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                                                                                          Manaus, 30 de março de 2020. 

Ao  

Banco Central do Brasil 

 

Referente: Carta de Apresentação 

 

A Amazônia Corretora de Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

16.927.221/0001-40, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, 

apresenta por meio desta, as demonstrações contábeis para o balanço data base de 31 

de dezembro de 2019, e os esclarecimentos requeridos por força da Carta Circular 3981, 

de 25 de outubro de 2019 do Banco Central do Brasil. 

1 – Encontram-se em arquivo anexo os seguintes documentos: 

 Relatório da Administração; 

 Relatório dos Auditores Independentes; 

 Balanços Patrimoniais; 

 Demonstração do Resultado; 

 Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. 

 

2 – Informamos que as demonstrações contábeis acima mencionadas foram 

disponibilizadas no dia 30 de março de 2020, no sitio eletrônico: http: 

www.amzcambio.com.br 

03 – Por fim cumpre salientar que a alta administração da Amazônia é responsável pelo 

conteúdo dos documentos contidos neste arquivo, e por consequência, pela elaboração 

e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotada 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. 

 

Atenciosamente, 

 

Domingos Sávio Nogueira Cortez    Waldemir Soprani  

 225.368.332-91                                          CPF   

     Diretor             Contador 

 

mailto:amazoniacambio@gmail.com


 
 
 
 
 

                  Av.7 de Setembro, nº 1251, Térreo – Edifício Antônio Simões, Cep : 69005-141 Centro                                                

                               Fone: (092) 3622 -7206 / 3232-4507 -  Ouvidoria 0800 7705422                 

                                                                      e-mail: amazoniacambio@gmail.com 
 

 

 

Relatório da Administração 

 

Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas., as 

demonstrações contábeis, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do 

auditor independente, correspondente ao balanço data base em 31 de dezembro de 

2019. 

O resultado do balanço anual findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ R$ 

1.152.000,00. (Um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais). 

 

Gerenciamentos de Riscos e de Capital: em observância às disposições regulatórias 

dispostas nas Resoluções 4557/17 e 2554/98, a Amazônia mantém uma estrutura de 

gerenciamento de riscos e gestão de capital. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, os limites operacionais da Amazônia Corretora de Câmbio 

Ltda., apresentaram níveis adequados e suficientes, sendo compatíveis com a natureza 

de suas operações 

 

 

 

   Domingos Sávio Nogueira Cortez 

                        Diretor 

             CPF: 225.368.332-91 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Aos 

Ilmos. Srs. 

Quotistas e Diretores da 

AMAZÔNIA 

Corretora de Câmbio Ltda. 

Manaus, AM. 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da AMAZÔNIA Corretora de Câmbio Ltda. 

(“AMAZÔNIA”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 

as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos 

fluxos de caixa e dos resultados abrangentes, para o semestre e exercício findos naquela 

data, bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais 

políticas contábeis. 
 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto 

com as notas explicativas da Administração, que as acompanham, representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

AMAZÔNIA Corretora de Câmbio Ltda. (“AMAZÔNIA”), em 31 de dezembro de 2019, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 2º. Semestre e 

exercício findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 
Base para Opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 

na seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras”. 
 

Somos independentes em relação a “AMAZÔNIA”, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas 

http://www.finaud.com.br/
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Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

financeiras  
 

A Administração da “AMAZÔNIA” é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações financeiras, 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 financeiras livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro. 
 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela 

avaliação da capacidade da “AMAZÔNIA” continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 

base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 

Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha 

nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 

Os responsáveis pela governança da “AMAZÔNIA” são aqueles com responsabilidade 

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  
 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 

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 uma auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações financeiras.  
 

http://www.finaud.com.br/
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Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 

profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 
 

ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 

com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

Corretora. 
 

iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração 
 

iv. 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 circunstâncias que possa 

levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 

da “AMAZÔNIA”. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 

evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 

condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se em continuidade 

operacional. 
 

v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 

com o objetivo de apresentação adequada. 
 

vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

http://www.finaud.com.br/
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significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

São Paulo, SP, 

28 de fevereiro de 2020 

 

Finaud Auditores Independentes S/S 

CRC 2 SP 032.357/O-7 

 

 

 

      

 Welington Vieira Araújo   Marcio Vellani da Silva  

 Contador   Contador  

 CRC 1 SP 136.741/O-6   CRC 1 SP 260.287/O-4   

 

http://www.finaud.com.br/


AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA 
 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Valores em R$ mil) 
 

  

 

 

1 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., constituída em 28/05/2012, foi autorizada a 

operar pelo Banco Central do Brasil em 09/2012, com prazo de duração indeterminado. A 

sociedade tem por objeto social exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática 

de operações no mercado de câmbio. 

 

 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e 

Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e apresentadas 

com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. 

 

A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras e sua divulgação a terceiros, 

foi dada pela Diretoria da Corretora em 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

a) Apuração de resultado 

 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendimentos e as 

despesas de natureza financeira são calculados com base no método exponencial, observando-

se o critério “pro rata” dia. 

 

b) Estimativas contábeis  

 

Na preparação das demonstrações, foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em 

fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração para 

determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação das 

transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a 

subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e 

premissas pelo menos semestralmente. 
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c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo 

 

São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as variações 

monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. 

 
d) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e 

estrangeira, aplicações em mercado aberto, aplicações em renda fixa, cujo vencimento das 

operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, com liquidez diária e, 

portanto, apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela 

Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 

 

e) Imobilizado de Uso:  

 
São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com 

base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo 

parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema 

de Processamento de Dados e Transportes” e de 10% a.a. para as demais contas. 

  

f)           Intangível:  

 

São registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 

manutenção da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, 

registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil 

estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% 

a.a. 

 

g)          Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo 

 

Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstrados pelos valores 

conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 

variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. 
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h)          Provisão para Imposto de renda e Contribuição social 

 

A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 

acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão 

para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 15%, em 2018 a alíquota foi de 

20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal.  

 

 

4 Caixa e Equivalentes de Caixa 
 

 
Descrição 2019  2018 

    Caixa 1.120  877 
    Depósitos Bancários 857  498 
    Moedas Estrangeiras 607  408 
    Fundos de Investimentos 11  507  

Total caixa e equivalentes de caixa 2.595  2.290   

 
 
 

4.1    Fundos de Investimentos 

 

Estão classificados em Títulos Disponíveis para Negociação, e são compostos por: 

 

Descrição 2019 2018 
 Curto Prazo    

  FIC Caixa Giro MPE Referenciado DI 11 507  

Total 11 507   

 

 

5 COMPOSIÇÃO DE SALDOS RELEVANTES 
 

 

Descrição 2019 2018  

Ativo Circulante 

 

  

Outros Créditos    

  Rendas a Receber 18 22  

  Comissões e Corretagens  18 22  

    

  Diversos 158 13  

    Adiantamentos Salariais 5 2  

    Adiantamento para pagamentos nossa conta 3 3  

    Impostos e contribuições a compensar 0 8  
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    Devedores Diversos – País 150 -  

    

Passivo Circulante    

Outras Obrigações    

  Sociais e Estatutárias 135 36  

    Juros sobre capital próprio 135 36  

    

  Fiscais e Previdenciárias 147 152  

    Impostos sobre lucros a pagar 16 52  

    Impostos e contribuições a recolher 131 100  

    

  Diversas 666 440  

    Obrigações e Aquisições de Bens 123   

    Despesas com pessoal 46 52  

    Despesas administrativas 208 269  

    Credores diversos País 289 119  

    

    

Passivo Não Circulante    

  Diversas 51 0  

    Obrigações e Aquisições de Bens 51 0  

 

6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

a) Capital social 

 

O capital social de R$ 1.500, está representado por 150 quotas; totalmente integralizadas por 

quotistas domiciliados no país. 

 

b) Distribuição de lucros 

 

No exercício encerrado em 12 de novembro de 2019 houve distribuição de lucros aos sócios no 

montante de R$ 300 e (em 2018 - R$ 450). 

 

c) Reservas de Lucros 

 

Em 31 de dezembro de 2019 foi destinado saldo de lucros acumulados no montante de R$ 423 

(R$ 5 em 2018) para reservas especiais de lucros;  
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7 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO 

 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram provisionados juros sobre capital 

próprio no valor de R$ 116 e (em 2018 R$ 43), conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, e 

classificada na demonstração de resultados e demonstrações das mutações do patrimônio 

líquido em conformidade com a Resolução Bacen nº 4706/2018. 

 

8 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO. 

 
A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019 foi de R$ 50 e (em 2018 - R$ 36), a qual é considerada benefício de curto 

prazo. 

 

 

9 CONTINGÊNCIAS 

 

As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e aprovação 

pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e 

aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 

 

 

10 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 
Em cumprimento à legislação específica, Lei 9.613/1998 e Lei 12.683/2012, e às melhores 

práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os 

setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonância 

uníssona com a gestão de riscos e controles internos. 

 
 
11 GERENCIAMENTO DE ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Visando o atendimento à Resolução 4557/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou 

uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, 

procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma 

tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a 

natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 
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12 GERENCIMENTO DE RISCOS OPERACIONAL 

 

Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamento de risco 

operacional, em conformidade com a Resolução CMN 4557/2017, que alcançam o modelo de 

gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de 

documentação e armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco 

operacional.  

 

13 GERENCIMENTO DE RISCOS DE MERCADO 

O gerenciamento de risco é efetuado de forma centralizada, por área Administrativa que 

mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a 

atender as exigências da Resolução CMN 4557/17 que trata da estrutura de gerenciamento do 

risco de mercado, nos prazos estabelecidos.  

 

14        GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ 

Com base nas diretrizes da Resolução nº 4557/17 do Banco Central do Brasil, o risco de 

liquidez é definido como a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente 

suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de 

vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 

significativas. Como também de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, 

devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em 

razão de alguma descontinuidade no mercado. A Instituição monitora o risco de liquidez via 

identificação, mensuração e controle da exposição ao risco de liquidez, considerando as 

projeções de cenários econômicos e fluxos de caixa em diferentes períodos.  

Trata-se da possibilidade de ocorrência de um descasamento entre os fluxos de pagamento e 
de   recebimento, gerando, desse modo, uma incapacidade para cumprir os compromissos 
assumidos. Ou seja, em tal situação, as reservas e disponibilidades de uma instituição tornam-
se insuficientes para honrar as suas obrigações no momento em que ocorrem. 

 

15       GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO 

 
 Define-se como risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 
termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na 
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, as vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. 
 
Em atendimento a Resolução nº 4.388/14 e nº 4.557/17 do Conselho Monetário Nacional, a 
Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento do risco de crédito capaz de permitir a 
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identificação, mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição 
individualmente. 
 

16 OUVIDORIA 

 
AMAZONIA possui formalizada e operacionalizada a área de Ouvidoria em atendimento às 
disposições da Resolução nº 4.433/2015 do CMN e Circular nº 3.503/10 do BACEN, que 
consiste em atuar como canal de comunicação entre a Corretora e seus clientes para solucionar 
eventuais pendências e prestar esclarecimentos sobre seu produto. 
 
O canal de Ouvidoria está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem 
direta gratuita 08007705422 e acesso através do site http://www.amazoniacambio.com.br 
 

 

 

 

 
Domingos Sávio Nogueira Cortez          Valdemir Soprani 
                  Diretor                 Contador 
         CRC-1SP 088327/O-0 
 
 



ATIVO N.E. 2019 2018   P A S S I V O N.E. 2019 2018

CIRCULANTE 2.845     2.379     CIRCULANTE 1.080     658        

CAIXA E E QUIVALENTES DE CAIXA 3.e 2.595     2.290     RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 132        30          

  Ordens de pagamento ME 132        30          

OUTROS CRÉDITOS 213        45          OUTRAS OBRIGAÇÕES 948        628        

  Carteira de Cambio 37          10            Sociais e estatutárias 5 135        36          

  Rendas a receber 5 18          22            Fiscais e previdenciárias 5 147        152        

  Diversos 5 158        13            Diversas 5 666        440        

OUTROS VALORES E BENS 37          44          NÃO CIRCULANTE 51          -         

  Despesas antecipadas 37          44            Diversas 5 51          

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.228     1.883     

NÃO CIRCULANTE   Capital: 6.a 1.500     1.500     

IMOBILIZADO DE USO 3.f 514        160            De Domiciliados no país 1.500     1.500     

INTANGÍVEL 3.f -         2              Reservas de lucros 6.c 728        383        

TOTAL DO ATIVO 3.359     2.541     TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.359     2.541     

Contador CRC 1SP 88.327/O-0

DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ

Diretor

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações contábeis.

AMAZONIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ 16.927.221/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE  2019 E 2018 

(Em R$.  Mil)

VALDEMIR SOPRANI



EXERCICIO ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018

  CAPITAL RESERVA RESERVAS   LUCROS OU

   E  V  E  N  T  O  S  REALIZADO LEGAL LUCROS   PREJUÍZOS  T O T A L

  ACUMULADOS

SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/07/19 1.500             40                  783                -                   2.323               

  Lucro líquido do semestre 321                  321                  

  Destinações:

    Reserva Legal 16                  (16)                   -                   

    Distribuição de Lucros (300)                 (300)                 

    Distribuição de Juros sobre capital próprio (116)               (116)                 

    Reserva especial de lucros 5                    (5)                     -                   

SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 31/12/19 1.500             56                  672                -                   2.228               

MUTAÇÕES DO SEMESTRE -                 16                  (111)               -                   (95)                   

SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/19 1.500             18                  365                -                   1.883               

  Lucro líquido (prejuízo) do período 761                  761                  

  Destinações:

    Reserva Legal 38                  (38)                   -                   

    Distribuição de Lucro (300)                 (300)                 

    Distribuição de Juros sobre capital próprio (116)               (116)                 

    Reserva especial de lucros 423                (423)                 -                   

SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/19 1.500             56                  672                -                   2.228               

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO -                 38                  307                -                   345                  

SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/18 1.500             -                 484                -                   1.984               

  Lucro líquido do período 349                  349                  

  Destinações:

    Reserva Legal 18                  (18)                   -                   

    Distribuição de Lucro (450)               (450)                 

    Reserva especial de lucros 331                (331)                 -                   

SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/18 1.500             18                  365                -                   1.883               

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO -                 18                  (119)               -                   (101)                 

       VALDEMIR SOPRANI

Contador CRC 1SP 88.327/O-0

AMAZONIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ 16.927.221/0001-40

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em R$ Mil

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ

Diretor

 E 2º SEMESTRE  DE DEZEMBRO DE 2019

Reservas de Lucros



2º Semestre

 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2019 2019 2018

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.278                   7.716                   7.244                   

  Resultado de operações de câmbio 3.276                   7.704                   7.239                   

  Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 2                          12                        5                          

RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.278                   7.716                   7.244                   

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS (2.839)                  (6.564)                  (6.656)                  

  Receitas de prestação de serviços 116                      231                      262                      

  Despesas de pessoal (708)                     (1.358)                  (1.216)                  

  Outras despesas administrativas (2.077)                  (5.049)                  (5.353)                  

  Despesas tributárias (169)                     (391)                     (378)                     

  Outras receitas operacionais 5                          5                          31                        

  Outras despesas operacionais (6)                         (2)                         (2)                         

RESULTADO OPERACIONAL 439                      1.152                   588                      

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO 

  E PARTICIPAÇÕES 439                      1.152                   588                      

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (118)                     (391)                     (239)                     

Imposto de renda/Contribuição Social (118)                     (391)                     (239)                     

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE E EXERCÍCIO 321                      761                      349                      

JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO (116)                     (116)                     (43)                       

Nº de quotas 150                      150                      150                      

Lucro por  quota 2,14 5,07 2,33

Em R$ Mil 

E 2º SEMESTRE DEZ 2019

AMAZONIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ 16.927.221/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

  EXERCICIOS ENCERRADOS DEZEMBRO 2019 E 2018

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ

Contador CRC 1SP 88.327/O-0

VALDEMIR SOPRANI

Diretor



Em R$ Mil 

2º Semestre Exercicio Exercício

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto 2019 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício 321                    761                    349                    

Depreciações e amortizações 31                      58                      53                      

Variação de Ativos e Obrigações

(Aumento) redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos -                     -                     -                     

(Aumento) redução de outros créditos (100)                   (168)                   (4)                       

(Aumento) redução de outros valores e bens 7                        7                        (8)                       

Aumento (redução) em outras obrigações (48)                     473                    (100)                   

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 211                    1.131                 290                    

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Inversões em:

     Aquisição de Imobilizado (405)                   (410)                   (51)                     

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (405)                   (410)                   (51)                     

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de juros de capital próprio (116)                   (116)                   -                     

Dividendos/Lucros pagos/propostos (300)                   (300)                   (450)                   

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (416)                   (416)                   (450)                   

Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa (610)                   305                    (211)                   

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício 3.205                 2.290                 2.501                 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 2.595                 2.595                 2.290                 

Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa (610)                   305                    (211)                   

AMAZONIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ (MF) 16.927.221/0001-40
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

EXERCICIOS ENCERRADOS EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018

E 2º SEMESTRE DEZEMBRO 2019

DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ

Diretor

VALDEMIR SOPRANI

Contador CRC 1SP 88.327/O-0

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações contábeis.



2º-SEM-19 2019 2018

Lucro Liquido do Periodo 321                 761                       349                 

-                        -                        -                  

-                        -                        -                  

-                        -                        -                  

-                        -                        -                  

RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO 321                       761                       349                 

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 233                       349                       607

AMAZÔNIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

EXERCICIOS ENCERRADOS EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018

E 2º SEMESTRE DEZEMBRO 2019

(+-) Parcela de outros resultados abrangentes 

(+ -) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge

(+ -) Ganhos ou Perdas Atuariais (benefícios a empregados)

(+-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis

CNPJ(MF) 16.927.221/0001-40

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em R$ Mil 

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIR SOPRANI

Contador CRC 1SP 88.327/O-0Diretor

           DOMINGOS SAVIO NOGUEIRA CORTEZ
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