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Nota 1. A Empresa Agro Química Maringá S.A., dedica-se a atividade de 
Comercio Atacadista de Produtos Químicos. Nota 2. Apresentação das 
demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 O Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do 
Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas técnicas contábeis 
(NTC) , introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 As receitas, os custos e as 
despesas são registradas pelo regime de competência. 2.3 As contas re-
alizáveis em um ano, são classificados como Circulante. 2.4 As contas do 
Ativo não Circulante, Passivo não Circulante e do Patrimônio Líquido estão 
em conformidade com as Leis. 2.5 As depreciações foram calculadas pelo 
método linear e taxas que levam em consideração a vida útil dos bens. 
Os bens foram considerados os anos de vida útil como segue: Edifícios 
e Construções 25 anos, Moveis e Utensílios 10 anos, Equipamentos de 
Informática 5 anos, Veículos 5 anos, Maquinas ,Instalações e Tanques, 
10 anos. 2.6 O Intangível está demonstrado ao custo histórico deduzido 
as amortizações calculada pelo método linear em 5 anos os software e 
licenças de uso. 2.7 As férias foram constituídas com base nos direitos 
adquiridos pelos empregados. 2.8 Estoques são avaliados ao custo médio 
das compras e estão compatíveis com o mercado, tendo em vista seu alto 
giro. Nota 3. Aplicações Financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. Resgatáveis no prazo 
de 90 dias da data do balanço correspondendo basicamente a CDBs 
baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Bancários 

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro (em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)

Demonstrações do Imobilizado (em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ativo 2018 2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa.......... 46.609.084,64 40.791.875,92 
Contas a Receber de Clientes........... 12.444.365,98 13.779.819,80 
Estoques............................................ 12.769.829,44 14.893.784,39 
Impostos a Recuperar........................ 7.720.520,83 1.096.910,11 
Outros Recebíveis............................. 436.437,10 365.524,44 
Despesas Antecipadas...................... 122.387,88 88.828,61 
Total do Ativo Circulante................ 80.102.625,87 71.016.743,27 
Ativo Não Circulante....................... 
Realizável a Longo Prazo............... 
Depósitos Judiciais............................ 191.751,81 191.751,81 
Investimentos.................................. 94.099.190,14 85.171.879,58 
Imobilizado....................................... 2.744.035,44 2.994.806,39 
Intangível.......................................... 45.135,01 32.439,59 
Total do Ativo Não Circulante......... 97.080.112,40 88.390.877,37 

Total do Ativo................................... 177.182.738,27 159.407.620,64 

Passivo 2018 2017
Passivo Circulante 
Fornecedores......................................... 1.891.471,08 2.873.177,12 
Impostos e Contribuições a Pagar......... 325.478,72 173.720,31 
Salários e Encargos a Pagar................. 1.387.906,04 1.259.630,82 
Outras Contas a Pagar........................... 471.518,21 458.101,14 
Juros sobre Capital a Pagar................... 2.635.000,00 3.485.000,00 
Total do Passivo Circulante................ 6.711.374,05 8.249.629,39 
Passivo Não Circulante....................... 
Impostos e Contribuições a Pagar......... 78.991,18 263.472,91 
Tributos Diferidos.................................... 27.087.085,20 23.925.362,59 
Outras Contas a Pagar........................... - 70.739,71 
Total do Passivo Não Circulante......... 27.166.076,38 24.259.575,21 
Patrimônio Líquido............................... 
Capital Social......................................... 55.000.000,00 55.000.000,00 
Reserva de Lucros................................. 33.788.168,71 23.465.139,57 
Ajuste de Avaliação Patrimonial............. 54.517.119,13 48.433.276,47 
Total do Patrimônio Líquido................ 143.305.287,84 126.898.416,04 
Total do Passivo................................... 177.182.738,27 159.407.620,64

 2018 2017
Receita Operacional Líquida................... 128.028.954,84 116.306.862,91 
Custo  dos Produtos Vendidos................... (85.063.134,91) (79.105.888,34) 
Lucro Bruto............................................... 42.965.819,93 37.200.974,57 
(Despesas) Receitas Operacionais......... 
Despesas com Vendas............................... (8.116.659,06) (7.730.816,58) 
Despesas Administrativas.......................... (16.807.947,92) (16.959.936,52) 
Resultado de Equivalência Patrimonial...... 357.726,42 602.646,87 
Lucro Operacional Antes dos
     Efeitos Financeiros............................. 18.398.939,37 13.112.868,34 
Receitas Financeiras.................................. 7.709.216,12 6.701.968,01 
Despesas Financeiras................................ (4.589.498,58) (5.073.045,06) 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 8.931.273,91 131.463,72 
Lucro Antes do IR e CS........................... 30.449.930,82 14.873.255,01 
Imposto de Renda e CS - Corrente............ (10.165.520,55) (4.702.928,07) 
Imposto de Renda e CS - Diferido.............. (5.100,00) (10.200,00) 
Lucro Líquido do Exercício..................... 20.279.310,27 10.160.126,94 
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.100.000,00 4.100.000,00 
Lucro Líquido do Exercício..................... 23.379.310,24 14.260.126,94 
Lucro Por Lote de Mil Ações do Capital
Social (Número de Ações 2.908.002.886) 8,03 4,90 

Das Atividades Operacionais................. 2018 2017
Lucro Líquido do Exercício........................ 20.279.310,27 10.160.126,94 
Despesas (Receitas) que não
  representam movimento de caixa 
Depreciação a Amortização....................... 329.339,98 582.939,88 
Resultado com Equivalência Patrimonial... (357.726,42) (602.646,87)
Ganho na venda de imobilizado................ - (79.171,30)
Resultado AVJ Propriedade para Investimento - 30.000,00 
Tributos Diferidos sobre AVJ -
 Propriedade para Investimento................. - (10.200,00)
(Aumento) Diminuição dos Ativos......... 
Contas a Receber...................................... 1.335.453,82 (1.529.106,04)
Estoques.................................................... 2.123.954,95 (854.332,22)
Outras Contas a Receber.......................... (6.728.082,64) 636.519,92 
Aumento (Diminuição) dos Passivo....... 
Fornecedores............................................. (981.706,04) 1.603.883,38 
Salários e Encargos Sociais...................... 128.275,22 (124.398,41)
Impostos e Contribuições Sociais.............. 151.758,41 13.558,72 
Outros Passivos......................................... 13.417,07 13.836,36 
Caixa Proveniente das Atividades
  Operacionais.......................................... 16.293.994,62 9.841.010,36 
Das Atividades de Investimento............. 
Aquisição do Ativo Imobilizado.................. (418.786,72) (355.873,46)
Desembolso do Ativo Intangível................ (14.199,18) (25.931,99)
Recebimento por Venda Imobilizado
 / Investimento............................................ 76.600,00 119.804,16 
Recebimento de Investimento em
  Controladas.............................................. 729.600,00 2.316.546,67 
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades
   de Investimentos.................................. 373.214,10 2.054.545,38 
Das Atividades de Financiamento 
Pagamento de Dividendos........................ (10.000.000,00) (30.000.000,00)
Juros Sobre Capital Próprio....................... (850.000,00) (595.000,00)
Caixa Líquido Utilizado nas 
  Atividades de Financiamentos............. (10.850.000,00) (30.595.000,00)
Variação Liquida do Caixa...................... 5.817.208,72 (18.699.444,26)
Demonstração da Variação do Caixa 
Disponibilidade no Inicio do Exercício....... 40.791.875,92 59.491.320,18 
Disponibilidade no Final do Exercício........ 46.609.084,64 40.791.875,92 
Superávit (déficit) de Caixa no Exercício 5.817.208,72 (18.699.444,26)

 2018 2017
Participação em Empresas Controladas.... 5.874.834,17 6.246.707,75 
Propriedades para Investimentos.............. 1.115.000,00 1.100.000,00 
Investimento em Bolsa (Ações e Ouro)..... 87.109.355,97 77.825.171,83 
Total dos Investimentos.......................... 94.099.190,14 85.171.879,58

 2018 2017
Caixa.......................................................... 4.705,34 4.705,34 
Banco Conta Movimento............................ 5.037.871,56 3.181.942,47 
Certificados de Depósitos Bancários......... 41.566.507,74 37.605.228,11 
Totais........................................................ 46.609.084,64 40.791.875,92

Jacques Mosseri - Diretor Superintendente
Umberto Silvio Mosseri - Diretor Financeiro
Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta
Thiago Jacques Mosseri - Diretor Gerente

Zaki Douek - Diretor de Operações
Edson Cordeiro Neves - Contador CRC1SP082912/0-2

Demonstrações dos Resultados (em reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (em reais)

Demonstrações dos Investimentos (em reais)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Diretoria

   Reserva de  Ajuste de
 Capital Reserva Retenção Lucros Avaliação
 Social Legal   de Lucros Acumulados Patrimonial Total 
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017....................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.818.820,99 0,00 41.999.025,59 140.227.757,09 
Ajuste de Exercícios Anteriores........................... - - 76.281,13 - - 76.281,13 
Saldo Em 1º de Janeiro de 2017....................... 55.000.000,00 6.409.910,51 36.895.102,12 0,00 41.999.025,59 140.304.038,22 
Lucro Líquido Exercício........................................ - - - 14.260.126,94 - 14.260.126,94 
Constituição da Reserva Legal............................ - 508.006,35 - (508.006,35) - -
Juros sobre Capital Próprio.................................. - - - (4.100.000,00) - (4.100.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro - - 9.652.120,59 (9.652.120,59) - -
Outros Resultados Abrangentes.......................... - - - - 6.434.250,88 6.434.250,88 
Distribuição de Dividendos................................... - - (30.000.000,00) - - (30.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2017.................. 55.000.000,00 6.917.916,86 16.547.222,71 0,00 48.433.276,47 126.898.416,04 
Lucro Líquido Exercício........................................ - - - 23.379.310,27 - 23.379.310,27 
Constituição da Reserva Legal............................ - 1.013.965,51 - (1.013.965,51) 
Juros sobre Capital Próprio.................................. - - - (3.100.000,00) - (3.100.000,00)
Destinação para Reserva de Retenção de Lucro - - 19.265.344,76 (19.265.344,76) 
Outros Resultados Abrangentes.......................... - - - - 6.127.561,53 6.127.561,53 
Distribuição de Dividendos................................... - - (10.000.000,00) - - (10.000.000,00)
Saldo Em 31 de Dezembro de 2018.................. 55.000.000,00 7.931.882,37 25.812.567,47 0,00 54.560.838,00 143.305.287,84  

 Saldo Liquido Aquisição Baixa Depreciação Saldo Liquido Saldo Liquido
 31/12/2017 no Ano no Ano no Ano 31/12/2018 31/12/2017
Terreno................................................................. 567.670,63 - - - 567.670,63 567.670,63 
Edifícios e Construções....................................... 54.504,00 - - 2.524,22 51.979,78 54.504,00 
Maquinas e Equipamentos................................... 185.403,44 91.781,04 - 22.491,05 254.693,43 185.403,44 
Moveis e Utensílios.............................................. 340.680,05 82.214,62 - 101.226,00 321.668,67 340.680,05 
Instalações e Tanques.......................................... 784.116,73 - 2.898,70 64.274,88 716.943,15 784.116,73 
Veículos................................................................ 958.063,28 244.791,06 234.237,84 138.719,95 829.896,55 958.063,28 
Outros................................................................... 104.368,26 - 103.081,15 103,88 1.183,23 104.368,26 
Totais................................................................... 2.994.806,39 418.786,72 340.217,69 329.339,98 2.744.035,44 2.994.806,39 

- CDI com liquidez imediata e com risco baixo de mudança de seu valor 
de mercado. Nota 4. Investimentos, foram realizados em empresas 
controladas, propriedades para investimentos, ações e ouro negociado em 
bolsa de valores. 4.1 Os investimentos feitos em ações e ouro negociados 
em Bolsa de Valores, foram ajustados a valor justo de mercado com base 
em preço de cotação na respectiva data-base, reconhecendo-se os valores 
dos ajustes nas contas do grupo Investimentos e em contra partida a conta 
Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 4.2 Os investimentos 
feitos em propriedades para investimentos, foram ajustado a valor justo com 
base no laudo técnico e os valores foram reconhecidos nas contas do grupo 
investimento e em contrapartida a conta de resultado , AVJ - Propriedades 
para Investimentos. 4.3 As participações em empresas controladas, foram 
avaliada pelo MEP. 4.4 Os valores ajustados a valor justo de ativos financei-
ros, foram diferidos e serão reconhecidos o lucro tributável quando forem 
realizados. 4.5 Foram provisionados os impostos de IRPJ e CSLL, sobre 
os ajustes a valor justo, lançado no Patrimônio Líquido e contra partida em 
Tributos Diferidos, no Exigível a Longo Prazo - Não Circulante. Os impostos 
IRPJ e CSLL, sobre Propriedade para Investimentos, foram reconhecidos 
no resultado como IRPJ e CSLL - Diferido e como contra partida a conta 
Tributos Diferidos, no ELP. Nota 5. Outras Receitas Operacionais. Excepcio-
nalmente a Companhia logrou êxito na ação movida contra a União, onde 
a Justiça Federal reconheceu o direito da Agro Quimica Maringá S.A. de 
excluir do conceito Receita Bruta os valores devidos a título do Imposto so-
bre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), dos últimos 
5 anos ( julho/2012 a junho/2017), da base de calculo do PIS e da COFINS 
e autorizou a compensação, após o transito em julgado, que se deu em 
24/07/2018. O valor do indébito foi de R$ 9.918.234,55, e a Receita Federal 
do Brasil, deferiu o pedido de habilitação do credito em 28/11/2018.

AGRO QUIMICA MARINGA S.A
CNPJ 61.980.181/0001-54

Senhores Acionistas: A Diretoria da Agro Química Maringá S.A., atendendo as prescrições legais, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas do Exercício  encerrado em 31 de dezembro de 2018, contidas no Balanço 
Patrimonial e do Resultado do Exercício , na Demonstração de Fluxo de Caixa e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. De acordo com determinação legal, as Demonstrações Financeiras foram feitas de forma 
comparativa com os dados apresentados do Exercício de 2017 .  Permanecemos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Diadema, 7  de março de 2019.                              A Diretoria.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da União Industrial e Mercan-
til Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 22 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO S PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO N E   31/12/18   31/12/17
CIRCULANTE        2.349        1.699
Disponibilidades 3.h 748 726
TVM e Instrum. Financeiros Derivativos 4        1.562           921
Carteira própria 1.562 921

Outros Créditos 5              8            22
Diversos 8 22

OUTROS VALORES E BENS            31            30
Despesas antecipadas 31 30
NÃO CIRCULANTE            27           581
Realizável a Longo Prazo               -           551
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4               -           551
Carteira própria - 551

Imobilizado de Uso 3.e            27            30
Outras imobilizações de uso 46 43
(Depreciações acumuladas) (19) (13)

TOTAL DO ATIVO 2.376 2.280

PASSIVO N E   31/12/18   31/12/17
CIRCULANTE           101            67
Relações Interdependências            25               -
Recursos em transito de terceiros 25 -

Outras Obrigações 5            76            67
Fiscais e previdenciárias 39 33
Diversas 37 34

Patrimônio Líquido        2.275        2.213
Capital: 6.a        1.950        1.950
De Domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 6.b 325 263
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.376 2.280

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  2ºSem/18   31/12/18   31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira          567       1.052          968
Resultado de operações com TVM 47 91 132
Resultado de operações de câmbio 520 961 836
Resultado Bruto da Interm. Financeira 567 1.052 968
Outras Receitas/ Desp. Operacionais         (418)         (824)         (786)
Receitas de prestação de serviços 30 63 70
Despesas de pessoal (181) (367) (378)
Outras despesas administrativas (235) (460) (422)
Despesas tributárias (32) (60) (57)
Outras receitas operacionais - 1 1
Outras despesas operacionais - (1) -
Resultado Operacional 149 228 182
Resultado Antes da Trib. s/Lucro e Partic. 149 228 182
Imposto de Renda e Contrib. Social (7) (35) (28)
Provisão para imposto de renda (3) (15) (12)
Provisão para contribuição Social (4) (20) (16)
Lucro Líquido (Prej.) Exerc./Semestre 142 193 154
Juros de Capital Próprio (131) (131) (109)
Nº de cotas.....................................: 1.950.000 1.950.000 1.950.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 72,63 98,73 79,25
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício          142          193          154
Resultado Abrangente Total  142  193  154

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

 Realiz. Espec/luc.  Acumul.       Total
Saldos Início Semestre 01/07/18 1.950 263 51 2.264
Lucro líquido/(prej.) do semestre - - 142 142
Destinações:           -             62        (193)        (131)
Juros capital próprio - - (131) (131)
Reserva especial de lucros - 62 (62) -
Saldos Fim Exercício 31/12/18 1.950 325 - 2.275
Mutações do Semestre: - 62 (51) 11
Saldos Início Exercício 01/01/18 1.950 263 - 2.213
Lucro líquido/(prej.) do exercício - - 193 193
Destinações:           -             62        (193)        (131)
Juros capital próprio - - (131) (131)
Reserva especial de lucros - 62 (62) -
Saldos Fim Exercício 31/12/18 1.950 325 - 2.275
Mutações do Exercício: - 62 - 62
Saldos Início Exercício 01/01/17 1.950 218 - 2.168
Lucro líquido/(prej.) do exercício - - 154 154
Destinações:           -             45        (154)        (109)
Juros capital próprio - - (109) (109)
Reserva especial de lucros - 45 (45) -
Saldos Fim Exercício 31/12/17 1.950 263 - 2.213
Mutações do Exercício: - 45 - 45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º Sem/18 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prej.) do semestre/exercício 142 193 154
Depreciações e amortizações 3 6 4
Provisão de impostos no resultado              7          35          28

          152        234        186
Variação de Ativos e Obrigações           (31)         (78)       (177)
(Aumento)redução em TVM e inst. financ. deriv. (46) (90) (130)
(Aumento) redução de outros créditos 57 15 (13)
(Aumento) redução de outros valores e bens (11) (1) (6)
Aumento(redução) em relações interfinanceiras 25 25 -
Aumento (redução) em outras obrigações (56) (18) (28)
Imposto de renda e contrib. social pagos              -          (9)           -
Caixa líquido prov. das ativ. operacionais          121        156           9
Fluxos de caixa das ativ. de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso - (3) (12)
Caixa líquido usado nas ativ. de invest. - (3) (12)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio (131) (131) (109)
Caixa líquido usado nas ativ. de financ. (131) (131) (109)
Aumento líq. de caixa e equiv. de caixa           (10)          22       (112)
Caixa e equiv. de caixa início do sem./exerc. 758 726 838
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exerc. 748 748 726

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017(R$ Mil)

1. Contexto Operacional: A “Numatur Corretora de Câmbio Ltda.” foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 08 de
março de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apura-
ção 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 objeti-
vos 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 me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá-
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a
data do balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas ca-
tegorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação, dis-
poníveis para venda e mantidos até o vencimento. Em 31 de dezembro de
2018 e 2017, os títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como
“Disponíveis para Venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos
tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos

para as respectivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso:
São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreci-
ação, que são calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes taxas
anuais: (i) sistema de processamento de dados à alíquota de 20%, demais
bens à alíquota de 10%. f) 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. g) 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 exce-
derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela
legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estran-
geiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de efetiva apli-
cação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamen-
to de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/18  31/12/17
Disponibilidades         748         726
Caixa 50 25
Depósitos Bancários 614 557
Disponibilidades em moedas estrangeiras 84 144

Total Caixa e equivalentes de caixa         748         726
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
a) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários
classificados como disponíveis para venda, estão comparados entre o
valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos
estava assim representado:

                                      31/12/2018
Até Acima

Carteira Própria  a 1 ano de 1 ano Mercado    Custo
Certificado de Depósito Bancário 1.562 - 1.562 1.562
Total     1.562            -      1.562    1.562

                                     31/12/2017
Até Acima

Carteira Própria  a 1 ano de 1 ano Mercado    Custo
Certificado de Depósito Bancário 921 551 1.472 1.472
Total       921        551      1.472    1.472
b) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações
próprias de instrumentos financeiros derivativos.

5. Composição de saldos relevantes  31/12/18  31/12/17
Ativo Circulante
Outros Creditos
Diversos            8           22
Impostos e contribuições a compensar 4 22
Devedores Diversos - Pais 4 -

Passivo Circulante
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias           39           33
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 1 -
Impostos e contribuições a recolher 38 33

Diversas           37           34
Provisão p/pagtos. a efetuar 37 34

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.950,
dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: As reservas de
lucros são destinadas no encerramento do exercício social. Em 31 de de-
zembro de 2018 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas
especiais de lucros no montante de R$ 62 (R$ 45 em 2017). 7. Juros sobre
Capital Próprio: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram
pagos juros sobre capital próprio no montante de R$ 131 (R$ 109 em 2017),
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de
Dinheiro: Em cumprimento à legislação específica 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 con-
trole internos. 9. Transações com Partes Relacionadas: Remuneração do
pessoal chave da administração: A remuneração total do pessoal chave
da administração para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi
de R$ 30 (R$ 30 em 2017), a qual é considerada benefício de curto prazo.
10. Contingências: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios
estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros im-
postos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos
órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento
da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de
23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de
gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção 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. 12. Risco Operacional: Foram desen-
volvidas ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução nº 4.557 de 23/02/
2017 do Banco Central do Brasil, que alcançam o modelo de gestão, o con-
ceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de
documentação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenci-
amento do risco operacional e o processo de divulgação das informações.
13. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado 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 nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 14. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se
em funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da NUMATUR Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
da NUMATUR Corretora de Câmbio Ltda. (“NUMATUR”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como,
as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos as-
suntos comentados no parágrafo “base para opinião”, as demonstrações
contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explica-
tivas da Administração, que as acompanham, representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
NUMATUR Corretora de Câmbio Ltda. (“NUMATUR”), em 31/12/2018, o de-
sempenho 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 fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. 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
“NUMATUR”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração da “NUMATUR” é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações

financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacida-
de da “NUMATUR” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Ad-
ministração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da “NUMATUR” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção 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 detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas 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 audi-
toria. Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por frau-
de 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 distor-
ção 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 plane-
jarmos 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 divul-
gações 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 signifi-
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “NUMATUR”.
Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos chamar aten-
ção 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 estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. vi. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. São Paulo, SP. 08 de março de 2019

FINAUD Auditores Independentes S/S - CRC 2 SP 032.357/O-0
Welington Vieira Araújo - Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6

ATIVO R$
Circulante 2.729.935,59
Disponibilidades 1.671.345,14
Em Moeda Nacional 927.740,19
Dispon. em Moeda Estrangeira 743.604,95
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 68.733,76
Em Espécie 674.871,19
TVM e Instrum. Derivativos -
Cotas de Fundo de Renda Fixa -
Outros Créditos 1.022.959,75
Carteira de Câmbio 895.854,32
  Câmbio Comprado a liquidar  337.026,62
  Direitos s/vendas de câmbio  866.744,55
  (-)Adto. em moeda nacional
     recebidos (307.916,85)
Diversos 127.105,43
Adto. p/pagtos. p/nossa conta 2.933,00
Impostos e Contrib. a Compensar 105.709,84
Pagamentos a Ressarcir 5.348,00
Devedores Diversos - País 13.114,59
Outros Valores e Bens 35.630,70
Despesas Antecipadas 35.630,70
Não Circulante 32.151,80
Permanente 32.151,80
Imobilizado de Uso 32.151,80
Imobilizações em Curso 20.944,86
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (41.053,86)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 2.762.087,39

PASSIVO R$
Circulante 1.749.047,75
Obrig. p/Emprést. e Repasse -
Empréstimos no País -
- Em Moeda Nacional -
Outras Obrigações 1.749.047,75
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 22.092,39
Carteira de Câmbio 1.199.579,08
Câmbio Vendido a Liquidar 862.552,46
Obrig. por compra de Câmbio 337.026,62
Fiscais e Previdenciárias 32.659,09
Impostos e Contr. a Recolher 32.659,09
Diversos 494.717,19
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 205.773,40
Credores Diversos - País 288.943,79

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.013.039,64
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 304.356,53

Reservas de Lucros Especiais 304.356,53
Lucros ou Prej. Acumulados (278.160,06)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)

Contas de Resultado (49.537,83)
Receitas Operacionais 611.400,07
Despesas Operacionais (662.824,10)
Receitas não Operacionais 1.886,20
(-) Despesas não Operacionais -
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.762.087,39

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 28 de Fevereiro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Saiba a diferença 
entre corretoras 
de investimentos 

e bancos 
José Leonardo (*)

 
Quando pensamos em 

começar a investir, 

as primeiras dúvidas 

que surgem são: Como 

faço isso? Converso 

com a gerente do meu 

banco ou procuro uma 

corretora? 

Para começar a investir, é 
preciso contar com ajuda 
de um intermediário, que 

nada mais é do que alguém que 
pegue o dinheiro e coloque 
nos investimentos escolhidos. 
Quem pode fazer isto é o 
próprio banco, ao qual já é cor-
rentista, ou as corretoras. Uma 
corretora de investimentos vai 
apresentar mais alternativas 
porque possuem habilidades 
necessárias para identifi car, e 
buscar no mercado fi nanceiro, 
as melhores opções. 

Essas corretoras atuam 
basicamente como os bancos, 
respeitam as mesmas regras, 
mas oferecem apenas produ-
tos de investimentos, ou seja, 
não oferecem conta corrente, 
produtos de crédito, fi nancia-
mento e etc. Começar a investir 
através de uma corretora é 
bem simples. Basta abrir sua 
conta em uma corretora (não 
diga!) e fazer a transferência do 
dinheiro, da sua conta corrente 
que deseja investir, para conta 
na corretora. Isso mesmo, é um 
simples TED. 

Mas se posso investir com a 
minha gerente que me conhece 
há anos, por que usar uma cor-
retora? Simples, a instituição 
fi nanceira em que o possível 
investidor já é correntista vai 
mostrar opções restritas aquele 
banco, enquanto nas corretoras 
é possível encontrar um verda-
deiro leque de produtos, ou seja, 
estamos falando em um cenário 
para que você se torne prota-
gonista do processo e assim vai 
conseguir optar o que melhor 
atender aos seus interesses, e 
não do banco.

Outro ponto importante é 
a competitividade entre as 
corretoras, elas estão sempre 
procurando os melhores in-
vestimentos disponíveis para 
oferecer aos seus clientes. 
Além disso, hoje as maiores 
e mais modernas como a XP 
Investimentos, Easynvest, Rico, 
Modal entre diversas outras, 
não cobram taxa para abertura 
de conta. Então, você pode co-
meçar toda a operação de forma 
gratuita. A esta altura você pode 
estar se perguntando:

Como é possível fazer a 
escolha de uma boa corretora 
e aplicar direitinho, entre as 
opções existentes, dentro de 
cada perfi l pessoal? Alinhada 
aos interesses de cada um que 
deseja investir? Este é um dos 
serviços que os profi ssionais 
especializados irão oferecer. Há 
uma gama enorme de chances 
para fazer o dinheiro render 
com segurança. Lembre-se de 
sempre pesquisar bastante e en-
tender direitinho os caminhos 
possíveis para percorrer e assim 
garantir autonomia e segurança 
na gestão do seu dinheiro. 

Afi nal, ele é valioso.

(*) - Engenheiro por graduação, é 
um dos colaboradores da Plano 
Consultoria e ajuda as pessoas 

a se tornarem mais focadas e 
organizadas em relação as suas 

fi nanças (wwww.planofp.com.br). 
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