prestação de garantia  277 -
Letras Financeiras do Tesouro Nacional Acima 
 de 1.080 dias 277 -
Total  1.976 -
7 - Outros Créditos - Carteira de Câmbio
Composição 2018 2017
Câmbio Comprado a Liquidar 9.125 13.241
Direito sobre Vendas de Câmbio 24.236 26.672
Adiantamento em Moeda Nacional (411) (5.687)
Total 32.950 34.226
As movimentações observadas nos quadros acima, 4, 5, 6 e 7 refl etem os fl u-
xos dos negócios, tendo parte dessa variação à contrapartida demonstrada nas 
contas de passivo nas Notas 11, 12 e 14.
8 - Outros Créditos - Diversos
Composição 2018 2017
Adiantamentos e Antecipações Salariais 73 5
Participações Pagas Antecipadamente (*) - 931
Devedores Diversos - 12
Total 73 948
(*) Participações Pagas Antecipadamente referentes aos Juros sobre Capital Pró-
prio do ano de 2017.
9 - Imobilizado de Uso
 2018 2017
  Custo de Depre- Saldo Saldo
Composição Taxa Aquisição ciação Líquido Líquido
Imóveis de Uso 4% 2.960 (354) 2.606 2.725
Instalações 10% 1.896 (425) 1.471 689
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 566 (148) 418 151
Sistema de Comunicação 
 - Equipamentos 10% 56 (13) 43 2
Sistema de Proces-
 samento de dados 20% 1.022 (516) 506 305
Sistema de Segurança 10% 89 (10) 79 30
Total  6.589 (1.466) 5.123 3.902
10 - Intangível
 2018 2017
  Custo de Amor- Saldo Saldo
Composição Taxa Aquisição tização Líquido Líquido
Software Licença de Uso 20% 420 (91) 329 81
Total  420 (91) 329 81
11 - Relações Interdependências: Registra-se nesta conta o valor das ordens de 
pagamento em moedas estrangeiras provenientes do exterior, a serem cumpridas no 
país por seu contravalor em moeda nacional, bem como o valor das ordens de paga-
mento originárias do país e ainda não cumpridas no exterior. Esta conta se destina 
ao registro transitório em contrapartida à conta Depósitos em Moedas Estrangeiras.
Relações Interdependências 2018 2017
Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira 5.670 10.144
12 - Outras Obrigações - Carteira de Câmbio
Composição 2018 2017
Câmbio Vendido a Liquidar 23.220 26.452
Obrigações por Compra de Câmbio 9.139 13.223
Total 32.359 39.675
13 - Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias
Composição 2018 2017
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 18.343 25.837
Impostos e Contribuições a Recolher sobre Serviços de Terceiros 293 227
Impostos e Contribuições sobre Salários 638 358
PIS /COFINS sobre Receita Operacional 1.286 1.024
Outros Tributos Federal / Municipal 40 6
Total 20.600 27.452
14 - Outras Obrigações - Negociação e Intermediação de Valores
Nesta conta registram-se os valores recebidos e pagos destinados à realização 
de negócios com ativos fi nanceiros, evidenciando as operações vencidas e não 
liquidadas e as operações em ser com vencimento entre D+1 e D+2.
Negociação e Intermediação de Valores 2018 2017
Negociação e Intermediação de Valores 5.741 3.244
15 - Outras Obrigações - Diversas
Composição 2018 2017
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos 77 29
Despesas de Pessoal 6.961 4.920
Outras Despesas Administrativas 16.126 12.927
Total 23.164 17.876
16 - Passivos Contingentes
Em atendimento à Resolução CMN nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009, os as-
sessores jurídicos informam a existência de ações judiciais na data base de 31 
de dezembro de 2018. O Bexs Banco de Câmbio S/A é parte em processos ad-
ministrativos e ações judiciais decorrentes do curso normal de suas operações.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, não 
constituiu provisão por não haver prováveis perdas com as seguintes ações:
Processos 2018 2017 Expectativa de Perda
Trabalhistas 2 2 Possível
Administrativos 2 1 Possível

Processos Trabalhistas: O Bexs Banco de Câmbio S/A fi gurava como parte 
em processos trabalhistas. Os principais temas abordados nesses processos ver-
sam sobre diferenças salariais, PLR, benefícios das normas coletivas, horas ex-
tras, indenização por danos morais, dentre outros. O montante total discutido 
das ações classifi cadas como sendo de risco possível é de R$ 89.
Processos Administrativos: O Bexs Banco de Câmbio S/A fi gurava como 
parte em dois processos administrativos, avaliados pelos assessores jurídi-
cos como sendo de risco possível, ainda sem um valor defi nido.
17 - Patrimônio Líquido: a) Capital Social - O Capital Social em 31/12/2018 
é de R$ 50.000; em 31/12/2017 era de R$ 21.500. O Capital Social em 31/12/2018 
é composto de 50.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal; 
b) Aumento de Capital - Na A.G.E. de 15/03/2018 foi aprovado o aumento de 
Capital de R$ 21.500 para R$ 50.000 com emissão de 28.500.000 de ações or-
dinárias nominativas sem valor nominal. O processo foi homologado pelo Banco 
Central do Brasil em 10/04/2018; c) Reserva de Lucros - Conforme Resolução 
CMN nº 3.605, de 29 de agosto de 2008, o lucro apurado e não distribuído no 
exercício deve ser destinado à conta de reserva de lucros. Em 31/12/2018 fo-
ram destinados à Reserva de Lucros à Disposição dos Acionistas R$ 17.925 do 
montante auferido no exercício (R$ 31.072 em 2017). O saldo da conta de Re-
serva de Lucro em 31/12/2018 é de R$ 20.497 (R$ 31.072 em 2017). No exer-
cício de 2018 houve a distribuição de dividendos no valor de R$ 25.890 e R$ 
3.706 de Juros sobre o Capital Próprio. No exercício de 2017 houve distribuição 
de dividendos no valor de R$ 19.000 e R$ 1.561 de Juros sobre Capital; d) Re-
serva Legal - É constituída à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qualquer 
outra destinação, limitada a 20% do capital social. No exercício de 2018 foram 
destinados R$ 2.501 (R$ 2.685 em 2017). O Saldo da conta de Reserva Legal 
em 31/12/2018 é de R$ 5.550 (R$ 3.049 em 2017).
18 - Partes Relacionadas: O Bexs Banco de Câmbio S/A não possuía transa-
ções em 31/12/2018 e em 31/12/2017 com nenhuma parte relacionada.
19 - 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 complexidade das operações realizadas, sem com-
prometer a geração de resultados e sua destinação, inclusive pela constituição 
de reservas. O Banco incorreu nos seguintes pagamentos de benefícios fi xos e 
variáveis de curto prazo aos Diretores:
 31/12/2018 31/12/2017
Proventos 2.691 2.270
Encargos Sociais 821 693
Total 3.512 2.963
O Bexs Banco não possui benefícios de longo prazo, pós-emprego, rescisão de 
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para os membros da 
Diretoria.
20 - Gerenciamento de Risco Operacional: Em cumprimento à Resolu-
ção CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, artigo 32, o Bexs Banco de 
Câmbio S/A gerencia seus riscos operacionais em consonância com as dis-
posições regulamentares e com as melhores práticas do mercado. Sua Di-
retoria está consciente e engajada na gestão do referido risco, tendo defi -
nido e aprovado a política de gerenciamento, coordenado as atividades de 
gestão relacionadas a esse risco, disponibilizado recursos humanos e mate-
riais adequados para tal fi m e promovido com ampla divulgação o manual 
de gestão aos clientes e colaboradores em seu site na seção “Publicações 
Regulamentares” (http://www.bexsbanco.com.br/publicacoes-regulamenta-
res.php), disponível a todos os interessados.
21 - Gerenciamento de Risco de Mercado: Em cumprimento à Resolu-
ção CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, artigo 25, o Bexs Banco de 
Câmbio S/A possui 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 e taxas de câmbio da institui-
ção. As aplicações fi nanceiras são concentradas em ativos de emissão do 
governo federal. A política de gerenciamento de risco de mercado contem-
pla decisões relativas à utilização de derivativos e hedge. A estrutura de ge-
renciamento de risco de mercado está divulgada em seu site na seção “Pu-
blicações Regulamentares” (http://www.bexsbanco.com.br/publicacoes-re-
gulamentares.php), disponível a todos os interessados.
22 - Gerenciamento de Risco de Liquidez: Em observância ao que estabe-
lece a Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, artigo 37, o Bexs 
Banco de Câmbio S/A possui política de gerenciamento de risco de liquidez com-
patível com a complexidade de suas operações e adequada ao fl uxo de entradas 
e saídas das operações de câmbio que intermedia, além das saídas para liquidar 
compromissos administrativos. A referida política está divulgada em seu site na 
seção “Publicações Regulamentares” (http://www.bexsbanco.com.br/publicacoes-
-regulamentares.php), disponível a todos os interessados.
23 - Gerenciamento de Capital: Os objetivos do Bexs Banco de Câmbio S/A 
na gestão de capital concentram-se principalmente nos seguintes aspectos: • Cum-
prir as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores dos mercados onde 
opera; • Salvaguardar a capacidade operacional de forma que continue propor-
cionando retorno aos acionistas e benefícios aos demais ‘stakeholders’; e • Man-
ter base de capital para suportar o desenvolvimento de seus negócios. A ade-
quação da quantidade de capital da empresa e o uso do mesmo são monitora-
dos pelo Bexs Banco de Câmbio S/A por meio de técnicas baseadas em orienta-
ções estabelecidas pelo Comitê da Basileia, e na forma orientada pelo Banco Cen-
tral do Brasil, para fi ns de supervisão. As informações exigidas são submetidas 
periodicamente ao órgão competente. A referida estrutura esta disponível em 
seu site, na seção “Publicações Regulamentares” (http:/www.bexsbanco.com.br/
publicações-regulamentaes.php).
24 - Política de Responsabilidade Socioambiental: O Bexs Banco de Câm-
bio S/A tem sua política de Responsabilidade Socioambiental divulgada a todos 
os seus colaboradores e gerencia seus riscos socioambientais nos termos da Re-
solução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014.
25 - Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em fun-
cionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da 
Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

Relatório dos Auditores Independentes

A Diretoria
Delmir Araújo Mineiro - Contador - CRC-1SP 136.172/O-0

Aos Diretores e Administradores do
BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as res-
pectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nancei-
ra do BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A em 31 de dezembro de 2018, o desem-
penho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao 
Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Éti-
ca Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabili-
dade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse re-
latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeri-
dos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade do BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco 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 contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uen-
ciar, 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 inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-

trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos 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 efi cácia dos con-
troles internos do Banco.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional do 
Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
fi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos con-
troles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de janeiro de 2019.

Sacho - Auditores Independentes - CRC - 2SP 017.676/O-8
Marcelo Machado de Andrade - CRC - 1SP 223.997/O-8

 Reservas de Lucros
 Capital Social Legal Disponiblidade Acionistas Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.500 1.500 15.225 - 24.225
Dividendos Distribuídos do Exercício Anterior - - (3.000) - (3.000)
Ajuste Exercícios Anteriores - - 639 622 1.261
Aumento de Capital 14.000 (1.136) (12.864) - -
Lucro do Exercício - - - 53.696 53.696
Destinações:
Reserva Legal - 2.685 - (2.685) -
Lucro à Disposição dos Acionistas - - 31.072 (31.072) -
Dividendos Distribuídos - - - (19.000) (19.000)
Juros sobre Capital Próprio - - - (1.561) (1.561)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 21.500 3.049 31.072 - 55.621
Mutações do Período 14.000 1.549 15.847 - 31.396
Saldos em 31 de dezembro de 2017 21.500 3.049 31.072 - 55.621
Aumento de Capital 28.500 - (28.500) - -
Lucro do Exercício - - - 50.022 50.022
Destinações:
Reserva Legal - 2.501 - (2.501) -
Lucro à Disposição dos Acionistas - - 17.925 (17.925) -
Dividendos Distribuídos - - - (25.890) (25.890)
Juros sobre Capital Próprio - - - (3.706) (3.706)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.000 5.550 20.497 - 76.047
Mutações do Período 28.500 2.501 (10.575) - 20.426
Saldos em 30 de junho de 2018 50.000 4.256 18.570 - 72.826
Lucro do Semestre - - - 25.887 25.887
Destinações:
Reserva Legal - 1.294 - (1.294) -
Lucro à Disposição dos Acionistas - - 1.927 (1.927) -
Dividendos Distribuídos - - - (19.890) (19.890)
Juros sobre Capital Próprio - - - (2.776) (2.776)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.000 5.550 20.497 - 76.047
Mutações do Período - 1.294 1.927 - 3.221
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