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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(“Financeira”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cifra S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis 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 internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
elaborada sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação está sendo efetuada como in-
formação suplementar pela Financeira, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em con-
junto com a nossa auditoria das demonstrações financeiras da Financeira. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e regis-
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defi-
nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião,
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevan-

tes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante 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 financeiras
A administração da Financeira 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 de a Financeira 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 Financeira ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Financeira 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 a 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,

Cifra S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67CNPJ Nº 08.030.215/0001-67

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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:
• 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.
• 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 eficácia dos controles internos da Financeira.
• Avaliamos a adequação das práticas 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 levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Financeira. Se concluirmos que existe 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 Financeira a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras 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, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019
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SIQ Participações Ltda.
CNPJ 28.386.223/0001-58 - NIRE 35235051534 - (“Sociedade”)

Edital de Convocação - Reunião de Quotistas
Convocamos os sócios para se reunirem em reunião a realizar dia 
21/03/19, às 15:30 h., em 1ª convocação, ou dia 1/04/19, às 15:30 
h., em 2ª convocação, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 
11º andar, SP/SP. Ordem do Dia: Redução do capital social, por 
considerá-lo excessivo em relação ao objeto da sociedade. Repre-
sentação: Os sócios deverão comparecer pessoalmente à reunião 
de quotistas ou ser representados por outro sócio, ou por advogado, 
mediante outorga de mandato com especificação dos atos autoriza-
dos. Voto Escrito: Faculta-se a todos os sócios a apresentação de 
razões de voto por escrito, o qual deverá ser anexado à ata de reunião 
de quotistas. SP, 14/02/19. Bruno Sérgio Heilberg - Administrador.

SIQ Participações Ltda.
CNPJ 28.386.223/0001-58 - NIRE 35235051534 - (“Sociedade”)

Edital de Convocação - Reunião de Quotistas
Convocamos os sócios para se reunirem em reunião a realizar dia 
21/03/19, às 14 h., em 1ª convocação, ou dia 1/04/19, às 14 h., em 
2ª convocação, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, 
SP/SP. Ordem do dia. i) o balanço patrimonial e resultado econômico 
relativos ao exercício social de 2018; ii) havendo resultado positivo, 
deliberar a distribuição de lucros aos sócios; iii) atribuição e divisão 
entre os sócios quanto aos valores que a sociedade receberá da TG 
São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A., mediante proposta 
de divisão de lucros e redução de capital a ser objeto de Reunião de 
Quotistas específica. Consulta às demonstrações financeiras. As 
demonstrações financeiras que serão objeto das deliberações cons-
tantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos 
os sócios a partir do dia 18/02/2019, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultadas no horário 
comercial das 09 às 18 h., de segunda à sexta-feira. Representação. 
Os sócios deverão comparecer pessoalmente à reunião de quotistas 
ou ser representados por outro sócio, ou por advogado, mediante 
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto 
escrito. Faculta-se a todos os sócios a apresentação de razões 
de voto por escrito, o qual deverá ser anexado à ata de reunião de 
quotistas. SP, 14/02/19. Bruno Sérgio Heilberg - Administrador.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Fluxo de Caixa Proveniente Reclassificado
  das Atividadades Operacionais: 1º Sem.17 1º Sem.16

493642ertsemes od odiuqíl orcuL
Atividades Operacionais:         (811)        1.243
Receitas (despesas) que não afetam o caixa:            32            27

7223oãçazitroma e oãçaicerpeD
(Aumento)/diminuição do ativo circulante:         (138) 119

11161rebecer a sadneR
)59()31(oibmâc - sotidérc sortuO
)42()241(rarepucer a sotsopmI

7211sosreviD
Aumento/(diminuição) do passivo circulante:         (705)        1.097

)765(siaibmac seõçagirbO 1.066
Obrigações fiscais e previdenciárias 36 (111)

7565laossep moc seõçagirbO
(seõçagirbo sartuO 230) 85

Atividades de Investimentos:           (22)           (34)
)43()22(sodazilibomi me seõçidA

Atividades de Financiamento         (293)              -
Distribuição de lucros pagos aos sócios (293) -

Total dos Efeitos )088(axiaC ed 1.603
Variação de Caixa, Bancos e
  Fundos de Liquidez Imediata:         (880)        1.603

Saldo no início do 342.1924.3ertsemes 
Saldo no final do semestre 2.549 2.846

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Reclassificado
DESCRIÇÃO  30.06.17  30.06.16
Receitas:      5.786      4.381

394.3503.5oibmâc ed sadneR
Rendas de prestação de serviços 244 613

572732satiecer sartuO
Despesas Operacionais:     (5.445)     (3.826)

75.1(laossep ed sasepseD 8) (890)
)800.1()805.1(savitartsinimda sasepseD

Despesas tributárias (28) (30)
)32()41(oibmâc ed sasepseD

Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais (32) (28)
)748.1()582.2()6 aton( sasepsed sartuO

555143SC e RI od setnA odatluseR
Provisão IRPJ e Contribuição social (95) (161)

493642ertsemeS od odiuqíL orcuL
Lucro Líquido Por Quota 0,19 0,30

Reclassificado
PASSIVO  30.06.17  30.06.16
CIRCULANTE: (nota 3 m)      2.095      2.193

Obrigações cambiais (nota 3 g) 1.077 1.066
Obrigações fiscais e previdenciárias (nota 3 j) 732 869
Obrigações com pessoal (notas 3 h e 3 i) 211 171

7857)k 3 aton( seõçagirbo sartuO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 10)      1.571      1.117

Capital social (nota 3 523.1523.1)l
Lucros / prejuízos acumulados 246 (208)

TOTAL DO PASSIVO      3.666      3.310

Reclassificado
ATIVO  30.06.17  30.06.16
CIRCULANTE: (nota 3 m)      3.481      3.138

Caixa e equivalentes de caixa (nota 3 b e 4) 2.549 2.846
Títulos e valores mobiliários (nota c) 33 33

43152)d 3 aton( rebecer a sadneR
Outros créditos – câmbio (nota 3 e) 726 95

42841rasnepmoc a sotsopmI
6-sosreviD

NÃO CIRCULANTE:         185         172
Imobilizado de Uso (nota 3 f e 5) 443 397
(-) Depreciações acumuladas (nota 3 f e 5) (258) (225)

TOTAL DO ATIVO      3.666      3.310

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016 - (Valores em milhares de reais)

TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ(MF) nº 57.582.264/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto operacional: A Sociedade tem por objeto social exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no
mercado de câmbio, além de prestar serviços de consultoria neste seg-
mento. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstra-
ções contábeis da Torre Corretora de Câmbio Ltda. foram elaboradas em
conformidade com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, em
consonância com as normas do Banco Central do Brasil, e estão sendo
apresentadas segundo as disposições constantes do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis correspondentes ao período comparativo findo em 30.06.2016,
foram reclassificadas para melhor apresentação. 3. Principais práticas
contábeis: a) Apuração do resultado. Reconhecido segundo o regime de
competência; seu exercício social é constituído de 12 (doze) meses, com
início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, sendo
que existe um encerramento semestral em 30 de junho e 31 de dezembro
de acordo com as disposições do Banco Central do Brasil. b) Caixa e
equivalentes de caixa. Representadas por valores em moeda nacional e
estrangeira mantido em caixa e em contas correntes bancárias. c) Títulos
e valores mobiliários. Representados por títulos de capitalização. d)
Rendas a receber. Correspondem a corretagens de câmbio a receber,
representadas pelo montante de MR$ 22 com notas fiscais emitidas a
vencer e MR$ 3 com notas fiscais emitidas vencidas. e) Outros créditos
- câmbio. Representados pelo movimento de venda de câmbio a diversos
clientes em 29 e 30.06.2017 para recebimento no D1 e D2, incluso MR$
401 lastreado com as compras de câmbio interbancária a liquidar junto ao
Banco Paulista. f) Ativo imobilizado. Demonstrado pelo custo de aquisi-
ção das imobilizações, acrescido da correção monetária até 31.12.1995,
inclusas as adições e baixas ocorridas até 30.06.2017 e a depreciação
efetuada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida
útil econômica dos bens. g) Obrigações cambiais. Representadas pelo
movimento de compras de câmbio interbancárias de MR$ 401 junto ao
Banco Paulista e financeiras de MR$ 676, para liquidação no D1 e D2. h)
Provisão do 13º salário. Constituída à razão de 1/12 avos com base na
remuneração mensal percebida pelos empregados, inclusos também os
encargos sociais correspondentes. i) Provisão de férias. Constituída
com base na remuneração percebida pelos empregados, levando-se em
consideração as férias vencidas e proporcionais, inclusos também os
encargos sociais correspondentes. j) Obrigações fiscais e previdenciá-
rias. Inclui MR$ 95 com provisão para imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro, constituídas às alíquotas e legislação fiscal vigente
com base no Lucro Real sobre balancete mensal de suspensão, incluso,
quando aplicável, o adicional de 10%, MR$ 637 com provisão de impostos
e contribuições a recolher retidos sobre serviços prestados por terceiros
(MR$ 3), salários (MR$ 65) e com as operações de câmbio (MR$ 569). k)
Outras obrigações. Representadas por ordens de USD 22.772,58 no mês
de junho de 2017 emitidas junto ao Banco Paulista, típicos das atividades
operacionais normais de uma corretora de câmbio, liquidadas em 01.07.2017.
l) Capital social. Totalmente subscrito e integralizado, está representado
por 1.325.000 quotas de R$ 1,00 cada uma. m) Ativo circulante e passivo
circulante. Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos quando aplicáveis dos rendimentos e/ou encargos financeiros, bem
como as taxas cambiais, calculados até a data do balanço. 4. Caixa e
equivalentes de caixa: Representados por disponibilidades em moeda
nacional e estrangeira. Os valores em moeda estrangeira estão converti-

dos às taxas oficiais de câmbio em vigor na data de encerramento do
semestre.
Descrição 30.06.17 30.06.16

177593lanoican adeom me levínopsiD
Depósitos bancários moeda nacional 1.635 1.983
Disponível em moeda estrangeira        519          92
Total     2.549     2.846
5. Imobilizado de uso Custo de Deprec. Saldo em
Bens aquisição acumul.   30.06.17 Taxa a.a.

11seõçalatsnI (11) - 10%
Móveis e equipamentos 44 (36) 8 10%
Sistema de comunicação 8 (5) 3 10%

031solucíeV (40) 90 20%
Sistema de proc. de dados          250      (166)            84 20%
Total          443      (258)          185
6. Outras despesas
Despesa: 30.06.17 30.06.16

571132SNIFOC
8283SIP

Comissão e serviços correspondentes 2.015 1.644
Outras despesas           1            -
Total     2.285     1.847
7. Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando,
baseado na opinião dos assessores jurídicos, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma possí-
vel saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Nesse senti-
do, com base na estimativa de perda possível apresentada pelos nossos
assessores jurídicos, posição em 17.12.2018, com relação ao processo
cível em andamento nº 1036221-63.2017.8.26.0100 com o valor da causa
em MR$ 408 referente restituição de supostos valores cobrados em exces-
so a título de taxas de corretagem no âmbito do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, não se fez necessário a constituição de
provisões pela incerteza de futuros desembolsos. 8. Seguros contratados:
A corretora mantém cobertura de seguro, considerada como suficiente pela
Administração para atender possíveis perdas que possam advir em caso
de sinistros. 9. Gerenciamento de riscos: Atendendo às exigências
requeridas pelo Banco Central do Brasil através da Resolução nº 4.557, de
23.02.2017, a Torre Corretora aprovou informar ao público externo através
dessas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 (R$ mil)

Capital Lucro/Prej. Patrimônio
EVENTOS                                 . Realizado Acumulado     Líquido
Saldo em 01.01.2016       1.325           (602)           723
Lucro líquido do 1º semestre/2016 - 394 394
Saldo em 30.06.2016       1.325           (208)        1.117
Saldo em 01.01.2017       1.325                -        1.325
Lucro líquido do 1º semestre/2017 - 246 246
Saldo em 30.06.2017       1.325            246        1.571

30.06.2017, as seguintes informações: 9.1. Risco operacional: A Torre
Corretora, visando aprovar políticas e procedimentos a serem adotados
para o cumprimento do disposto dessa Resolução que sejam consistentes
com os negócios da instituição, implementou uma estrutura de Gerencia-
mento de Risco Operacional alinhada com a realidade e o objetivo do
negócio. A diretoria definiu seu compromisso no sentido de estabelecer
diretrizes para o contínuo aprimoramento do gerenciamento dos riscos
associados ao negócio, estando capacitada a identificar, avaliar, monitorar
e controlar os riscos. Foi ainda deliberada, como melhor prática de geren-
ciamento de riscos, a aplicação do programa de auto avaliação e através
dos seus colaboradores atuarem preventivamente mediante a avaliação
dos riscos e controle, registro e tratamento de perdas e a implementação
de planos de ação mitigado dos riscos operacionais. Tal política foi apro-
vada pela diretoria e comunicada aos colaboradores e partes relevantes
para o necessário cumprimento. Será ainda revisada criteriosamente em
período anual ou quando mudanças significativas ocorrerem, asseguran-
do a continua pertinência, adequação e eficácia. 9.2. Risco de mercado:
A política de gerenciamento de risco de mercado, foi implementada na
instituição visando adotar procedimentos que sejam consistentes com a
estratégia dos negócios da Corretora, sua expertise e tolerância a risco.
Tal política estabelece diretrizes e responsabilidades para a implementa-
ção e manutenção do sistema de gerenciamento de risco de mercado da
instituição. Tem como objetivo promover ações que possam manter a
exposição dos riscos de mercado em patamares aceitáveis do cenário
atual; manter suficiente entendimento e conhecimento desses riscos en-
volvidos na tomada de decisões, os quais afetam na condução dos
negócios e alinhá-los com a estratégia da instituição; definir e aprovar
limites operacionais e seguir estritamente as regulamentações pertinentes
a alocação de capital para cada tipo de negócio realizado pela Corretora;
assegurar a alocação de recursos tecnológicos e humanos, inclusive
treinamento necessário para o desempenho adequado na gestão de ativos
e passivos expostos ao risco de mercado. A definição de que trata este
tópico, inclui ainda o risco das operações sujeitas a variação cambial, das
taxas de juros, dos pregões de ações e dos pregões de mercadorias
(commodities). 9.3. Risco de crédito: A Torre Corretora nomeou o diretor
responsável devidamente cadastrado no UNICAD. Foi implementada uma
estrutura de gerenciamento do risco de crédito compatível com a natureza
e complexidade das operações da instituição, uma vez que atua somente
na intermediação de operações de câmbio e na prestação de serviços
correlatos aos processos desta natureza, identificando como risco a
possibilidade da ocorrência do não recebimento da remuneração pelos
serviços prestados a seus clientes. Para atender essa possibilidade (ris-
co), a Torre Corretora adota acompanhamento sistemático diário dos valo-
res a receber através de relatórios do sistema de cobrança e sistema
gerencial, possibilidade a identificação pronta das ocorrências e tomar as
medidas necessárias para a solução. 10. Limite de patrimônio de refe-
rência - PR: Levando-se em consideração os requisitos mínimos de
apuração do Patrimônio de Referência (PR) e de Capital Principal definidos
e apurados conforme Resoluções nºs 4.192 e 4.193, de 01.03.2013, a
Corretora apresentou uma Margem sobre o Patrimônio de Referência Re-
querido positiva de MR$ 480, posição em 30.06.2017, portanto, nessa
data base se encontrava enquadrada nesse limite operacional. 11. Insti-
tuição do Componente Organizacional de Ouvidoria: Conforme estabele-
cido pela Resolução nº 4.433 e pelas Circulares Bacen nºs. 3.501 e 3.503,
respectivamente de 27 de julho de 2015, 16 de julho de 2010 e 26 de julho
de 2007, o Componente Organizacional de Ouvidoria se encontra em pleno
funcionamento. 12. Auditoria dos controles internos: Em atendimento a
Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998 do Banco Central do
Brasil, a auditoria dos controles internos é realizada anualmente por
auditor independente externo, que emitiu relatório datado de 29 de junho
de 2018 para o exercício social de 2017.

LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGO - Diretor
CARLOS ALBERTO DE  SOUZA
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Torre Corretora de Câmbio Ltda.  São Paulo - SP.
1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Fi-
nanceira Torre Corretora de Câmbio Ltda., que compreendem o Balanço
Patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto
pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira Torre Corretora
de Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para
opinião com ressalvas: 2.1. Disponibilidades em moeda nacional e
estrangeira: Em virtude de nossa contratação haver ocorrido em 2018,
para o exame da demonstrações contábeis referentes ao semestre findo
em 30 de junho de 2017, não nos foi praticável verificar a existência física
dos saldos consignados sob a rubrica de disponibilidades em caixa moeda
nacional de MR$ 395 e estrangeira de MR$ 519, cuja existência dos
numerários estão baseados em controles analíticos e relatórios internos
de conferência, tão pouco a circularização junto as instituições financei-
ras para confirmação externa dos saldos de MR$ 1.635, portanto, utiliza-
mos procedimentos alternativos para a validação dos controles exercidos
sobre os mesmos. 2.2. Competência das despesas com pagamento de
comissões e serviços prestados por correspondentes: Na extensão de
nossos exames, constatamos através das notas fiscais de serviços emi-
tidas no evento subsequente, diversos pagamentos efetuados a corres-
pondentes referentes aos serviços prestados no mês de junho de 2017,
suportadas por notas fiscais emitidas com datas de julho e agosto de
2017, totalizando o montante aproximado de MR$ 237 não provisionados,
consequentemente, afetando o resultado do 1º semestre de 2017 e o
Limite do Patrimônio de Referência em 30.06.2017. Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela

parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-
beis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar 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.  Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Corretora.  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, não existem incertezas relevantes
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria

a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.  Obtemos evidência da auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras da Corretora para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018
Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S

CRC2SP017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli

Contador-CRC1SP040608/O - Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio

Contador-CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável

auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas 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 suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião modificada sobre as demonstrações contábeis. 3. Outros
Assuntos: Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho
de 2016 apresentados para fins comparativos, foram examinados por ou-
tros auditores independentes que emitiram relatório datado de 30 de setem-
bro de 2016, com ressalva para o semestre findo em 30 de junho de 2016,
quanto a não verificação de existência física das contas caixa em moeda
nacional (R$ 771 mil) e moedas estrangeira (R$ 92 mil), cuja existência de
numerários está baseada exclusivamente em controles analíticos e relató-
rios internos de conferência. Os valores correspondentes ao semestre e
exercício findos em 31 de dezembro de 2016, que englobam os saldos de
abertura consignados no Balanço Patrimonial de 2017, foram examinados
por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 1º de
julho de 2017, sem ressalvas. 4. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A administração da corretora é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições financeiras 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, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis. 5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, 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 acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como

O combate
ao contrabando e
o fortalecimento

da economia 
Valdomiro Soares (*)

Um dos maiores problemas en-
frentados pela indústria foi exposto 
em números pela Receita Federal. 

Em 2018, as ações de combate ao 
contrabando, ao descaminho e à pi-
rataria atingiram marcas históricas. 
Dados informam que, de janeiro a 
novembro, foram recolhidos R$ 
2,974 bilhões em mercadorias, 
sendo que, no ano anterior, o valor 
chegou a R$ R$ 2,301 bilhões.

Os produtos sem procedência 
que estão à disposição dos consu-
midores afetam enormemente a 
economia brasileira, uma vez que 
o preço dos mesmos torna-se mais 
atrativo por não haver o recolhi-
mento de impostos sobre eles. E a 
sonegação representa um problema 
aos cofres públicos, assim como um 
prejuízo às empresas que atuam de 
forma idônea. Entre os muitos itens 
apreendidos, os cigarros foram os 
que bateram recordes históricos. 
Segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), 
o produto ocupa a quarta colocação 
no ranking de tributos: 80,42%. No 
mesmo período documentado pela 
Receita Federal, foram retirados 
das ruas 263 milhões de maços. 
Isso signifi ca perder uma receita 
tributária muito relevante, uma vez 
que o cigarro é um dos produtos 
mais tributados no país.

No entanto, vale ressaltar que se 
existem produtos à venda nas ruas 
é porque há consumidores dispostos 
a adquiri-los e é isso que faz a eco-
nomia informal se fortalecer. Não 
são apenas os cigarros, pois basta 
circularmos um pouco para encon-
trarmos de tudo à disposição, de 
celulares e brinquedos a óculos de 
grau, por exemplo. Além de ilegais, 
esses produtos, nessas condições, 
são prejudiciais à população.

Muito mais do que garantir que 
os impostos sejam revertidos aos 
cofres públicos, uma marca regis-
trada, legal e dentro das exigências 
dos órgãos controladores que 
atuam no país, signifi ca o cuidado 
com a saúde dos consumidores. 

Além disso, a comercialização de 
produtos contrabandeados pode 
promover uma concorrência des-
leal que pode prejudicar o emprego 
de muitos brasileiros.

(*) - É presidente do Grupo Marpa – 
Marcas, Patentes e Gestão Tributária.
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