
1 - Contexto operacional: A Bexs Corretora de Câmbio S/A (“Corre-
tora”) tem como objeto social a realização, de operações e serviços de 
câmbio, prestação serviços de assistência técnica aos clientes em ope-
rações de câmbio, intermediação e prática de operações no mercado 
de câmbio e outras atividades expressamente autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil.
2 - Apresentação das demonstrações fi nanceiras: A Administração 
da Bexs Corretora de Câmbio S/A autorizou a conclusão da elaboração 
das demonstrações fi nanceiras em 15 de julho de 2019, as quais estão 
sendo apresentadas de acordo com a legislação societária e com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, e em consonância tanto com as nor-
mas e resoluções estabelecidas pelo Banco Central do Brasil quanto pelo 
Conselho Monetário Nacional. Tais demonstrações incluem as melhores 
estimativas e premissas quanto à mensuração de créditos tributários di-
feridos, provisões para perdas e contingências e estimativas de determi-
nação 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 re-
sultados: As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o re-
gime de competência; b) Caixa e equivalentes de caixa: São represen-
tados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e 
aplicações no mercado aberto. Essas aplicações, cujos vencimentos se 
dão em até 90 dias, tem 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 
composição das disponibilidades registradas em caixa e equivalentes de 
caixa estão apresentadas na Nota 4; c) Moeda estrangeira: As transa-
ções em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na 
moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio de cada transa-
ção. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são converti-
dos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamen-
to. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ati-
vos e os passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações dos 
resultados; d) Ativo circulante e realizável a longo prazo: Estão demons-
trados pelos valores de custo e/ou realização, incluindo, quando aplicá-
vel, os rendimentos auferidos até a data do balanço; e) Provisões, ativos 
e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção das provisões, das contingências ativas e passivas e também das 
obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios defi nidos pelo 
CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 3.823, de 16 de de-
zembro de 2009, sendo: Ativos contingentes: não são reconhecidos con-
tabilmente, exceto quando a Administração possui controle da situação 
ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as 
quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como pratica-
mente certo; Provisões: são constituídas levando em consideração a opi-
nião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, 
sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 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 contabilmente, pois a sua existência 
somente será confi rmada pela ocorrência ou não de um ou mais even-
tos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Ad-
ministração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de re-
conhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo 
ser apenas divulgados em notas explicativas. As obrigações classifi cadas 
como remotas não são provisionadas e nem divulgadas; f) Passivo cir-
culante e exigível a longo prazo: Demonstrado pelos valores das obriga-
ções assumidas e provisionadas até a data do balanço; g) Provisão para 
imposto de renda/contribuição social: O imposto de renda da pessoa ju-
rídica e a contribuição social sobre o lucro foram calculados com base no 
lucro tributável ajustado nos termos da legislação pertinente. Os crédi-
tos tributários de imposto de renda e contribuição social são calculados 
sobre prejuízo fi scal e base negativa de contribuição social, além de adi-
ções e exclusões temporárias. Os créditos tributários sobre adições tem-
porárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respec-
tivas provisões pelas quais foram constituídas, e aqueles relacionados a 

Balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais)

Relatório da Administração em 30 de junho de 2019 e 2018

Demonstração do resultado - Semestres fi ndo 
em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do fl uxo de caixa - método indireto - Semestres 
fi ndo em 30 de junho de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 2019 2018
Circulante  391 687
 Disponibilidades 4 352 686
 Outros créditos  39 1
  Carteira de câmbio 5 8 -
  Diversos 6 31 1
Não circulante 6 1.485 1.396
Realizável a longo prazo  1.485 1.396
 Outros créditos  1.485 1.396
  Interposição de recursos trabalhistas  82 71
  Crédito tributário IR e CSLL  1.035 979
  Devedores por depósitos em garantia  356 334
  Impostos a compensar/recuperar  12 12

Total do ativo  1.876 2.083

Passivo Notas 2019 2018
Circulante  110 218
 Outras obrigações  110 218
  Cobrança e arrecadação 
   de tributos e assemelhados  11 11
  Carteira de câmbio 7 8 115
  Fiscais e previdenciárias 8 9 10
  Negociação e intermediação de valores 9 1 14
  Diversas 10 81 68
Não circulante 11 338 286
Exigível a longo prazo  338 286
 Provisão para contingências  338 286
Patrimônio líquido 12 1.428 1.579
 Capital social
  De domiciliados no país  1.610 1.610
 Prejuízo acumulado  (182) (31)
Total do passivo  1.876 2.083

 Notas 2019 2018
Receitas da intermediação fi nanceira  150 195
Resultado de operações de câmbio  150 195
Resultado bruto da intermediação fi nanceira  150 195
Outras receitas / (despesas operacionais)  (440) (321)
Receitas de prestações de serviços  3 2
Despesas de pessoal  (156) (133)
Despesas administrativas  (166) (148)
Despesas tributárias  (8) (10)
Outras receitas operacionais  14 1
Outras despesas operacionais  (127) (33)
Resultado antes da tributação 
 sobre o prejuízo  (290) (126)
Imposto de renda e contribuição social 13 (56) 51
Prejuízo do semestre  (346) (75)
Quantidade de ações:  61.008 61.008
Prejuízo por ação  (0,005671) (0,001229)

 2019 2018
Atividades operacionais
Prejuízo do semestre (346) (75)
(Aumento) / redução dos ativos operacionais 15 (375)
 Outros créditos 13 (375)
 Outros valores e bens 2 -
Aumento / (redução) dos passivos operacionais 119 67
 Outras obrigações 119 67
Caixa líquido proveniente de (utilizado nas) 
 atividades operacionais (212) (383)
Atividades de fi nanciamento
 Aporte de capital para absorção 
  de prejuízos acumulados 258 392
Caixa líquido proveniente de (utilizado nas) 
 atividades de fi nanciamento 258 392
Aumento / (redução) líquido de caixa e equivalentes 46 9
 Caixa e equivalentes no início do semestre 306 677
 Caixa e equivalentes no fi nal do semestre 352 686
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes 46 9

Aos Senhores Acionistas, Clientes e Colaboradores da
Bexs Corretora de Câmbio S/A.
São Paulo - SP
A Diretoria da Bexs Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às dis-
posições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras acompanha-
das das suas respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores, 
sendo todos referentes ao semestre fi ndo em 30 de junho de 2019.
Os documentos foram elaborados de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações, com observância às normas estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN), pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e também 
de acordo com o modelo do documento previsto no Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Este documento lista os pontos principais dentre todos os processos de-
senvolvidos durante este semestre pela Bexs Corretora de Câmbio S/A.
• Auditoria

De acordo com a Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, in-
formamos que no primeiro semestre de 2019 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 indepen-
dência ou de objetividade em relação aos trabalhos de auditoria.

• Sustentabilidade
A Bexs Corretora de Câmbio S/A adota as melhores práticas de susten-
tabilidade em seus negócios. Sua política interna de responsabilidade so-
cioambiental contempla os termos da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de 
abril de 2014, e da efeito ao modelo de controle que deve ser adotado 
em relação às operações, clientes, parceiros e fornecedores, possibilitan-
do a avaliação e consequente mitigação do risco socioambiental.
A gestão do Risco Socioambiental implementada estabeleceu princí-
pios, procedimentos e diretrizes para, mas não se limitando, a exigên-
cia de que nos novos contratos fi rmados com clientes, parceiros e for-
necedores conste cláusula que trate da necessária regularidade em re-
lação aos assuntos ligados ao meio ambiente, trabalho análogo ao es-
cravo e trabalho infantil, (fazendo-se compor das análises de Com-
pliance), a fi m de que sejam apurados os riscos ligados a eventuais da-
nos socioambientais.
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamen-
to do Terrorismo

A Bexs Corretora de Câmbio S/A, com o compromisso constante de pre-
venir e combater a lavagem de dinheiro, o fi nanciamento ao terrorismo 
e a corrupção em suas operações, atividades e relacionamentos, atua 
continuamente para assegurar a conformidade às regulamentações edi-
tadas pelos Órgãos competentes. Reafi rmando esse compromisso, a 

Bexs Corretora de Câmbio S/A atua ativamente no aprimoramento dos 
controles existentes, fundamentais para o processo de prevenção e de-
tecção de situações com indícios de lavagem de dinheiro. Essa estrutura 
prevê instrumentos de controle, análise e acompanhamento das opera-
ções realizadas com clientes e parceiros de forma individualizada. Os sis-
temas de controles e o monitoramento de operações permitem a identi-
fi cação tempestiva de situações atípicas. A área de Compliance é res-
ponsável por esse acompanhamento prévio, formalizando pareceres 
para a Diretoria responsável pelas atribuições defi nidas na Circular BA-
CEN nº 3.461, de 24 de julho de 2009, em caso de não aprovação de 
operação ou não recomendação de início de relacionamento. Por fi m, 
destaca-se a preocupação em conhecer o cliente e o programa de trei-
namento ao quadro de funcionários quanto ao tema, o que abrange pa-
lestras, curso à distância e disponibilização de cartilhas.
• Conjuntura Econômica

A recuperação econômica brasileira foi interrompida no primeiro trimes-
tre de 2019, com o PIB sofrendo uma retração na ordem de 0,2% fren-
te ao quarto trimestre de 2018, conforme dados do IBGE. A infl ação me-
dida pelo IPCA, encerrou o primeiro semestre de 2019 em 3,37%, valor 
para os últimos 12 meses, inferior à meta de 4,25%. A fraca atividade 
econômica combinada ao ambiente de elevadas incertezas foi responsá-
vel por reduzir a taxa de investimento da economia e elevar a capacida-
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prejuízo fi scal e base negativa serão realizados mediante a geração de 
resultado tributável, baseados nas expectativas atuais de realização e 
considerando os estudos técnicos e análises da administração.
4 - Caixa e equivalentes de caixa
Composição 2019 2018
Depósitos bancários 85 360
Disponibilidades em moedas estrangeiras 267 326
Total 352 686
5 - Outros créditos – carteira de câmbio:
Composição 2019 2018
Câmbio comprado a liquidar 8 -
Total 8 -
6 - Outros créditos - diversos
Composição 2019 2018
Créditos tributários IR e CSLL 1.035 979
Devedores por depósitos em garantias 356 334
Interposição de recursos trabalhistas 82 71
Impostos e contribuições a recuperar 12 12
Devedores diversos 31 -
Adiantamentos e antecipações salariais - 1
Total 1.516 1.397
Os créditos tributários serão compensados dentro do prazo permiti-
do pela Resolução CMN nº 3.355 de 31 de março de 2006. Tal com-
pensação depende da natureza do crédito gerado. Os créditos tribu-
tários de impostos e contribuições foram constituídos somente sobre 
prejuízo fi scal.
7- Outras obrigações – carteira de câmbio
Composição 2019 2018
Câmbio vendido a liquidar 8 -
Obrigações por vendas realizadas - 115
Total 8 115
8 – Outras obrigações - fi scais e previdenciárias
Composição 2019 2018
Impostos e contribuições a recolher 
 sobre serviços de terceiros 1 -
Impostos e contribuições sobre salários 7 7
PIS / COFINS sobre receita operacional 1 3
Total 9 10
9 – Outras obrigações - negociação e intermediação de valores
Nesta conta registram-se os valores recebidos e pagos destinados à rea-
lização de negócios com ativos fi nanceiros. Objetiva evidenciar as ope-
rações vencidas e não liquidadas além das operações em ser com venci-
mentos entre D+1 a D+2.
Composição 2019 2018
Negociação e intermediação de valores 1 14
10 - Outras obrigações – diversas
Composição 2019 2018
Despesas de pessoal 46 36
Outras despesas administrativas 35 32
Total 81 68
11 - Passivos contingentes: Em atendimento à Resolução CMN nº 
3.823, de 16 de dezembro de 2009, os assessores jurídicos informam 
a existência de ações judiciais na data base de 30 de junho de 2019. A 
Bexs Corretora de Câmbio S/A é parte em processo administrativo e 
ações judiciais decorrentes do curso normal de operações. A Adminis-
tração, com base em informações de seus assessores jurídicos, em 
análise das demandas judiciais pendentes e em decisões anteriores às 
qualidades reivindicadas, constituiu provisão em montante considera-
do sufi ciente para cobrir prováveis perdas com as ações em curso, 
como segue:
 Quantidades
Processos 2019 2018 Expectativa de Perda
Fiscais - 1 Provável
Fiscais 2 2 Possível
Trabalhistas 3 3 Provável
Trabalhistas 1 2 Possível
Trabalhistas - 1 Remota
Cíveis - 1 Provável
Cíveis 1 1 Possível
Administrativos 2 1 Possível

Processos fi scais: A Bexs Corretora de Câmbio S/A fi gurava como parte 
em processos que versam sobre matéria fi scal, avaliados pelos assesso-
res jurídicos como sendo duas ações de risco possível no valor de R$ 
2.434. As contingências fi scais referem-se, principalmente, às discus-
sões judiciais relativas à fi scalização da Receita Federal e Conselho Re-
gional de Economia em São Paulo. Processos trabalhistas: A Bexs Corre-
tora de Câmbio S/A fi gurava como parte em processos trabalhistas. Os 
principais temas abordados nesses processos versam sobre diferenças 
salariais, PLR, benefícios das normas coletivas, horas extras, indenização 
por danos morais, dentre outros. O montante total discutido das ações 
classifi cadas com risco provável é de R$ 338 e o montante de risco pos-
sível é de R$ 113. Efetuamos a provisão de R$ 338 (2018 – R$ 286) para 
as ações de risco provável. Processos cíveis: A Bexs Corretora de Câm-
bio S/A fi gurava como parte em um processo judicial que versa sobre 
matéria cível, avaliado pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível é de R$ 694. Processos administrativos: A Bexs Corretora de 
Câmbio S/A fi gurava como parte em dois processos administrativos. A 
multa pecuniária aplicada é de R$ 16.923. Nossos assessores jurídicos, 
através de ação anulatória, consideram a ocorrência de tais contingên-
cias como de risco possível; contudo, o valor de R$ 16.598 já se encon-
tra fi nanceiramente caucionado pelo acionista e o valor de R$ 325 pela 
própria Corretora, para suspensão da exigibilidade da multa e dos res-
pectivos atos executório-restritivos. 
12 – Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social em 
30/06/2018 e 30/06/2017 é de R$ 1.610. O Capital Social é composto 
de 61.008.580 ações ordinárias nominativas sem valor nominal; b) Pre-
juízos acumulados: A única acionista deliberou sobre um aporte de capi-
tal para absorção de prejuízos acumulados no primeiro semestre de 
2019 no montante de R$ 258. Em 2018 R$ 392. Em 30/06/2019 a Cor-
retora apurou um prejuízo de R$ (346). Em 2018 R$ (75). O saldo da 
conta de prejuízo acumulado em 30/06/2019 é de R$ (182). Em 2018 
R$ (31). A única acionista ainda afi rma que tem a intenção de manter as 
operações da Corretora e vem buscando através de estudos melhorar o 
seu resultado operacional.
13 – Imposto de renda e contribuição social: O resultado de Impos-
to de Renda e Contribuição Social apurado está demonstrado no quadro 
abaixo:
 2019 2018
Apuração da base de cálculo IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da 
 tributação sobre o lucro (290) (290) (126) (126)
Alíquota nominal de imposto 
 de renda e contribuição social 25% 15% 25% 20%
Imposto de renda e contribuição social 73 44 32 25
(Adições) / exclusões temporárias (32) (20) (4) (2)
Ajuste créditos tributários 
 CSLL de 20% para 15% - (121) - -
Total 41 (97) 28 23
Créditos tributários: Durante os semestres fi ndos em 30 de junho de 
2019 e 2018 a Corretora efetuou o registro contábil de crédito tributá-
rio, conforme prerrogativas da Resolução CMN nº 3.059, de 20 de de-
zembro de 2002, alterada pela Resolução CMN nº 3.355, de 31 de mar-
ço de 2006. Os créditos tributários serão compensados dentro do pra-
zo permitido pela regulamentação acima mencionada. A compensação 
depende da natureza do crédito gerado. Os créditos tributários de im-
postos e contribuições foram constituídos somente sobre diferenças 
temporárias. Créditos tributários são avaliados periodicamente, tendo 
como parâmetro a geração de lucro tributável para fi ns de imposto de 
renda e contribuição social em montante que justifi que a ativação de 
tais valores. Os Créditos Tributários apresentaram as seguintes movi-
mentações no semestre
 Saldo em Consti- Alteração Saldo em
 31/12/2018 tuição alíquota CSLL 30/06/2019
Provisão para 
 contingências trabalhistas 95 51 (11) 135
Prejuízo fi scal IRPJ e 
 base negativa CSLL 996 14 (110) 900
Total crédito tributário 1.091 65 (121) 1.035
A realização dos créditos tributários está estimada da seguinte forma:
 Valor Nominal Valor Presente
Em 2019 55 53
Em 2020 54 51
Em 2021 56 50
Em 2022 58 49
Em 2023 61 48
Demais Anos 751 501
Total 1.035 752

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações fi nanceiras

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

Aos Administradores e Acionistas da
Bexs Corretora de Câmbio S/A
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Bexs Corretora de 
Câmbio S/A (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semes-
tre fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira da Bexs Corretora de Câmbio S/A em 30 de ju-
nho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de cai-
xa para o semestre fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. 
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-
tador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfases
Processo administrativo disciplinatório
Chamamos atenção para a nota explicativa n° 11, que menciona dois 
processos administrativos movidos pelo Banco Central do Brasil à Cor-
retora em 2016, cuja multa no montante de R$ 16.923 mil foi estabe-
lecida e depositada judicialmente em garantia do débito. Os processos 
administrativos encontram-se em fase de discussão junto ao Banco 

Central do Brasil. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esse assunto.
Realização de Créditos Tributários
Conforme mencionado na nota explicativa nº 13, a Corretora mantém 
registrados, em 30 de junho de 2019, créditos tributários oriundos de 
prejuízo fi scal e base negativa de Contribuição Social no montante de R$ 
1.035 mil. A realização destes créditos tributários depende da geração 
de lucros tributáveis e do cumprimento do plano de negócios, descrito na 
Nota Explicativa nº 12b. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto.
Outros assuntos
As demonstrações fi nanceiras da Corretora para o semestre fi ndo em 30 
de junho de 2018 foram auditadas por outro auditor independente que 
emitiu relatório, em 23 de julho de 2018, com uma opinião sem modifi -
cação sobre essas demonstrações fi nanceiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nan-
ceiras e o relatório do auditor
A Administração da Corretora é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so-
bre as demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria so-
bre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações fi nanceiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações fi nanceiras 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 fi nan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade da Corretora de continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Administração pre-
tenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações fi nanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e man-
temos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, 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 

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.610 (348) 1.262
 Aporte para absorção de prejuízos acumulados - 392 392
 Prejuízo do semestre - (75) (75)
Saldos em 30 de junho de 2018 1.610 (31) 1.579
Mutações do período - 317 317
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.610 (94) 1.516
 Aporte para absorção de prejuízos acumulados - 258 258
 Prejuízo do semestre - (346) (346)
Saldos em 30 de junho de 2019 1.610 (182) 1.428
Mutações do período - (88) (88)

BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
CNPJ: 52.937.216/0001-81

de ociosa dos fatores de produção. Segundo dados do instituto IPEA, a 
utilização da capacidade instalada industrial é de aproximadamente 
78%. Não obstante, a agenda de modernização do Estado, defendida 
pelo governo iniciado em 2019, ganhou papel importante na defi nição 
dos agregados macroeconômicos brasileiros. A aprovação da Reforma 
da Previdência vem sendo citada pelo Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central do Brasil (BACEN) como fator preponderante 
para a decisão de redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, 
que se encontra no valor mínimo histórico de 6,5% ao ano.
• Desempenho dos Negócios

Em relação ao capital, o índice de Basileia total encerrou o primeiro se-
mestre de 2019 em 19,52%, fi cando 10,67% acima dos 8,00% regula-
mentares. Esta folga é refl exo, principalmente, do aumento orgânico das 
operações do conglomerado Bexs.
Os assuntos referentes ao Contexto Operacional, Gerenciamento de Ris-
co e Ouvidoria encontram-se em suas Notas Explicativas.
Assim sendo, a Diretoria agradece aos clientes e parceiros pela confi an-
ça depositada e aos colaboradores pelo comprometimento na obtenção 
dos resultados apresentados.

São Paulo, 15 de julho de 2019.
A Diretoria

14 – Limites operacionais: Os limites mínimos de patrimônio líquido 
compatível com o grau de risco decorrente da exposição das fi nancei-
ras (Acordo da Basileia) e limites máximos de diversifi cação de risco e 
aplicação de recursos no ativo permanente são apurados conforme cri-
térios estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.723, de 31 de maio de 
2000. Em 30 de junho de 2019 os limites operacionais estão devida-
mente atendidos, com confortável margem reportada entre o Patrimô-
nio de referência e o mínimo exigido para o RWA. A situação do Con-
glomerado em relação ao risco da exposição das operações fi nanceiras, 
está assim representada:
 Junho/2019
Ativos ponderados pelo risco RWA (Risk Weighted Asset) 488.371
Patrimônio de referência para comparação com RWA 95.332
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 39.070
Índice de Basileia 19,52%
15 - Partes relacionadas: A Bexs Corretora de Câmbio S/A não pos-
sui transações em 30/06/2019 e 30/06/2018 com partes a ela relacio-
nadas.
• Remuneração do pessoal-chave da administração: Os administradores 
não obtiveram remuneração nos primeiros semestres de 2019 e 2018.
16 - Gerenciamento de risco operacional: Em cumprimento à Re-
solução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, artigo 32, a Bexs 
Corretora de Câmbio S/A gerencia seus riscos operacionais em conso-
nância com as disposições regulamentares e com as melhores práticas 
do mercado. Sua Diretoria está consciente e engajada na gestão do re-
ferido risco, tendo: defi nido e aprovado a política de gerenciamento, 
coordenado as atividades de gestão relacionadas a esse risco, disponi-
bilizado recursos humanos e materiais adequados para tal fi m e pro-
movido com ampla divulgação o manual de gestão aos clientes e cola-
boradores em seu site, na seção “Publicações Regulamentares” (http://
www.bexsbanco.com.br/publicacoes-regulamentares.php), disponível 
a todos os interessados.
17 - Gerenciamento de risco de mercado: Em cumprimento à Re-
solução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, artigo 25, a Bexs 
Corretora 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 ju-
ros e taxas de câmbio da instituição. As aplicações fi nanceiras são con-
centradas em ativos de emissão do governo federal. A política de ge-
renciamento de risco de mercado contempla decisões relativas à utili-
zação de derivativos e hedge. A estrutura de gerenciamento de risco de 
mercado está divulgada em seu site na seção “Publicações Regulamen-
tares” (http://www.bexsbanco.com.br/publicacoes-regulamentares.
php), disponível a todos os interessados.
18 - Gerenciamento de risco de liquidez: Em observância ao que 
estabelece a Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, ar-
tigo 37, a Bexs Corretora de Câmbio S/A possui política de gerencia-
mento de risco de liquidez compatível 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 disponível em seu site, na se-
ção “Publicações Regulamentares” (http://www.bexsbanco.com.br/
publicacoes-regulamentares.php).
19 – Gerenciamento de capital: Os objetivos da Bexs Corretora 
de Câmbio S/A na gestão de capital concentram-se principalmente 
nos seguintes aspectos: - Cumprir as exigências estabelecidas pelos 
órgãos reguladores dos mercados onde opera; - Salvaguardar a ca-
pacidade operacional de forma que continue proporcionando retorno 
aos acionistas e benefícios aos demais ‘stakeholders’; e - Manter 
base de capital para suportar o desenvolvimento de seus negócios. 
A adequação da quantidade de capital da Corretora e o seu uso são 
monitorados por meio de técnicas baseadas em orientações esta-
belecidas pelo Comitê da Basileia, e na forma orientada pelo Ban-
co Central do Brasil, para fi ns de supervisão. As informações exigi-
das são submetidas periodicamente ao órgão competente. A refe-
rida estrutura está disponível em seu site, na seção “Publicações 
Regulamentares” (http://www.bexsbanco.com.br/publicacoes-
regulamentares.php).
20 – Política de responsabilidade socioambiental: A Bexs Correto-
ra de Câmbio S/A tem sua política de Responsabilidade Socioambiental 
divulgada a todos os seus colaboradores e gerencia seus riscos socioam-
bientais nos termos da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014.
21 - Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se 
em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas 
por meio da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Corretora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nan-
ceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em 
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi -
nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciên-
cias signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nos-
sos trabalhos.

São Paulo, 28 de agosto de 2019.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Dario Ramos da Cunha
CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1SP214144/O-1
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