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Demonstrações do Fluxos de Caixa - Método Indireto
Semestre/exercícios findos em 31.12.2019 e 2018 (Em R$ mil)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Semestre/Exercícios findos em 31.12.2019 e 2018 (Em R$ mil)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ mil) Demonstrações do Resultado - Semestre findo em 31.12.2019 e exercícios
findos em 31.12.2019 e 2018 (Em R$ mil, exceto lucro/prejuízo por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO Nota 2019 2018
Circulante 95.262 93.471
Disponibilidades 4 69.488 67.702
Títulos e valores mobiliários 5 6.585 5.134
Vinculados à prestação de garantias 6.585 5.134
Outros créditos 16.372 19.258
Carteira de câmbio 6 - 4.793
Rendas a receber 355 291
Negociação e intermediação de valores 154 -
Diversos 7 15.863 14.174
Outros valores e bens 2.817 1.377
Despesas antecipadas 8 2.817 1.377
Realizável a longo prazo 3.990 4.294
Outros créditos 3.990 4.294
Diversos 7 3.990 4.294
Permanente 25.550 18.059
Imobilizado de uso 9 6.511 3.636
Imobilizações de uso 23.004 19.825
(-) Depreciação acumulada (16.493) (16.189)
Intangível 10 19.039 14.423
Ativos intangíveis 54.910 44.120
(-) Amortização acumulada (35.871) (29.697)
Total do Ativo 124.802 115.824

PASSIVO Nota 2019 2018
Circulante 62.690 66.583
Outras obrigações 62.690 66.583
Carteira de câmbio 6 20.350 34.393
Fiscais e previdenciárias 11 4.123 4.654
Diversas 12 38.217 27.536
Exigível a longo prazo 4.299 4.285
Outras obrigações 4.299 4.285
Diversas 12 4.299 4.285
Patrimônio líquido 13 57.813 44.956
Capital social 28.170 28.170
De domiciliados no país 28.170 28.170
Reserva Legal 1.487 844
Reserva de lucros 28.156 15.942

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 124.802 115.824

2º semestre Exercícios
Nota 2019 2019 2018

Receita da intermediação financeira 61.136 119.711 124.285
Resultado de operações de câmbio 6 60.991 119.414 123.977
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 5 145 297 308
Resultado da intermediação financeira 193 193 -
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 193 193 -
Resultado bruto da intermediação financeira 61.329 119.904 124.285
Outras receitas (despesas) operacionais (56.379) (110.256) (118.290)
Receitas de prestações de serviços 14 9.827 18.232 15.937
Despesas de pessoal 15 (28.677) (56.377) (62.488)
Outras despesas administrativas 16 (35.063) (67.191) (67.324)
Despesas tributárias (4.434) (8.721) (9.363)
Outras receitas e despesas operacionais 17 1.968 3.801 4.948
Resultado operacional 4.950 9.648 5.995
Resultado não operacional 18 526 288 (326)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 5.476 9.936 5.669
Imposto de renda e contribuição social 19 2.733 5.902 9.972
Imposto de renda e contribuição social corrente - - 1.226
Imposto de renda e contribuição social diferido 2.733 5.902 8.746
Programa de participação nos resultados (1.307) (2.980) (569)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Semestre/Exercício 6.902 12.858 15.072
Quantidade de ações em circulação 930.604 930.604 930.604
Resultado básico e diluído por ação (em reais) 7,4168 13,8173 16,1964

Reservas
Capital Reserva especiais Prejuízos

Eventos realizado legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 28.170 90 1.623 - 29.883
Lucro do exercício - - - 15.072 15.072
Reserva legal - 754 - (754) -
Reserva de lucros - - 14.318 (14.318) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.170 844 15.942 - 44.956
Mutações do exercício - 754 14.318 - 15.072
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.170 844 15.942 - 44.956
Lucro do exercício - - - 12.858 12.858
Reserva legal - 643 - (643) -
Reserva de lucros - - 12.215 (12.215) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.170 1.487 28.156 - 57.813
Mutações do exercício - 643 12.215 - 12.858
Saldos em 30 de junho de 2019 28.170 1.141 21.600 - 50.912
Lucro do semestre - - - 6.902 6.902
Reserva legal - 345 - (345) -
Reserva de lucros - - 6.557 (6.557) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.170 1.487 28.156 - 57.813
Mutações do semestre - 345 6.557 - 6.902

12. Outras obrigações - diversas 2019 2018
Créditos não identificados (1) 1.111 323
Remessas Western Union a liquidar 626 861
Remessas Small World a liquidar 6.504 298
Obrigações por operações de câmbio realizadas 6.047 6.246
Programa de participação no resultado - PPR 3.216 1.195
Provisão férias e encargos 3.847 4.216
Provisão para pagamentos a efetuar (2) 16.385 13.683
Provisão para passivos contingentes (nota 23) 4.299 4.285
Outros 481 714
Total 42.516 31.821
Circulante 38.217 27.536
Exigível a longo prazo 4.299 4.285
(1) Refere-se aos valores recebidos de clientes pela Corretora, porémpendentes de identificação.
(2) Os saldos provisionados a pagar referem-se a aluguéis e condomínios das lojas, cessões de

direito de uso, serviços em gerais, telefonia e comissões a pagar.
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2019 o capital social subscrito e in-
tegralizado é de R$ 28.170 (R$ 28.170 - 2018) e está representado por 930.604 (930.604 - 2018)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Reserva legal: É constituída à razão de 5%do lu-
cro líquido apurado em cada exercício social nos termos da legislação em vigor, até o limite de 20%do
capital social. Em 31 de dezembro de 2019 a Corretora constituiu reserva legal de R$ 643 (R$ 754�
2018). c) Reserva de lucros: As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apro-
priação de lucros da Corretora, para atender a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por
disposição da lei ou por proposta dos órgãos da Administração. Em 31 de dezembro de 2019 a Corre-
tora constitui R$ 12.215 (R$ 14.318 � 2018). d) Dividendos: O Estatuto Social vigente da Corretora
prevê a distribuição anual de dividendosmínimos de 25% do lucro líquido apurado no exercício social
após deduzido a constituição sobre a Reserva legal. Adicionalmente, também é previsto a distribuição
de dividendos intermediários após aprovação em Assembleia. Em 31 de dezembro de 2019 os acio-
nistas da Corretora dispensaram a distribuição de dividendosmínimos obrigatórios.
14. Receita de prestações de serviços 2º semestre 2019 2019 2018
Intermediação de operações de câmbio 6.378 11.160 7.834
Receitas Moneygram 2.360 4.709 4.435
Receitas Wester Union 1.041 2.051 2.396
Outras prestações de serviços 48 312 1.272
Total 9.827 18.232 15.937
As receitas são auferidas nas prestações de serviços oferecidos no momento da operação de câm-
bio, assim como taxas incidentes nestas operações. São reconhecidas também comissões de agen-
tes de remessa de valores, comoMoneygram, Wester Union entre outras.
15. Despesas de pessoal 2º semestre 2019 2019 2018
Pró-labore (759) (1.131) (1.016)
Despesa de benefícios (7.948) (15.589) (16.570)
Despesa com encargos sociais (4.835) (9.593) (11.581)
Despesa de proventos (14.812) (29.483) (32.958)
Despesa com treinamento (292) (568) (353)
Despesa com estagiários (31) (13) (10)
Total (28.677) (56.377) (62.488)
16. Despesas administrativas 2º semestre 2019 2019 2018
Despesa com água, energia e gás (323) (648) (720)
Despesa de aluguéis (7.373) (14.016) (13.566)
Despesa de comunicações (1.057) (2.160) (1.872)
Despesa demanutenção e conservação (728) (1.378) (1.111)
Despesa dematerial (299) (610) (366)
Despesa de processamento de dados (1.300) (2.102) (1.457)
Despesa com propaganda e publicidade (3.062) (5.450) (4.260)
Despesa de publicações (12) (70) (96)
Despesa com serviços do sistema financeiro (4.719) (9.521) (10.778)
Despesa com serviços de terceiros (764) (1.583) (1.345)
Despesa de serviços de vigilância (218) (491) (795)
Despesa de serviços técnicos especializados (2.594) (4.791) (5.168)
Despesa de transportes (3.796) (7.565) (8.051)
Despesas de viagens no país (462) (771) (720)
Despesas de depreciação/amortização (nota9b/nota10b) (3.984) (7.789) (8.296)
Outras despesas administrativas (4.372) (8.246) (8.723)
Total (35.063) (67.191) (67.324)
17. Outras receitas e despesas operacionais 2º semestre 2019 2019 2018
Outras receitas - incentivos 378 445 365
Comissão por indicação intercompany (nota 21c) 1.299 2.690 2.954
Provisão para contingências (119) (14) 136
Outras receitas e despesa 410 680 1.493
Total 1.968 3.801 4.948
18. Resultado não operacional: O resultado não operacional é constituído pelo reconheci-
mento de receita, ganha através de uma discussão judicial sobre a forma de apuração da
dedução do benefício fiscal do programa de alimentação do trabalhado (PAT) R$ 380 (não fo-
ram registrados valores para 2018). Demais valores relacionados aos lucros e prejuízos nas
alienações de bens R$ (82) (R$ (301) - 2018) e despesas excepcionais, não relacionadas a
operação da empresa R$ (9) (R$ (25) 2018).
19. Imposto de renda e contribuição social
a) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

IRPJ CSLL
2019 2018 2019 2018

Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 9.648 5.669 9.648 5.669
Programa de participação nos resultados (empregados) (2.980) (569) (2.980) (569)
Lucro antes do imposto de renda,
da contribuição social ajustado 6.668 5.100 6.668 5.100
Adições/(exclusões) (21.330) (3.378) (21.330) (2.989)
Provisão para contingências 14 (103) 14 (103)
Provisão para pagamentos a efetuar 315 242 315 242
Adições permanentes 2.120 2.346 2.120 2.735
Exclusão Ágio Travelex (Nota c) (23.451) (5.863) (23.451) (5.863)
Outras (328) - (328) -
Base de cálculo antes da compensação (14.374) 1.722 (14.374) 2.111
Compensação (30%) - (518) - (634)
Base de cálculo após a compensação (14.374) 1.204 (14.374) 1.477
Imposto de renda e contribuição social
IRPJ (15%) e CSLL (20% - 15%) - (181) - (296)
Adicional (10%) - (97) - -
Incentivo Fiscal - PAT - 7 - -
Ajuste de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores - 958 - 835
Total imposto de renda e contribuição social corrente - 687 - 539
Total imposto de renda e contribuição social diferido (3.689) 5.482 (2.213) 3.264
Total imposto de renda e contribuição social (3.689) 6.169 (2.213) 3.803
A alíquota utilizada para a apuração dos impostos em 2019 foi de 25%para o imposto de renda (IR)
e 15% para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) totalizando 40%. Para o exercício de
2018aalíquota foi de 25% IRe20%CSLL totalizando45%. b)Créditos tributários: Em31dedezem-
bro de 2019 a Corretora possui créditos tributários constituído de provisões temporárias de IRPJ no
valor deR$2.745 (R$2.650 em2018) eCSLL no valor deR$1.647 (R$1.590 em2018), possui tam-
bémcréditos tributários registradosdecorrentesdeprejuízo fiscal nomontante deR$6.426 (R$2.832
em2018) e base negativa de contribuição social nomontante deR$3.830 (R$1.674 em2018). Con-
formeRegulamento do Imposto de Renda (RIR/99) os registros contábeis de créditos tributários sobre
prejuízos fiscais de imposto de renda (IRPJ) e/ou sobre bases negativas da contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL) bem como aqueles decorrentes de diferenças temporárias foram oferecidos a
tributação conforme base de cálculo a partir do ano de 2014. A utilização destes créditos são basea-
dos em estudos técnicos de viabilidade do negócio que consideram a expectativa de geração de lu-
cros tributáveis futuros projetados para os próximos 10 anos, nos termos das resoluções nº 3.059 ar-
tigo 1º e nº 4.441 do Banco Central do Brasil. Sendo que para o registro destes créditos a empresa
precisa apresentar 3 lucros tributáveis nos últimos 5 exercícios fiscais, considerando o exercício cor-

rente. A companhianãoseenquadrouna resoluçãodoBacennº3.059e formalizouumaconsulta jun-
to ao Bacen para a manutenção de seu crédito tributário, conforme determina a circular nº 3.776. A
Companhia aguarda uma resposta do Bacen e, posteriormente a 31 de dezembro de 2019, houve a
suspensão de registro de novos créditos tributários até receber uma posição da autarquia. O Prejuízo
Fiscal e Base Negativa é composto por prejuízos de 2015 e 2016, sendo consumidos todo o saldo até
2024, sua compensação está limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-ba-
se futuro, gerando assim uma economia de impostos nos anos de 2019 até 2024 conforme estudos
técnicos de viabilidade do negócio. Créditos tributários sobre diferenças
Imposto de renda e contribuição social temporárias - Expectativa de Realização
2019 14.648
2020 (3.133)
2021 até 2028 (11.515)
Total -
Créditos a valor presente 10.647
c) Exclusão de ágio Travelex: A Travelex Limited iniciou a compra de 49% do Grupo Financeiro Tra-
velex em 2013 e finalizou a compra do Grupo no ano de 2015 com aquisição dos 51% restantes,
sendo esta transação aprovada pelo Banco Central, conforme mencionado na nota explicativa nº
1. Em decorrência da transação anteriormente mencionada, foi gerado um ágio de rentabilidade
futura, dedutível fiscalmente. Em Outubro de 2018 foi iniciada a amortização do ágio com base na
Lei nº 9.532, de 1997, artigo 7º e artigo 20º do Decreto-lei nº 1.598/1977. A expectativa de utili-
zação total do montante de R$ 65.663 tinha a príncipio sua amortização em 7 anos, sendo que a
última parcela ocorreria em 2025. Após o exercício de 2019 a Administração da Corretora, consi-
derando o plano de negócio, as operações e as ações em curso da Corretora, reavaliou a expecta-
tiva de realização do ágio de 7 anos para 10 e passará, dessa forma, a realizar o saldo remanes-
cente de R$ 53.937 com a última parcela prevista para 2028. Os valores utilizados neste benefí-
cio fiscal não estão registrados no balanço patrimonial.
20. Remuneração da Administração: Definição da alta direção: tendo em vista a participação e as
decisões tomadas, consideramos os integrantes membros da diretoria do Conglomerado Financeiro
Travelex (composto pela Corretora e pelo Travelex Banco de Câmbio S.A). Política: o Conglomerado Fi-
nanceiro Travelex possui uma política global de remuneração dos membros da diretoria definido em
assembleia de acionistas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a remuneração da Administração foi
a seguinte:

2019 2018
Proventos 1.413 981
Benefícios 336 147
Encargos sociais 431 264
Total 2.180 1.392
Outras informações: (1) conforme legislação em vigor, as instituições não podem conceder em-
préstimos para os membros da Administração e seus respectivos familiares, bem como às pes-
soas físicas e jurídicas a elas ligadas. Adicionalmente, não existem quaisquer outras transações
entremembros da diretoria e Corretora. (2) A Corretora não possui nenhum benefício no que se re-
fere a plano de previdência estendida a seus administradores.
21. Partes relacionadas: a) Objetivo: A Política de Transações com Partes Relacionadas (�Política�)
tem por objetivo estabelecer regras e consolidar os procedimentos de transações dessa natureza,
preservando a transparência do processo e alinhando os interesses da Corretora às práticas de go-
vernança corporativa. b) Definição de partes relacionadas: As operações realizadas entre partes re-
lacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução nº 3.750, de 30 de junho de 2009, do Con-
selho Monetário Nacional (CMN). Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias
usuais demercado, vigentes nas respectivas datas, e emcondições de comutatividade. As partes re-
lacionadas são as seguintes: Controladora: Travelex doBrasil Holding Financeira Ltda. Coligadas: Tra-
velex Banco deCâmbio S.A., Confidence TurismoS.A., SACSS.A., TihumTecnologia Ltda, Travelex As-
sessoria em Câmbio e Serviços Auxiliares Ltda, e Travelex do Brasil Holding Não Financeira Ltda. Os
Controladores são considerados como partes relacionadas. c) Formalização de transações com par-
tes relacionadas: A diretoria executiva da Corretora atua de forma a garantir que as transações com
partes relacionadas: Sejam celebradas por escrito, especificando-se no respectivo instrumento as
suasprincipais características, especialmente a formade contratação (preço global, preço unitário ou
prestação de serviços por cobrança de percentual de administração), preços, prazos, garantias de
prazo de execução e de qualidade, impostos e taxas, condições de subcontratação, direitos e respon-
sabilidades; Sejam realizadas em condições de mercado ou, quando não haja parâmetro de merca-
do, denegociaçõesassemelhadasanteriores; Sejamclaramente refletidasnasdemonstraçõesfinan-
ceiras, nos prazos e conforme regulamentação em vigor.

2019 2018
Partes relacionadas Ativo/(passivo) Ativo/(passivo)
Travelex Banco de Câmbio S.A. (1) 7.231 11.508
Travelex Banco de Câmbio S.A. (2) 2.739 1.887
Travelex Banco de Câmbio S.A. (3) - 4.788
Travelex Banco de Câmbio S.A. (3) - (4.794)
Travelex Banco de Câmbio S.A. (4) - 3.975
SACS S/A (5) (15.964) (18.322)

Receita/(despesa) Receita/(despesa)
Travelex Banco de Câmbio S.A. (6) 2.690 2.954
Travelex Banco de Câmbio S.A. (7) (258) (3.715)
Travelex Banco de Câmbio S.A. (8) (1.414) (2.159)
(1) Refere-se aDepósito emMoeda Estrangeira no País registrado na rubrica de �Disponibilidades�.
(2) Refere-se a Depósito emMoeda Nacional registrado na rubrica de �Disponibilidades�.
(3) Refere-se aos contratos de câmbio registrados nas contas Patrimoniais entre o Banco e aCor-

retora de Câmbio.
(4) Refere-se ao compartilhamento de custos demão-de-obra entre o Banco e a Corretora regis-

trato na rubrica de créditos diversos.
(5) Refere-se às cargas dos cartões VTM emMoedas Estrangeiras, registrado na rubrica de Obri-

gações por vendas realizadas.
(6) Refere-se a comissão por indicação de operações de câmbio dos clientes da Corretora.
(7) Refere-se ao Resultado das Operações de Câmbio entre o Banco e a Corretora de Câmbio.
(8) Custos de despesas bancárias de remessas efetuadas pela Corretora através da Tra-

velex Bank.
22. Gerenciamento de capital e riscos: O Conglomerado Financeiro Travelex por meio de seus
controles internos garante a manutenção de níveis adequados de capital visando suportar e per-
mitir o desenvolvimento do Grupo, de forma compatível com os diversos riscos aos quais está ex-
posto. No Conglomerado Financeiro Travelex o Patrimônio de Referência e os Ativos Ponderados
por Risco (RWA) são calculados em bases consolidadas. O Conglomerado Prudencial, é compos-
to pelo Travelex Banco de Câmbio S.A. e pela Corretora e os procedimentos de controle seguem as
recomendações do Comitê da Basileia e atendemas normas do Banco Central do Brasil. a) Estru-
tura de Gerenciamento de Riscos: A estrutura de Gerenciamento de Riscos Integrados e Capital
tem como propósito a avaliação, o monitoramento, a mitigação e controle dos riscos e do capital,
com visão prospectiva, de forma a garantir a suficiência de capital e adequá-la às diretrizes e es-
tratégias de negócios do Conglomerado Financeiro Travelex. A Metodologia de Gestão de Riscos e
Controles, adotada pelo Conglomerado Financeiro Travelex, tem o objetivo de assegurar que: A es-
trutura de controles seja constantemente avaliada, considerando os riscos existentes nos proces-
sos de negócio, minimizando os custos associados aos riscos não controlados e/ou às atividades
de controle desnecessárias. Os objetivos do processo de gestão de riscos e os papéis, funções e
responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da instituição sejamcompreendidos por todos os
funcionários; e As áreas compreendamo papel, objetivos, funções e responsabilidades da área de
Riscos e Controles Internos, enquanto ferramentas de controle independentes criadas dentro da
Instituição. Risco de mercado (RWAmpad): Risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pelo Conglomerado,
o qual utiliza modelos padronizados para cálculos, conforme as normas emetodologias definidas
pelo Banco Central. As operações do Conglomerado Financeiro Confidence estão classificadas na
carteira de Negociação. Os principais riscos de mercado associados a esta carteira aos quais o
Conglomerado está exposto, são:Risco cambial (RWAcam): refere-se aos riscos emativos e pas-
sivos referenciados emmoedas estrangeiras, principal foco de negociação do Conglomerado. Es-
tes riscos são avaliados de acordo com a Circular 3.641/13 do Bacen. Juros pré (RWAjur1): refe-
re-se aos ativos e passivos expostos ao risco de taxas de juros pré-fixados. Os cálculos para apu-
ração do risco são realizados de acordo com as instruções contidas na Circular 3.634/13 do Ba-
cen. Cupom cambial (RWAjur2): refere-se aos ativos e passivos expostos ao risco de cupom de
moedas, em que há uma parcela de risco pré-fixado em combinação com os riscos decorrentes

1. Contexto operacional: A Confidence Corretora de Câmbio S.A. (�Corretora�) vem operando no
mercado de câmbio desde sua constituição em31 de janeiro de 2001. Tem como objeto social exclu-
sivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio, de
acordo com o disposto na regulamentação vigente. Em 2012, o Banco Central do Brasil autorizou a
compra de 49% do Grupo Confidence pela Travelex Limited, de Londres, sendo que essa transação
foi efetivada em 11 de abril de 2013. A diretoria da Corretora aprovou o ingresso da Travelex Limited,
no grupo de controle societário do Grupo Confidence em14 demarço de 2013. A Travelex Limited ad-
quiriu os 51% restantes do Grupo Confidence em 7 de janeiro de 2015. Em 4 de dezembro de 2015
a Confidence Corretora de Câmbio adquiriu ativos da empresa Renova Corretora de Câmbio, tais
como móveis, equipamentos, equipamentos de informática e cessão de direito de uso de 40 lojas.
Acrescentando ao portfólio da empresa produtos como remessa através do serviço Western Union e
intermediação financeira. Em reunião do dia 16 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração de-
cidiu simplificar a estrutura societária doGrupo Travelex noBrasil, gerando sinergias e umamaior efi-
ciência nas suas operações no país. A reorganização societária visou reduzir a quantidade de empre-
sas que o grupo possuía no país, criando uma Holding que consolidou as operações do Conglomera-
do Financeiro Travelex (Travelex Banco de Câmbio S.A. e a Corretora) e uma outra Holding que conso-
lidou as operações das entidades não financeiras. O processo de reorganização societária teve o seu
término em Dezembro de 2017 e sua aprovação pelo Banco Central do Brasil ocorreu em abril de
2018, conforme diário oficial nº 70, de 09.04.2018 seção 3 Página 85. As operações são conduzidas
no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente nomercado financeiro nacio-
nal e internacional. Certas operações têma coparticipação ou a intermediação de instituições ligadas
ao Conglomerado Financeiro Travelex. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e
os custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e a ra-
zoabilidade de lhes serem atribuídos em conjunto ou individualmente.
2.Apresentaçãoeelaboraçãodasdemonstrações financeiras:Asdemonstraçõesfinanceiras fo-
ram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, asso-
ciadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(BACEN) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável. A apresentação des-
sas demonstrações financeiras está em conformidade com o Plano contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (COSIF). A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Corretora use julgamentos na
determinação e registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas
e premissas referem-se, basicamente, àmarcação amercado de instrumentos financeiros, provisão
para passivos contingentes e expectativa de realização dos créditos tributários registrados. A liquida-
ção das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Corretora
revisa as estimativas e premissas periodicamente. A emissão das demonstrações financeiras foi
aprovada pela Diretoria em 25 de março de 2020. As demonstrações financeiras foram preparadas
em Reais (R$), sendo esta a moeda funcional da Corretora e também amoeda de apresentação.
3. Descrição das principais práticas contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração
das demonstrações financeiras são os seguintes: a) Apuração dos resultados: As receitas e despesas
são apropriadas de acordo com o regime de competência e são contabilizadas pelo critério �pro rata�
dia, calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relacionadas a operações emmoe-
das estrangeiras, as quais são calculadas com base nométodo linear. b) Caixa e equivalentes de cai-
xa: Caixa e equivalentes de caixa são representados substancialmente por disponibilidades emmoe-
das estrangeiras, numerário em custódia junto a empresa especializada, aplicações em moedas es-
trangeiras com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor e aplicações em operações
compromissadas - posiçãobancadacujo vencimento das operações, nadatadaaplicação, seja deaté
90 dias. c) Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são registrados pelo valor efe-
tivamente pago reduzido da provisão para perda, quando julgado necessário, e classificados em fun-
ção da intenção da Administração da Corretora em três categorias distintas: (i) Títulos para negocia-
ção - títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados
pelo seu valor demercado emcontrapartida ao resultado do período, foramclassificados no curto pra-
zo, independente de seu vencimento; (ii) Títulos disponíveis para venda - títulos que não se enqua-
drem para negociação nem comomantidos até o vencimento. São ajustados pelo seu valor demerca-
do em contrapartida à conta destacada do Patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários; e (iii)
Títulos mantidos até o vencimento - títulos adquiridos com a intenção e capacidade financeira para
sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. Nesta categoria, os títulos não
são ajustados ao seu valor demercado. Para os títulos reclassificados para esta categoria, o ajuste de
marcaçãoamercadoé incorporadoao custo, sendocontabilizadosprospectivamentepelo custo amor-
tizado, usando ométodo da taxa de juros efetiva. Em31 de dezembro de 2019 e 2018, a Corretora não
possuía títulos classificados nas categorias descritas nos itens (ii) e (iii). O valor de mercado dos ins-
trumentos financeiros, quando aplicável, é calculado com base em preços demercado. Assim, quan-
do da liquidação financeira destas operações, os resultados poderão ser diferentes das estimativas.
Os instrumentos financeiros são negociados de forma ativa e frequente cujos preços baseiam-se em
fontes de informações independentes em consonância com a Resolução BACEN 4.277/13. d) Instru-
mentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos são compostos por operações
de Mercado Futuro cujos ajustes são contabilizados, diariamente, em contas de ativo e passivo, em
contrapartida ao resultado. Os valores referenciais são contabilizados em contas de compensação. e)
Operações de câmbio: Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram
convertidos para Reais pela taxa de câmbio (Ptax) da data de fechamento do balanço e as diferenças
decorrentes de conversão demoeda foram reconhecidas no resultado do semestre e do exercício. f) Ati-
vo imobilizado e intangível - Ativo imobilizado: Corresponde aos direitos que tenham como objeto bens
corpóreos e incorpóreos, destinados à manutenção das atividades da Corretora ou exercido com essa
finalidade. Os bens do ativo imobilizado (bens corpóreos) estão registrados ao custo de aquisição. A de-
preciação é calculada pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais, de acordo com a vida
útil-econômicaestimadadosbens, sendo:� Instalações,móveis e equipamentosdeuso -10%;�Sis-
temasdecomunicação, segurançae transporte - 10%;e�Sistemasdeprocessamentodedados, ben-
feitorias - 20%. Ativo intangível: Os ativos intangíveis correspondem aos direitos adquiridos que te-
nham por objeto bens incorpóreos destinados àmanutenção da entidade ou exercidos com essa finali-
dade. O custo de ativos intangíveis adquiridos corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, deduzido da amortização pelo
método linear durante a vida útil estimada, a partir da data da sua disponibilidade para uso e ajustado
por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Gastos comodesenvolvimento inter-
no de software são reconhecidos como ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade
de concluir tal desenvolvimento, bem comomensurar com segurança os custos diretamente atribuíveis
ao intangível. Tais custos são amortizados durante sua vida útil estimada, considerando os benefícios
econômicos futuros gerados. A amortização dos ativos intangíveis é calculada usando o método linear
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, comosegue:�Soft-
wares � 20%; � Outros intangíveis - 20%; g) Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também das obriga-
ções legais são efetuados deacordo comos critérios definidos peloCPC25, o qual foi aprovadopelaRe-
solução nº 3.823/09 do CMN, sendo: (iv) Ativos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações
financeiras somente quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização,
sobre as quais não cabemmais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo; (v) Passi-
vos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de
assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judi-
cial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quan-
do os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas di-
vulgados nasNotas Explicativas, e os classificados como remotos não requeremprovisão e divulgação;
e (vi) Obrigações legais - são processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de
contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da probabilidade de su-
cesso dos processos judiciais em andamento, tem os seusmontantes reconhecidos integralmente nas
demonstrações financeiras. h) Redução no valor recuperável de ativos (Impairment): O registro contá-
bil de um ativo deve evidenciar eventos oumudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-
cias são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão,
ajustando o valor contábil líquido. Essas provisões são reconhecidas no resultado do período/exercício,
conforme previsto na Resolução nº 3.566/08 do Banco Central do Brasil. Os valores dos ativos não fi-
nanceiros são revistos anualmente, exceto créditos tributários, cuja realização é avaliada semestral-
mente. Não foram identificadas perdas por impairment em 31 de dezembro de 2019 e 2018. i) Provi-
são para imposto de renda/contribuição social: A provisão para imposto de renda (IRPJ) é constituída
com base nos rendimentos tributáveis pela alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% para lu-
crosexcedentesaR$240noexercício. Aalíquotadacontribuiçãosocial sobreo lucro líquido (CSLL) para
instituições financeiras foi de 15% no período-base de 2019, nos termos da Lei 13.169/2015. j) Even-
tos subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações finan-
ceiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por: Eventos que originam ajustes:

2º semestre Exercícios
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) ajustado do semestre/exercício 8.127 14.842 14.788
Lucro/(prejuízo) do semestre/exercício 6.902 12.858 15.072
Ajustes ao lucro líquido 1.225 1.984 (284)
Depreciação e amortização 3.984 7.789 8.296
Provisão para contingências 119 14 (135)
Impostos diferidos (2.732) (5.902) (8.746)
Resultado na alienação de valores e bens (146) 83 301
Variações nos ativos e passivos 5.310 2.307 (10.590)
Redução (aumento) em outros créditos 1.431 9.092 (6.822)
Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários (1.755) (1.451) (24)
Redução (aumento) em outros valores e bens (1.256) (1.440) (1.342)
Aumento (redução) em outras obrigações 6.804 (3.884) (2.586)
Impostos e contribuições sobre o lucro pagos 86 (10) 184
Caixa líquido gerado em atividades operacionais 13.437 17.149 4.198
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (2.445) (4.757) (981)
Baixas no imobilizado 237 251 123
Aplicações no Intangível (7.808) (10.891) (5.346)
Baixas no intangível 34 34 164
Caixa líquido (aplicado) em atividades de investimentos (9.982) (15.363) (6.040)
Caixa líquido gerado (aplicado) em atividades de financiamento - - -
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa 3.455 1.786 (1.842)
Caixa e equivalente de caixa no início do semestre/exercício 66.033 67.702 69.544
Caixa e equivalente de caixa no final do semestre/exercício 69.488 69.488 67.702
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa 3.455 1.786 (1.842)

são aqueles que evidenciam condições que já existiamna data-base das demonstrações financeiras; e
Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-
-basedasdemonstraçõesfinanceiras. k) Lucro por ação: O lucro por ação é calculado combasenamé-
dia diária de ações em circulação no semestre/exercício.
4. Disponibilidades 2019 2018
Caixa 8.843 9.600
Depósitos bancários 9.519 14.551
Disponibilidades emmoeda estrangeira (1) 51.126 43.551
Total 69.488 67.702
(1) Refere-se a depósitos emmoeda estrangeira nomontante deR$3.347 (R$1.955 - 2018), va-

lores em espécie no montante de R$ 31.848 (R$ 26.355 - 2018), valores em custódia de ter-
ceiros no montante de R$ 14.733 (R$ 14.217 - 2018), moedas, cheques, travel cheques em
trânsito no montante de R$ 1.198 (R$ 1.024 - 2018).

5. Títulos e valoresmobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Composição da carteira de títulos e valores mobiliários

2019 Valoresmensurados pelo valor demercado
Papel/vencimento Até 3meses De 3 a 12meses Acima de 2 anos Total
Títulos para negociação
Certificado de depósito bancário - CDB - 2.293 - 2.293
Letras Financeiras do Tesouro - LFTs - - 4.292 4.292
Total - 2.293 4.292 6.585

2018 Valoresmensurados pelo valor demercado
Papel/vencimento Até 3 De 3 a De 1 a 3
Títulos para negociação meses 12meses anos Total
Certificado de depósito bancário - CDB - 3.059 - 3.059
Letras Financeiras do Tesouro - LFTs - - 2.075 2.075
Total - 3.059 2.075 5.134
Ovalor demercadodos títulos e valoresmobiliários foramapurados combase empreços e taxaspra-
ticados nas datas dos balanços, divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais � ANBIMA e encontravam-se custodiados em conta própria no Sistema Es-
pecial de Liquidação e de Custódia (Selic). Durante o exercício não houve reclassificação nas catego-
rias dos títulos e valoresmobiliários. No exercício findo em31 de dezembro de 2019 e 2018, a Corre-
tora auferiu resultado com aplicações em títulos e valores mobiliários no montante de R$ 297 e R$
308, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2019 a Corretora possuía operações com instrumen-
tos financeiros derivativos em aberto no valor de R$ 154 (não foram registrados valores para 2018).
No exercício, a Corretora apurou um resultado de R$ 193 (não houve resultado em 2018).
6. Carteira de câmbio 2019 2018
Outros créditos - 4.793
- Câmbio comprado a liquidar - 4.793
Outras obrigações (20.350) (34.393)
- Obrigações por compras de câmbio - (4.799)
- Obrigações por vendas de câmbio (1) (20.350) (29.594)
Posição líquida de câmbio (20.350) (29.600)
(1) Os valores substancialmente referem-se a carga de cartões Visa Travel Money (VTM) que se-

rão liquidados junto à SACS Administradora de Cartão de Crédito S.A. (parte relacionada).
No exercício foi registrado um resultado com operações de câmbio no valor de R$ 119.414 (R$ 123.977 em
2018) proveniente de remessas internacionais, compra e venda demoedas e cargas em cartões pré-pagos.
7. Outros créditos - diversos 2019 2018
Adiantamentos e antecipações salariais 200 152
Impostos e contribuições a compensar 403 1.289
Impostos e contribuições diferidos (1) (nota 19b) 14.648 8.746
Depósitos judiciais 2.733 3.092
Devedores por depósito em garantia (2) 1.257 1.202
Devedores diversos � país 492 3.762
Outros 120 225
Total 19.853 18.468
Circulante 15.863 14.174
Realizável a longo prazo 3.990 4.294
(1) Omontante de imposto referente a crédito tributário de prejuízo fiscal e base negativa é de R$

10.256 (R$ 4.506 em 2018). Créditos tributários referente a diferenças temporárias R$ 4.392
(R$4.240 em2018). Em2018, osCréditos tributários de impostos relativos a contribuição so-
cial sobre o lucro líquido (CSLL) referentes ao estoque do LALUR (Parte B) ou Diferido, foram
readequados a alíquota que passou a vigorar a partir de janeiro de 2019, conforme lei
13.169/15, sendo reduzida de 20% para 15%.

(2) Refere-se a valores depositados para a VISA International a título de garantia das operações
dos cartões pré-pagos (VTM).

8. Outros valores e bens 2019 2018
Aluguéis a apropriar 1.042 -
Licença de software 458 428
Benefícios a empregados 1.292 924
Seguros a apropriar 22 25
Outros saldos a apropriar 3 -
Total 2.817 1.377
9. Imobilizado de uso:
a) Composição do imobilizado de uso

2019 2018
Depre- Depre-
ciação ciação
Acumu- Valor Acumu- Valor

Custo lada Residual Custo lada Residual
Instalações, móveis, benfeitorias 17.286 (12.697) 4.589 14.516 (12.164) 2.352
Veículos 280 (212) 68 838 (661) 177
Sistema de processamento de dados 5.438 (3.584) 1.854 4.471 (3.364) 1.107
Total 23.004 (16.493) 6.511 19.825 (16.189) 3.636
b) Movimentação do imobilizado de uso 2019 2018
Saldo inicial 3.636 4.639
Aquisições 4.757 981
Alienação/(baixas) (334) (424)
Depreciação (nota 16) (1.548) (1.560)
Saldo final 6.511 3.636
10. Intangível: a) Composição do intangível

2019 2018
Amorti- Amorti-
zação zação
acumu- Valor acumu- Valor

Descrição Custo lada residual Custo lada residual
Fundo de comércio 22.557 (12.743) 9.814 16.170 (10.896) 5.274
Direitos sobre aquisição de ativos(1) 7.145 (5.835) 1.310 7.145 (4.406) 2.739
Software 25.208 (17.293) 7.915 20.805 (14.395) 6.410
Total 54.910 (35.871) 19.039 44.120 (29.697) 14.423
(1) Valores referentes aos direitos sobre a aquisição de ativos intangíveis mediante contrato de

compra de ativos da empresa Renova Corretora de Câmbio, celebrado em 4 de dezembro de
2015, relacionados basicamente a valores de marca, acordo de não concorrência e contratos
com correspondentes exclusivos.

b) Movimentação do intangível 2019 2018
Saldo inicial 14.423 15.976
Aquisições 10.891 5.346
Alienações/(baixas) (34) (163)
Amortização (nota16) (6.241) (6.736)
Saldo final 19.039 14.423
11. Outras obrigações - fiscais e previdenciárias 2019 2018
Provisão IRPJ - 271
Provisão CSLL - 296
Provisão para impostos sobre o lucro 751 704
Impostos e contribuições sobre salários 1.603 1.519
Imposto de renda retido na fonte 49 34
Imposto sobre operações financeiras � IOF 1.319 1.257
Imposto sobre serviços � ISS 401 573
Total 4.123 4.654

Relatório da Administração

de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 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. Como parte da 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 obtivemos 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. � Obtivemos 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 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, se existe

A DIRETORIA Felipe Rodrigo de Araújo - Contador CRC 1SP 198.221/O-7

Aos Administradores e acionistas da Confidence Corretora de Câmbio S.A. São Paulo � SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Confidence Corretora de Câmbio S.A.
(�Corretora�), que compreendemobalanço patrimonial em31de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentamadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Corretoraem31dedezembrode2019, odesempenhodesuasoperaçõeseosseus respectivosfluxos
de caixa para o exercício findo 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 Corretora, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfases:Manutenção dos Créditos Tributários: Chamamos atenção para nota explicativa n° 19, a
qual menciona o fato de que, em 31 de dezembro de 2019, a Corretora não se enquadrava nos

requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.059/02 do Banco Central do Brasil para manutenção
dos créditos tributários registrados em seu balanço, no montante de R$14.648, conforme
divulgado na nota explicativa nº 7. Em decorrência disso, a Corretora, com base na Circular nº
3.776/15, realizou consulta junto ao Banco Central do Brasil com pedido paramanutenção desses
créditos tributários reconhecidos em seu balanço. Conforme determina a referida Circular, até
recebimento da resposta do Banco Central do Brasil, os créditos tributários permanecerão
reconhecidos no balanço da Corretora. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto. Operações do Controlador Indireto da Corretora: Chamamos atenção para nota
explicativa nº 24.b, a qual menciona que, em março de 2020, o controlador indireto da Corretora,
a Finablr PLC, divulgou uma série de fatos relevantes ao mercado sobre fatores que impactaram
materialmente as operações do grupo no exterior e resultaram na suspensão da negociação das
suas ações na London Stock Exchange. Tais eventos não impactaram a operação da Corretora no
Brasil. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras consolidadas e o
relatório do auditor: A administração da Corretora 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 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
Corretora 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 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
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incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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 se manter em
continuidade operacional. � 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Rui Borges
CRC-2SP034519/O-6 Contador CRC-1SP207135/O-2

Senhores Acionistas, A Diretoria da Confidence Corretora de Câmbio S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como as Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras. Ressaltamos que o Conglomerado Financeiro Travelex, no Brasil é uma organização autofinanciada,
que atua de maneira sólida e independente da estrutura global e mantém suas operações sadias, com total controle de seu fluxo de caixa para garantia e continuidade das operações locais, gerando um aumento de seu caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, cujo saldo total em 31 de dezembro de 2019 era de MR$ 3.237. Nosso índice de adequação de capital (Basileia de 13,27% em 2019) demonstra suficiência de capital e liquidez diária
para gerenciar as operações locais do conglomerado. O Conglomerado Financeiro Travelex segue comprometido com seus clientes e com o desenvolvimento de seus negócios. Perante o atual cenário provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), prevemos um impacto negativo em nossos resultados ao longo de 2020, embora continuaremos focados em assistir aos nossos clientes nesta fase incerta. São Paulo, 25 demarço de 2020. A Diretoria

da variação do preço demoedas. Os cálculos são realizados baseiam-se nas instruções contidas
na Circular 3.635/13 do Bacen. Risco operacional (RWAopad): É possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e siste-
mas, ou de eventos externos. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em con-
tratos firmados pela instituição, bem como às sanções em razão de descumprimento de disposi-
tivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas. A
metodologia utilizada para o cálculo da parcela de Risco Operacional a Abordagem do Indicador
Básico. Devido o cálculo desta parcela ser realizado pormeio de ummodelo padronizado, este não
reflete precisamente o nível de risco operacional a qual a empresa está exposta. Risco de crédito
(RWAcpad): As instituições financeiras do Conglomerado Financeiro Confidence não realizam
operações de crédito. Osmontantes apurados, para esta exigência de capital, representam os so-
matórios das exposições ativas detidas pelo Conglomerado ponderadas por seus respectivos fa-
tores de ponderação, mitigação e conversão, em conformidade com a Circular 3.644 do Bacen.
Em 31 de dezembro de 2019, o índice de adequação de capital (Índice de Basileia) do Conglome-
rado Prudencial Travelex é de 13,27% (19,49% em 31 de dezembro de 2018). A variação apre-
sentada em relação a 2018 é decorrente da alteração no cálculo da parcela de Risco Operacional,
a qual a partir de Janeiro/2019 passou a considerar as despesas de comissões na composição do
cálculo de Despesas de Intermediação Financeira, sensibilizando o saldo da RWAopad.

Em 31 de dezembro - R$Mil
Base de cálculo - Índice de Basileia Prudencial Prudencial

- 2019 - 2018
1 Patrimônio de Referência 80.507 74.621
2 Patrimônio de Referência - Nível I 80.507 74.621
3 Capital Principal 80.507 74.621
4 Risco de Crédito 58.805 46.665
5 Risco Operacional 485.926 234.302
6 Risco deMercado 62.004 101.916
7 Ativo Ponderado pelo Risco (RWA)=4+5+6 606.736 382.884
(1/7) Índice de Basileia 13,27% 19,49%
(2/7) Patrimônio de Referência - Nível I 13,27% 19,49%
(3/7) Capital Principal 13,27% 19,49%
8 Índice de imobilização 14,75% 12,85%

Requerimento de Capital - BIS III Prudencial Prudencial
- 2019 - 2018

Patrimônio de Referência 8,00% 8,63%
Patrimônio de Referência - Nível I 6,00% 6,00%
Capital Principal 4,50% 4,50%

b) Gerenciamento integrado de riscos: Em 30/01/2017 o CMN emitiu a Resolução 4.553 que
segmenta as instituições Financeiras em cinco níveis (S1 a S5), conforme o seu porte e grau
de importância sistêmica para o mercado financeiro brasileiro. A norma visa permitir a apli-
cação proporcional da regulação prudencial, de acordo com o segmento e nível de risco a qual
a instituição está exposta. O Conglomerado Prudencial do Grupo Travelex atualmente está en-
quadrado no Segmento 4. Em 23/02/2017 o Conselho Monetário Nacional emitiu a Resolução
4.557 que dispõe sobre à estrutura de gerenciamento integrado de riscos e de capital, conso-
lidando diversos normativos e ampliando o escopo dos requisitos a serem observados pelas
estruturas de gerenciamento dos riscos e de capital das instituições financeiras. No ano de
2018 o Grupo Travelex Confidence realizou a reestruturação da área de riscos, onde foi criada
a estrutura de Gerenciamento Integrado de Riscos (GIR), a qual é composta pelas unidades de
Riscos Financeiros, Riscos não Financeiros, Compliance & PLD e Segurança da Informação. O
objetivo desta reestruturação foi realizar a integração entre as áreas de riscos e capital; apri-
morar a governança corporativa dos riscos; e desenvolver ferramentas de controle de riscos,
em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17.
23. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: a) Ativos
contingentes: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não existem processos classificados pela
Administração como prováveis de realização. b) Passivos contingentes classificados como perdas
prováveis e obrigações legais:b.1) Provisões trabalhistas: São compostas, principalmente, por de-
mandasmovidas por ex-funcionários compedidos de horas extras e por ex-funcionários de empre-
sas terceirizadas compedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das respec-
tivas verbas indenizatórias. b.2) Provisões cíveis: São compostas, principalmente, por processos
cíveis relacionados às operações de câmbio e VTM. b.3) Obrigações fiscais: As provisões para ris-
cos fiscais são representadas por processos judiciais e administrativos, provisionados no passivo
exigível a longo prazo. Os valores das contingências são avaliados de acordo com as análises do
valor potencial de perda para as ações individualmente, considerando o estágio atual do processo,
o posicionamento dos tribunais em relação àmatéria discutida e o parecer de consultores jurídicos
externos. As movimentações das provisões para contingências e obrigações legais, ocorridas no
exercício, estão a seguir apresentadas:

2019
Saldo inicial Constituição Reversão Saldo final

Cíveis 366 225 (338) 253
Trabalhistas 2.292 1.236 (2.000) 1.528
Tributárias 1.627 931 (40) 2.518
Total 4.285 2.392 (2.378) 4.299

2018
Saldo inicial Constituição Reversão Saldo final

Cíveis 665 441 (740) 366
Trabalhistas 2.624 1.710 (2.042) 2.292
Tributárias 1.132 1.191 (696) 1.627
Total 4.421 3.342 (3.478) 4.285
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis: Em 31 de dezembro de 2019 as
contingênciaspassivas classificadascomoperdaspossíveis estão representadaspor processosde
natureza trabalhista que somam R$ 4.455 (R$ 16.472 - 2018), processos de natureza cíveis que
somamR$ 285 (R$ 817� 2018) e processos de natureza tributária que somamR$ 674 (R$ 2.709
� 2018) todos com base nos valores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclaman-
tes (que não representam, necessariamente, o valor de uma possível perda).
24. Eventos Subsequentes: a) Pandemia do COVID-19: Em decorrência da disseminação do CO-
VID-19, resultando no anúncio de pandemia Global pela OMS em 11 de março de 2020, autorida-
des de diversos países, empresas privadas e demais organizações adotaram diversas medidas
restritivas, como fechamento de fronteiras, proibição com aglomeração de pessoas para eventos
públicos e privados, restrições de viagens internacionais e dométiscas, fechamento de shopping
centers, entre outras medidas. Tais eventos acabaram afetando a economia mundial em diversos
níveis e setores. Considerando que aCorretora opera nomercado de câmbio, altamente dependen-
te de viagens, transferênciasde recursos internancionas, entre outras transações envolvendomoe-
das estrangeiras, é esperado um impacto adverso nas operações da Corretora durante esse perío-
do de crise. Dadas as incertezas sobre a evolução da propagação do COVID-19, considerando o
atual cenário local e global presente na data de publicação dessas demonstrações financeiras, a
Administração da Corretora acredita não ser possível mensurar todos os efeitos econômicos e ris-
cos para o negócio da Corretora associados ao tema. b) Operações do Controlador: A Corretora é
controlada diretamente pela Travelex UK, que por sua vez é controlada indiretamente pela Finablr
PLC, entidade legalmente constituída no Reino Unido e com ações listadas na London Stock Ex-
change. Em 12 demarço de 2020, a Finablr PLC divulgou uma série de fatores que colocam res-
trições significativas ao acesso, pela, Finablr PLC, de liquidez diária para gerenciar sua opera-
ção e capacidade de negociar financiamentos de longo prazo. Este evento não impactou as ope-
rações do Conglomerado Financeiro Travelex no Brasil. No dia 16 de março de 2020, a Finablr
PLC anunciou que tais restrições haviam sido ampliadas, causando um impacto material em
suas operações e resultando, ainda, na incapacidade de fornecer serviços de processamento de
pagamentos, sendo que este evento não impactou as operações do Conglomerado Financeiro
Travelex no Brasil. Nesse mesmo dia, a negociação das ações da Finablr PLC foram suspensas
na London Stock Exchange. Subsequentemente, no dia 17 de março de 2020, a Finablr PLC
anunciou a contratação de uma consultoria para que fosse realizado um plano de contingência.
Ressaltamos que o Conglomerado Financeiro Travelex no Brasil é uma organização autofinancia-
da, que atua de maneira sólida e independente da estrutura global e mantém suas operações
sadias, com total controle de seu fluxo de caixa para garantia e continuidade das operações lo-
cais. Portanto, não há qualquer risco de impacto nem interferência nas operações do Brasil em
relação as recentes notícias envolvendo sua acionista e seu controlador no exterior. Na nota ex-
plicativa 22 (Gerenciamento de capital e riscos) demonstramos o quadro com as informações
de riscos (de crédito, operacional e de mercado) e também o índice de adequação de capital
(Basileia de 13,27% em 2019) para demonstrar a suficiência de capital e liquidez diária para
gerenciar as operações locais do conglomerado.
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