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INTL FCStone Banco de Câmbio S.A.
CNPJ: 28.811.341/0001-66

Apresentação: Submetemos à apreciação de V.Sas., em cumprimento às 
determinações legais e estatutárias, as demonstrações contábeis do INTL 

de 2020, acrescidas das notas explicativas e do relatório dos auditores inde-
pendentes. Negócios: Como parte das estratégias da INTL FCStone no Brasil 

março de 2018 foi aprovado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) o pleito de 
autorização para funcionamento do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. para 

atuação nos mercados de câmbio pronto primário e secundário, com capital 
social inicial da ordem de R$ 10.000 mil. Desempenho: No semestre, o Banco 

Adequação das operações aos objetivos estratégicos: os 

estratégicos estabelecidos no Plano de Negócios da Instituição e em confor-

 COVID-19: Em 11 de março de 2020, a OMS - ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE declarou o surto de COVID-19 como pandemia. Em 
função dessa declaração, viagens internacionais e a mobilização de pessoas 

-
cação destas demonstrações contábeis e em decorrência das fortes oscilações

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Continua

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto resultado por ação)

    Nota 2020 2019

  valores mobiliários  293 449
 Resultado de câmbio  10.005 8.778

 Despesas de pessoal 16.a (3.256) (1.438)
 Outras despesas administrativas 16.b (914) (528)
 Despesas tributárias  (585) (492)
 Outras receitas/(despesas) operacionais 16.c (1.757) (1.739)

Outras receitas/(despesas) não operacionais  8 -
Resultado antes da tributação sobre o lucro

Imposto de renda e contribuição social 12 (1.932) (1.916)
Participações no lucro  (79) (215)

Quantidade de ações  10.000.000 10.000.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)
 Reservas de lucros
 Capital social Legais Estatutárias Lucros acumulados Total

Dividendos - - - (2.500) (2.500)

Saldo em 31/12/2019 10.000 296 3.115 - 13.411

Dividendos - - (2.000) - (2.000)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS 
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS 
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

    2020 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

integrado de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital (GIR), conforme
segue: a. Risco operacional: -

-
dequações de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos, 

-
positivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes de suas

os riscos associados a suas atividades através de processo de auto avaliação
de riscos e controles, captura e registro de incidentes e perdas operacionais,
monitoramento de ações corretivas e indicadores de riscos, além de processo
estruturado de comunicação através de comitês. A estrutura de gerenciamen-

-
xidade das atividades da Instituição. Este processo visa garantir a qualidade 
do ambiente de controles internos e garante a aderência às diretrizes locais 
e globais e regulamentação vigente. b. Risco de mercado: O risco de mer-

de variação cambial e preço das mercadorias (commodities). A Instituição 
possui uma estrutura de gerenciamento de risco de mercado segregada das 

assim como metodologias e ferramentas que auxiliam o gerenciamento de 
risco na Instituição. A área de gerenciamento de risco de mercado estabelece

de risco de mercado, através do relatório gerado diariamente que contém 
métricas como testes de estresse da carteira. c. Risco de liquidez: O risco 

conseguir negociar a preço de mercado determinadas posições. A Instituição
possui uma estrutura de gerenciamento de risco de liquidez segregada das 

assim como metodologias e ferramentas que auxiliam o gerenciamento de 
risco na Instituição. Em complemento, a área de gerenciamento de risco de 

o gerenciamento e mitigação do risco de liquidez, além de contemplar o plano 
de contingência para situações de estresse. d. Risco de crédito: O risco 

que ocorre quando a mesma não efetua o pagamento de suas obrigações 
-
-

dimentos visando mitigar riscos associados a capacidade dos clientes de 

mitigação do risco de crédito é realizada através de análise quantitativa e 

avaliação de crédito da contraparte e limites de exposição internos. e. Risco 
socioambiental: A Resolução nº 4.327/14 do CMN estabelece as diretrizes 

-
cioambiental. A Instituição, seguindo a regulamentação vigente, e de acordo 

-
sabilidade Socioambiental a qual aborda as diretrizes do gerenciamento do 
risco socioambiental, critérios de análise, assim como a governança, ações 
e o papel das áreas no gerenciamento do risco socioambiental. f. Gestão
de capital: 

monitoramento e controle do capital mantido pela instituição, a avaliação da 
necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está 

-

a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e a dimensão de sua 

Valores Mobiliários Ltda. e o INTL FCStone Banco de Câmbio S.A., ambos
autorizados a funcionar pelo BACEN formando o Conglomerado Prudencial 

abrange processos, procedimentos e sistemas que garantem a implementa-
ção dessa estrutura atendendo as recomendações dos órgãos reguladores. 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019

Depreciações 45 48

Variações patrimoniais

(Aumento) em outros créditos (5.355) (2.145)
Aumento em outras obrigações 11.708 5.189

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fluxo de caixa (utilizado) nas atividades de investimento (112) (48)

Dividendos pagos (2.000) (2.500)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Nota 30/06/2020 31/12/2019

  Aplicações em operações compromissadas    6.903   5.348

  Carteira própria    10.702   10.519
  Vinculados à prestação de garantias    85   84

  Transferência interna de recursos    323   177

  Carteira de câmbio 6   13.369   8.188
  Diversos    378   204

  Móveis e equipamentos    411   294
  Benfeitorias em imóveis de terceiros    571   576
  (-) Depreciações acumuladas  (162) (117)

Passivo Nota 30/06/2020 31/12/2019
Circulante   26.024   14.316
Outras obrigações    26.024   14.316
  Ordem de pagamento a terceiros    6.508   2.097
  Cobrança e arrecadação de tributos

  Carteira de câmbio 6   14.530   8.183
  Sociais e estatutárias    2.329   1.329
  Fiscais e previdenciárias    1.801   1.941
  Diversas    606   568
Não circulante    13.194   13.411
Patrimônio líquido 9   13.194   13.411
  Capital social 

  Reservas de lucros 
    Legais    296   296
    Estatutárias    1.115   3.115
  Lucros acumulados    1.783 -     

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: -
cados de câmbio pronto primário e secundário a INTL FCStone apresentou em 

FCStone Banco de Câmbio S.A. (Banco). Em atendimento ao pleito realizado, 

2018, comunicou a constatação da compatibilidade da estrutura organizacional 
apresentada pela INTL FCStone. Em 15 de março de 2018, foi publicado em 

em 2 de abril de 2018. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As 
demonstrações contábeis do Banco foram preparadas a partir das diretrizes 
emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções 

consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF), que considera os pronunciamentos técnicos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em atendimento ao disposto no artigo 7º 
da Resolução nº 4.720/19 do CMN, a Administração da Instituição, declara de 

(CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Na elaboração das demons-
trações contábeis foram utilizadas estimativas e premissas na determinação 
dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com 
as práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram 
consideradas na mensuração de passivos e na seleção do prazo de vida útil 
de certos ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas 
e premissas adotadas. As demonstrações contábeis da entidade foram apre-
sentadas na moeda do ambiente econômico primário na qual a entidade opera 
(moeda funcional), expressa em Reais, moeda funcional do INTL FCStone Banco 
de Câmbio S.A. A taxa utilizada para conversão em moeda estrangeira é a 
taxa de câmbio vigente na data de encerramento do balanço para operações à 
vista divulgada pelo BACEN. As demonstrações contábeis relativas ao semetre 

de 28 de agosto de 2020. 3. Principais práticas contábeis: a. Apuração do 
resultado: É apurado pelo regime de competência. b. Estimativas contábeis: 
Na preparação das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas e 
premissas na determinação do valor de certos ativos, passivos, receitas e des-
pesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, que se basearam 

Administração para sua determinação. A liquidação das transações envolvendo 

inerente ao processo de sua determinação. A  Administração revisa as estimativas 
e premissas pelo menos semestralmente. c. Ativos e passivos circulantes e a 
longo prazo: Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo os rendimentos 
e as variações monetárias e cambiais auferidos, deduzido, quando aplicável, 

d. Títulos e valores mobiliários: 

3.068/01. e. Permanente: i. Imobilizado de uso: Os ativos imobilizados são, 
em sua maioria, móveis e equipamentos e benfeitorias em imóveis de terceiros, 
sendo registrados pelo custo de aquisição ou formação e depreciado pelo método 
linear considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. 
f. Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão para o 

15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que ex-

conforme Instrução Normativa nº 1.942 da Receita Federal do Brasil. 4. Caixa 
e equivalentes de caixa: São representados por disponibilidades em moeda 

ou inferior a 90 dias e transferência interna de recursos.
  2020 2019
Disponibilidades em moeda nacional 27 351
Disponibilidades em moeda estrangeira 6.611 2.103
Aplicações em operações compromissadas 6.903 5.348
Transferência interna de recursos 323 177

5. Títulos e valores mobiliários: 
Títulos Vencimento Categoria 2020 2019
LFT 01/09/2022 Carteira própria - livres 10.702 10.519
LFT 01/09/2022 Vinculados à prestação de garantias 85 84

6. Carteira de câmbio: 2020 2019
  Ativo Passivo Ativo Passivo
Obrigações por compra de câmbio - 7.168 - 4.080
Câmbio comprado a liquidar 7.279 - 4.103 -
Direitos sobre venda de câmbio 7.371 - 4.107 -
Câmbio vendido a liquidar - 7.362 - 4.103
Adiantamentos em moeda nacional
 recebidos (1.281) - (22) -

Móveis e equipamentos de uso 411 296
Benfeitorias em imóveis de terceiros 571 574
Depreciações acumuladas (162) (117)

Movimentação do imobilizado:
  Móveis e Benfeitorias em
  equipamentos imóveis de terceiros

Adições 120 2
Baixas (5) (5)

No semestre encerrado não foram constatadas perdas no valor recupe-
rável dos ativos (“impairment”). -
gamento a terceiros: 

ao valor das ordens de pagamento em moedas estrangeiras provenien-

nacional. b. Sociais e estatutarias: O montante de R$ 2.329 mil (R$ 

 c. Fiscais e 
previdenciárias: 

lucro e encargos provisionados.
d. Diversas: 2020 2019
Férias e 13º salários a pagar 326 212
Valores a pagar de partes relacionadas 257 304
Outros pagamentos 23 52

9. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social do Banco está 
representado por 10.000 mil ações ordinárias, nominativas escriturais, no 
valor de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas na data do balanço, por 

b. Reserva de 
lucros: i. Reserva legal: 

montante das reservas de capital, atingir 30% do capital social. No semes-

de 2019 o saldo da reserva legal era R$ 296 mil. ii. Reserva estatutária: A 

c. Lucros acu-
mulados: Em Assembléia Geral Extraordinária do Banco, realizada em 
15 de maio de 2020, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de 

10. 
Remuneração do pessoal chave da Administração: 

11. Transações com partes 
relacionadas: Os saldos registrados na rubrica outras receitas e despe-
sas operacionais são, substancialmente, compostas por transações com 
empresas do grupo no Brasil em conformidade com as normas vigentes.

12. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: a. Demons-
tração do cálculo de IRPJ e CSLL: 2020 2019

Efeito das adições e exclusões no cálculo de tributos:

Total (1.932) (1.916)
(i) Deduzido de participações nos lucros.
b. Composição do crédito tributário:
  30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
  IRPJ CSLL Total Total Total
Diferenças temporárias:
Provisão para pagamento de PLR 133 106 239 133 96
Total do crédito tributário 133 106 239 133 96

c. Movimentação do crédito tributário:
  30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019
Saldo inicial 133 32 32
Constituição:

Esses valores encontram-se apresentados na rubrica “Diversos”. 13. Con-
tingências: 

14. Compliance e PLD-FT: É nosso compro-
misso atuar continuamente para assegurar a conformidade às regulamenta-
ções vigentes através, inclusive, do combate à eventuais práticas abusivas 
no mercado de valores e capitais ou relacionadas aos crimes de Lavagem 

operações, atividades ou relacionamentos. 15. Gerenciamento de riscos: A 
Resolução nº 4.557/17 do CMN dispõe sobre a estrutura de gerenciamento 

 30/06/2020 30/06/2019
 Ativo (Passivo) Receitas (Despesas) Ativo (Passivo) Receitas (Despesas)
INTL FCStone DTVM 1 (193) 13 (1.208) - (332) 46 (1.378)
FCStone Consultoria - (64) 38 (599) 5 (102) 23 (430)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 25 de setembro de 2020 às 23:56:58.
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Demonstraçõs Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Balanço patrimonial

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Shizen Capital Holding S.A. e Controladas
CNPJ/MF nº 10.140.272/0001-40

 Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018
Ativo circulante 139 54 3.352
Caixa e equivalentes de caixa 111 20 748
Clientes e outros valores a receber - - 292
Impostos a recuperar 28 34 -
Adiantamentos concedidos - - 5
Despesas reembolsáveis - - 1.811
Outros créditos - - 496
Ativo não circulante 67 11.588 8.785
Impostos a recuperar - - 5.739
Partes relacionadas 67 345 59
Dividendos a receber - 889 -
Depósitos judiciais - - 2.987
Investimentos - 10.354 -
Total do ativo 206 11.642 12.137

 Reservas de lucros
 Capital Ações Reserva Reserva Prejuízos Patrimônio líquido do
 social tesouraria Legal de lucros acumulados acionista controlador
Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.999 (11.626) 87 12.954 - 10.414
Aumento de capital 2.287 - - - - 2.287
Redução de capital (5.664) - - - - (5.664)
Ajuste de períodos anteriores - - - (479) - (479)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.078 2.078
Destinação do resultado do exercício
Reserva legal - - 87 (87) - -
Retenção de lucros - - - 2.078 (2.078) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.622 (11.626) 174 14.466 - 8.636
Prejuízo do exercício - - - - (8.678) (8.678)
Destinação do resultado do exercício
Absorção do prejuízo do exercício - - - (8.678) 8.678 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.622 (11.626) 174 5.788 - (42)

PASSIVOS E Controladora Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018
Passivo circulante 248 3.006 3.501
Impostos, taxas e contribuições - - 139
Contas a pagar - 2.758 2.797
Dividendos a pagar 248 248 260
Outras contas a pagar - - 305
Patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) (42) 8.636 8.636
Capital social 5.622 5.622 5.622
Ações em tesouraria (11.626) (11.626) (11.626)
Reserva de lucros 5.962 14.640 14.640
Total do passivo e patrimônio 
 líquido (passivo a descoberto) 206 11.642 12.137

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida - - 8.610 1.036
Custos dos serviços prestados - - (6.847) (201)
Lucro bruto - - 1.763 835
Despesas/receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas (29) (66) (189) (6.953)
Despesas de comercialização - (48) (45) (103)
Despesas tributárias (16) (4) (85) (111)
Perda de capital, líquida (9.089) 138 (9.089) 138
Resultado da equivalência patrimonial 499 2.056 - 887
Outras receitas operacionais, líquidas (40) 5 (48) 5.932
Lucro (prejuízo) operacional antes 
 do resultado fi nanceiro (8.675) 2.081 (7.693) 625
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 4 39 1.120 4.735
Despesas fi nanceiras (7) (42) (1.243) (2.191)
Lucro (prejuízo) antes do imposto 
 de renda e da contribuição social (8.678) 2.078 (7.816) 3.169
Imposto de renda e contribuição social - - (862) (1.091)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (8.678) 2.078 (8.678) 2.078
Lucro (prejuízo) diluído por ação (0,13) 0,03 (0,13) 0,03

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício (8.678) 2.078 (8.678) 2.078
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente
 total do exercício (8.678) 2.078 (8.678) 2.078

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (8.678) 2.078 (8.678) 2.078
Ajuste para reconciliar o lucro (prejuízo) 
 líquido do exercício com o caixa gerado 
 pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (499) (2.056) - (887)
Ajuste de períodos anteriores - (479) - (479)
Atualização de mútuo - 30 - 30
Perda esperada com créditos 
 de liquidação duvidosa - - 6 (183)
Perda de capital 9.089 - - -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Clientes e outros valores a receber - - 286 39
Impostos a recuperar 6 (18) 5.712 (305)
Adiantamentos concedidos - - 5 144
Despesas reembolsáveis - - 1.811 (503)
Outros créditos - - 496 14
Depósitos judiciais - - 2.987 (109)
Partes relacionadas 278 54 (9) 740
(Redução) aumento nos passivos operacionais
Impostos, taxas e contribuições - (42) (139) (27)
Contas a pagar (2.758) - (2.797) (35)
Cessões de certifi cados de créditos imobiliários - - - (41.659)
Partes relacionadas - (583) (12) 2.433
Outras contas a pagar - - (305) (1.226)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (2.562) (1.016) (637) (39.935)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação fi nanceira vinculada - - - 36.754
Aumento de capital em controladas (992) - - -
Dividendos recebidos 3.645 578 - 983
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimento 2.653 578 - 37.737
Redução do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa 91 (438) (637) (2.198)
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 20 458 748 2.946
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 111 20 111 748
Redução do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa 91 (438) (637) (2.198)

A DIRETORIA
Contadora: Geovanna Volpe Barone Silva - CRC 1SP330286/O-9

“A íntegra das Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Expli-
cativas encontram-se à  disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Demonstraçõs Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Balanços patrimoniais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

RB Commercial Properties 44 Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 18.062.370/0001-19

Ativos 31.12.2019 31.12.2018
Circulante 84.638 84.495
Caixa e equivalentes de caixa 758 647
Impostos a recuperar 4 5
Clientes e outros valores a receber 1.004 971
Imóveis a comercializar 82.872 82.872

Total dos ativos 84.638 84.495

  Reservas de lucros
 Capital social Capital Reserva de lucros Resultados acumulados Patrimônio líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 8.514 59.890 12.117 - 80.521
Renúncia de dividendos - - 2.340 - 2.340
Dividendos pagos - - (9.564) - (9.564)
Lucro líquido do exercício - - - 9.695 9.695
Destinação do resultado do exercício: Dividendos propostos - - - (2.424) (2.424)
Retenção de lucros - - 7.271 (7.271) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 8.514 59.890 12.164 - 80.568
Renúncia de dividendos - - 2.424 - 2.424
Dividendos pagos - - (9.944) - (9.944)
Lucro líquido do exercício - - - 10.070 10.070
Destinação do resultado do exercício: Dividendos propostos - - - (5.035) (5.035)
Retenção de lucros - - 5.035 (5.035) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 8.514 59.890 9.679 - 78.083

Passivos e patrimônio líquido 31.12.2019 31.12.2018
Circulante 5.543 2.915
Impostos, taxas e contribuições 508 491
Dividendos a pagar 5.035 2.424
Não Circulante 1.012 1.012
Impostos diferidos 1.012 1.012
Patrimônio líquido 78.083 80.568
Capital social 8.514 8.514
Reserva de Lucros 69.569 72.054
Total dos passivos e patrimônio líquido 84.638 84.495

 31.12.2019 31.12.2018
Receita líquida 11.418 10.994
Custos - -
Lucro bruto 11.418 10.994
Despesas gerais e administrativas (72) (26)
Despesas de comercialização - (12)
Despesas tributárias (39) (67)
Lucro operacional antes do Resultado fi nanceiro 11.307 10.889
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 40 36

 31.12.2019 31.12.2018
Lucro líquido do exercício 10.070 9.695
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 10.070 9.695

 31.12. 31.12.
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 10.070 9.695
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
(Aumento) redução nos ativos operacionais-
Clientes e outros valores a receber (33) (41)
Impostos a recuperar 1 (2)
(Redução) aumento nos passivos operacionais-
Impostos, taxas e contribuições 1.273 926
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 11.311 10.578
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.256) (907)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 10.055 9.671
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos Pagos (9.944) (9.564)
Caixa líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento (9.944) (9.564)
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 111 107
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 647 540
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 758 647
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa 111 107

 31.12.2019 31.12.2018
Lucro antes do imposto de renda 
 e da Contribuição social 11.347 10.925
Imposto de renda - corrente (932) (898)
Contribuição social - corrente (345) (332)
Lucro líquido do exercício 10.070 9.695
Lucro líquido do exercício atribuível 
 ao acionista controlador 10.070 9.695
Lucro líquido do exercício atribuível 
 ao acionista não controlador - -

A DIRETORIA
Contador: Roberson Ferreira - CRC 1SP329476/O-0.

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

 disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

b. Outras despesas administrativas: 2020 2019
Aluguéis 284 225
Serviços técnicos especializados 126 70
Processamento de dados 319 56

Outras 171 164

c. Outras receitas/despesas operacionais: 2020 2019
Receitas/despesas com partes relacionadas 1.756 1.739
Outras despesas operacionais 1 -

O canal de Ouvidoria está plenamente implementado, atra-
vés de canal próprio de discagem direta gratuita (DDG) 0800 942 4685.

Como parte do plano de contingência de capital da Instituição, a matriz Global 
do StoneX Group Inc. está à disposição da Administração do Conglomerado 

16. Outras informações: a. Despesas de pessoal: 2020 2019
Proventos 2.276 723

Encargos sociais 439 264
Outras 10 7

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Ilmos. Srs. Acionistas e Diretores do INTL FCSTONE BANCO DE 
CÂMBIO S.A. - São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. (“Banco”) que com-

demonstrações do resultado, das demonstrações do resultado abrangente, 

-

-

do INTL FCStone Banco de Câmbio S.A. (“Banco

Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção intitulada: “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-

Banco”, de acordo 

Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

 A Administração do “Banco” é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis, 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 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade do “Banco” continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o 

para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
do “Banco” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

i. 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
-

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

falsas intencionais. ii. Obtemos entendimento dos controles internos relevan-

Banco”. iii. Avaliamos a adequação das 

respectivas divulgações feitas pela Administração. iv. 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar 

“Banco -
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

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 ao “Banco” a não mais manter-se 
em continuidade operacional. v. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

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

São Paulo, SP, 24 de setembro de 2020.
FINAUD Auditores Independentes SS Welington Vieira Araújo
CNPJ: 20.824.537/0001-83 Contador
CRC 2 SP 032.357/O-0 - CVM: 12.238 CRC 1 SP 136.741/O-6
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