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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Parceiros e Clientes:
Apresentamos as demonstrações financeiras da BS2 DTVM S.A.,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e seu
comparativo com 2018.
A BS2 DTVM, iniciou suas atividades em 07 de dezembro de
2017, em um de seus nichos de atuação - o mercado de câmbio.
Durante 2018 lançamos a plataforma aberta de investimentos, com
diversas opções de produtos de renda fixa e fundos e em 2019
nossos clientes já puderam investir em ações e no tesouro direto,
em uma jornada simples e intuitiva, combinada a uma assessoria
que busca disseminar a educação financeira aos nossos clientes e

potencializar as oportunidades de ganho nos mercados financeiro
e de capitais.
As operações de câmbio no varejo cresceram de forma substancial
HP  WHQGR ¿QDOL]DGR R DQR FRP FHUFD GH  FRUUHVSRQGHQWHV
cambiais, que somam mais de 80 pontos de venda em todo país.
O volume de operações alcançou algo como USD 447 milhões ao
longo do exercício, entre transações de papel moeda, cartões prépagos em moeda estrangeira e operações de intermediação de câmbio
FRPHUFLDOH¿QDQFHLUR UHPLWWDQFHDQGPRQH\WUDQVIHU 
Em menos de 12 meses de operação a plataforma de investimentos do
BS2 acumulou um total de mais de 41 mil contas abertas, que somavam

Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Nota

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
3
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ
4
Aplicações no mercado aberto
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5
Carteira própria
OUTROS CRÉDITOS
Rendas a receber
Negociação e intermediação de valores
D
Diversos
E
OUTROS VALORES E BENS
Despesas antecipadas
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
E
PERMANENTE
IMOBILIZADO DE USO
Outras imobilizações de uso
Depreciações acumuladas
INTANGÍVEL
Ativos intangíveis
Amortização acumulada
TOTAL DO ATIVO






15.091

21.749






3.823
138
2.472
1.213
112
112
5.057
5.057
5.057


407


7.580



10.381
10.381
1.707
109

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital de domiciliados no país
Reservas de capital
Prejuízos acumulados

Nota

D
D
E
D





10.838
10.838



25.327
33.000



3.810
3.810
458
21
3.331
19.072
20.000


1.598
252
252
252
881
285
343


751

22.882

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO



22.882

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Capital social
5.000
15.000

Aumento de
capital

Reserva de
capital

Prejuízos
acumulados


6DOGRHPGHGH]HPEURGH
Aumento de capital
Prejuízo do exercício
20.000
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
Remuneração baseada em ações

Aumento de capital
13.000
Prejuízo do exercício
33.000

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
6DOGRHPGHMXQKRGH
20.000
13.000
Remuneração baseada em ações

Aumento de capital
13.000

Prejuízo do semestre
33.000

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV









Total

4.737
15.000

19.072

13.000

25.327
30.033


25.327

XPYROXPHFXVWRGLDGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
HQWUHPDLVGHSURGXWRVGHUHQGD¿[DHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVGH
estratégias diversas. A nossa expectativa para 2020 é de ultrapassar R$
2 bilhões sob custódia.
Os resultados alcançados estão aderentes aos objetivos estratégicos
da instituição e são considerados muito satisfatórios, visto todos os
investimentos que estão sendo realizados para a consolidação das
operações de câmbio-varejo e do segmento de investimentos com
soluções digitais. Em junho de 2019 os acionistas aumentaram o
capital social da DTVM em mais R$ 13 milhões, consolidando-o em
R$ 33 milhões.

Agradecemos aos nossos clientes e parceiros pelo prestígio em
RSHUDU FRQRVFR H DRV DFLRQLVWDV SHOD FRQ¿DQoD DSRLR H HVWtPXOR
para o desenvolvimento da distribuidora, que se consolida como uma
opção cada vez mais robusta no mercado de câmbio-varejo e, mais
recentemente, como braço de assessoria e distribuição de produtos de
investimentos. Aos nossos colaboradores, o nosso agradecimento pelas
entregas e espírito de equipe na construção de uma instituição que
prima pela excelência nos serviços prestados a seus clientes.

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

'HPRQVWUDomRGRÀX[RGHFDL[D
Em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Nota

RECEITAS DA
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários e
DSOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGH
liquidez
Resultado com instrumentos
¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
10
Resultado de operações de
câmbio
11
RESULTADO BRUTO
DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS
(DESPESAS) OPERACIONAIS
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
12
Outras despesas administrativas 13
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO
OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DA
TRIBUTAÇÃO SOBRE O
LUCRO E PARTICIPAÇÕES
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
F
$WLYR¿VFDOGLIHULGR
PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO
PREJUÍZO DO SEMESTRE/
EXERCÍCIOS
PREJUÍZO POR LOTE DE MIL
AÇÕES - R$

Segundo
Semestre



499


Exercícios


7.750

883


7.507

712




7.047

7.738



7.750

7.507


2.427



7



 
4.299 
 
 



243







3.371
3.371



4.730
4.730



443
443














As notas explicativas da administração são parte integrante das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

Belo Horizonte, 27 de março de 2020.
A Administração

Atividades operacionais
Prejuízo do semestre/exercícios
Ajustes ao lucro (Prejuízo)
Depreciação e amortização
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Variação cambial sobre caixa e
equivalente de caixa
Variação cambial de outros ativos e
passivos
Pagamentos baseados em ações
Lucro líquido (Prejuízo) ajustado
Variações de ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos
Outros valores e bens
Outras obrigações
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado de uso
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
Fluxo de caixa das atividades de
¿QDQFLDPHQWR
Aumento de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades
GH¿QDQFLDPHQWR
Aumento de caixa e equivalente de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início
do semestre/exercícios
*DQKRV SHUGDV FDPELDLVVREUHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGR
semestre/exercícios
Aumento de caixa e equivalente de
caixa

Segundo
Semestre





 
 

822

(665)

213










247


 



4.359
3.464

12.148 7.922 
  


1

7.028 
 


















13.000 15.000
 


1.312



 




 4.187
 






As notas explicativas da administração são parte integrante das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGH(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
1 Contexto operacional
$ %6 'LVWULEXLGRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV 6$ ³%6
'790´ pXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQD
cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, controlada direta
do Banco BS2 S.A. e sua atuação é focada em assessoria e distribuição
de investimentos e soluções de câmbio para varejo. No âmbito de
LQYHVWLPHQWRVD'790DWXDQDGLVWULEXLomRGHWtWXORVGHUHQGD¿[D
e fundos de investimento, além de intermediar operações no mercado
de renda variável para clientes. No câmbio, realiza a compra e venda
de moedas estrangeiras em espécies, por meio de correspondentes
cambiais. Constituída em 07 de junho de 2017 com a denominação
social Bonsucesso Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
IRLDXWRUL]DGDDIXQFLRQDUSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO %$&(1 HP
07 de dezembro de 2017 e teve sua denominação social alterada para
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em fevereiro
de 2018. Seu nome fantasia é BS2 Câmbio e Investimentos. Na
Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 09 de setembro de 2019,
IRLDSURYDGRDLQFOXVmRGHQRYDDWLYLGDGHQRREMHWRVRFLDO³(PSUHVWDU
títulos e valores mobiliários integrantes das respectivas carteiras aos
seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, nas condições
SUHYLVWDV HP UHJXODomR HVSHFt¿FD SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO´ H
também foi aprovada a consolidação do contrato social da DTVM.
5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRP
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as
GLUHWUL]HV FRQWiEHLV HPDQDGDV GD /HL Q  EHP FRPR DV
DOWHUDo}HV LQWURGX]LGDV SHODV /HLV Q  H Q  SDUD
a contabilização das operações, associadas às normas e instruções
GR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO &01  H GR %DQFR &HQWUDO GR
%UDVLO %$&(1  H HYLGHQFLDP WRGDV DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV
SUySULDV GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H VRPHQWH HODV DV TXDLV
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua
gestão. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC emitiu
pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil
internacional, porém nem todos homologados pelo Banco Central
GR %UDVLO %$&(1  'HVWD IRUPD D LQVWLWXLomR QD HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DGRWRX RV VHJXLQWHV SURQXQFLDPHQWRV
homologados pelo BACEN, até o presente momento:
5HVROXomR &01 Q  ± &3&  5   5HGXomR DR 9DORU
Recuperável de Ativos
5HVROXomR &01 Q  ± &3&  5   'HPRQVWUDomR GRV
Fluxos de Caixa
5HVROXomR&01Q±&3& 5 'LYXOJDomRVREUH3DUWHV
Relacionadas
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança
GH(VWLPDWLYDH5HWL¿FDomRGH(UUR
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico
5
5HVROXomR&01Q±&3& 5 %HQHItFLRVD(PSUHJDGRV
5HVROXomR &01 Q  ± &3&  5  ± 3DJDPHQWR EDVHDGR
em ações.
$HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se utilize
de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Os principais itens de balanço sujeitos a essas estimativas incluem:
os valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, os créditos
tributários de imposto de renda e contribuição social. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo
de sua determinação. A Administração da BS2 DTVM revisa as
estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP FRQFOXtGDV H DSURYDGDV SHOD
Diretoria Executiva da BS2 DTVM em 17 de março de 2020.
(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de
exercícios, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda
e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando
aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social, diferidos, que
serão recuperados ou exigidos em exercícios seguintes.
(b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados, basicamente, por
disponibilidades, depósitos bancários disponíveis e investimentos
de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em
FDL[DHHVWmRVXMHLWRVDXPLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORUH

OLPLWHVFXMR SUD]R GH YHQFLPHQWRVHMD LJXDO RX LQIHULRU D  GLDV D
SDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomR TXHVmRXWLOL]DGRVSHOD%6'790SDUD
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
(c) Títulos e valores mobiliários
'H DFRUGR FRP D &LUFXODU %$&(1 Q  H UHJXODPHQWDomR
FRPSOHPHQWDURVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVVmRFODVVL¿FDGRVHPWUrV
FDWHJRULDVHVSHFt¿FDV GH DFRUGR FRP D LQWHQomRGH QHJRFLDomRSHOD
Administração, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:
L 7tWXORVSDUDQHJRFLDomR±,QFOXHPRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e
de forma ativa, os quais são contabilizados pelo valor de mercado,
sendo os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos
diretamente no resultado do exercício. Os títulos para negociação são
mantidos no ativo circulante independente do seu prazo de vencimento.
LL  7tWXORV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD ± ,QFOXHP RV WtWXORV H YDORUHV
mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do
risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como
resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento
ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo valor de
mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos no
resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações
do valor de mercado, ainda não realizados, reconhecidos em conta
HVSHFt¿FDGRSDWULP{QLROtTXLGR³$MXVWHDYDORUGHPHUFDGR790´
líquidos dos correspondentes efeitos tributários.
Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos no
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR PHGLDQWH D LGHQWL¿FDomR HVSHFt¿FD QD GDWD
GH QHJRFLDomR HP FRQWUDSDUWLGD GR SDWULP{QLR OtTXLGR HP FRQWD
destacada, líquidos dos correspondentes efeitos tributários.
LLL  7tWXORV PDQWLGRV DWp R YHQFLPHQWR ± ,QFOXHP RV WtWXORV H
valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção
H D FDSDFLGDGH ¿QDQFHLUD GH PDQWrORV DWp R YHQFLPHQWR VHQGR
contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
LQWUtQVHFRV$FDSDFLGDGH¿QDQFHLUDpGH¿QLGDHPSURMHo}HVGHÀX[R
de caixa, desconsiderando a possibilidade de resgate antecipado desses
títulos.
Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento, abaixo dos
seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não
WHPSRUiULDVVmRUHÀHWLGRVQRUHVXOWDGRFRPRSHUGDVUHDOL]DGDV
(d) ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02 e regulamentações
SRVWHULRUHV RV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV VmR FODVVL¿FDGRV
GH DFRUGR FRP D LQWHQomR GD $GPLQLVWUDomR SDUD ¿QV RX QmR GH
SURWHomR KHGJH 
$V RSHUDo}HV TXH XWLOL]DP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV
efetuados por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não
atendam aos critérios de proteção estabelecidos na referida circular
SULQFLSDOPHQWH GHULYDWLYRV XWLOL]DGRV SDUD DGPLQLVWUDU D H[SRVLomR
JOREDO GH ULVFR  VmR FRQWDELOL]DGDV SHOR YDORU GH PHUFDGR FRP
os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos
diretamente na demonstração do resultado.
$V RSHUDo}HV TXH XWLOL]DP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV
destinados a hedgeVmRFODVVL¿FDGDVFRPRhedge de risco de mercado
RXKHGJHGHÀX[RGHFDL[DVHJXQGRRVFULWpULRVGH¿QLGRVQD&LUFXODU
%$&(1 Q  2V LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV
destinados a hedge e os respectivos objetos de hedge são ajustados ao
valor de mercado, observado o seguinte:
3DUDDTXHOHVFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULDKHGJHGHULVFRGHPHUFDGR
a valorização ou a desvalorização é registrada em contrapartida à
adequada conta de receita ou despesa, no resultado do exercício; e
3DUDDTXHOHVFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULDGHKHGJHGHÀX[RGHFDL[DD
valorização ou desvalorização referente à parcela efetiva é registrada
HPFRQWUDSDUWLGDjFRQWDGHVWDFDGDGRSDWULP{QLROtTXLGROtTXLGDGRV
efeitos tributários.
(e) Demais ativos circulantes e não circulantes
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando
DSOLFiYHORVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVHPEDVH³SURUDWD´GHGX]LGRVGDV
correspondentes rendas a apropriar.
I 3HUPDQHQWH
Imobilizado de uso – Conforme previsto na Resolução CMN nº
GHFRUUHVSRQGHPDRVEHQVWDQJtYHLVSUySULRVHDV
benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, desde que utilizados
no desempenho das atividades da empresa por período superior a um
exercício social e são reconhecidos pelo valor de custo e ajustado
por redução ao valor recuperável, quando aplicável. O valor de custo
compreende o preço de aquisição ou construção à vista, acrescido de
eventuais impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre
a compra, os custos diretamente atribuíveis, necessários para o seu

funcionamento. A depreciação, reconhecida mensalmente, considera
a alocação sistemática do valor depreciável ao longo da vida útil do
ativo. O valor depreciável corresponde a diferença entre o valor de
custo de um ativo e o valor residual estimado que a instituição obteria
com sua venda, após deduzir as despesas estimadas de venda.
Intangível – &RQIRUPH 5HVROXomR &01 Q  GH 
FRUUHVSRQGHP DRV DWLYRV QmR PRQHWiULRV LGHQWL¿FiYHLV VHP
substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela instituição,
destinados à manutenção da instituição ou exercidos com essa
¿QDOLGDGH 1D ,QVWLWXLomR R ,QWDQJtYHO p FRPSRVWR SRU VRIWZDUHV
adquiridos registrados ao custo e sua amortização é reconhecida
mensalmente considerada a alocação sistemática do valor amortizável
ao longo de sua vida útil.
J 9DORUGHUHFXSHUDomRGRVDWLYRVQmR¿QDQFHLURV
Com base em análise da Administração, se o valor de contabilização
GRV DWLYRV QmR ¿QDQFHLURV H[FHGHU R VHX YDORU UHFXSHUiYHO p
UHFRQKHFLGDXPDSHUGDSRU³LPSDLUPHQW´QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
(h) Passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
TXDQGR DSOLFiYHO RV HQFDUJRV LQFRUULGRV HP EDVH ³SUR UDWD´
deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.
(i) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota-base de
15% do lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e a provisão
para a contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída à
alíquota de 20% até dezembro de 2018, e 15% a partir de janeiro de
HPFRQIRUPLGDGHFRPD/HL
O imposto de renda diferido é calculado sobre as diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e
SDVVLYRV H RV YDORUHV FRQWiEHLV GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
$V DOtTXRWDV GH LPSRVWRV GH¿QLGDV DWXDOPHQWH VmR XVDGDV SDUD VH
determinar o imposto de renda diferido, no caso, para imposto de
renda - 25%, e para a contribuição social - 15%.
(j) $WLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVHREULJDo}HVOHJDLV¿VFDLV
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos
contingentes, e obrigações legais é efetuado de acordo com os
FULWpULRVGH¿QLGRVQD'HOLEHUDomR&90QFRPREVHUYkQFLD
da Resolução CMN nº 3.823/09, da seguinte forma:
 $WLYRV &RQWLQJHQWHV QmR VmR UHFRQKHFLGRV H[FHWR TXDQGR GD
H[LVWrQFLD GH HYLGrQFLDV VX¿FLHQWHV TXH DVVHJXUHP HOHYDGR JUDX
GH FRQ¿DELOLGDGH GH UHDOL]DomR XVXDOPHQWH UHSUHVHQWDGR SHOR
WUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomRHSHODFRQ¿UPDomRGDFDSDFLGDGHGHVXD
recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV GHFRUUHP EDVLFDPHQWH GH SURFHVVRV
judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios,
movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em
Do}HV FtYHLV WUDEDOKLVWDV GH QDWXUH]D ¿VFDO H RXWURV ULVFRV (VVDV
contingências são avaliadas por assessores legais e levam em
FRQVLGHUDomRDSUREDELOLGDGHTXHUHFXUVRV¿QDQFHLURVVHMDPH[LJLGRV
para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa
VHUHVWLPDGRFRPVX¿FLHQWHVHJXUDQoD$VFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDV
VmR FODVVL¿FDGDV FRPR SURYiYHLV SDUD DV TXDLV VmR FRQVWLWXtGDV
provisões; possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam
provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação.
2VYDORUHVGDVFRQWLQJrQFLDVVmRTXDQWL¿FDGRVXWLOL]DQGRVHPRGHORV
e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar
da incerteza inerente ao prazo e valor.
2EULJDo}HVOHJDLV±¿VFDLVVmRGHULYDGDVGHREULJDo}HVWULEXWiULDV
previstas na legislação, independentemente da probabilidade de
sucesso de processos judiciais em andamento, que têm os seus
montantes integrais reconhecidos contabilmente.
(k) Pagamento baseado em ações
Executivos de alto nível da instituição recebem pagamentos baseados
instrumentos de capital, nos quais prestam serviços em troca de
WtWXORVSDWULPRQLDLV WUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPWtWXORVSDWULPRQLDLV 
Quando os títulos patrimoniais forem permutados e alguns ou todos
os bens ou serviços recebidos pela Instituição como contrapartida
QmRSXGHUHPVHUHVSHFL¿FDPHQWHLGHQWL¿FDGRVRVEHQVRXVHUYLoRV
QmRLGHQWL¿FDGRVUHFHELGRV RXDVHUUHFHELGRV VmRPHQVXUDGRVSRU
meio da diferença entre o valor justo do pagamento baseado em ações
e o valor justo de quaisquer produtos ou serviços recebidos na data
de sua outorga. O custo de transações liquidadas com instrumentos
patrimoniais é mensurado com base no valor justo na data em que
foram outorgados.
Para determinar o valor justo, a Instituição utiliza um especialista de
avaliação externo, o qual utiliza um método de avaliação apropriado.
Este custo é reconhecido em despesas como benefícios a empregados

HP FRQMXQWR FRP R FRUUHVSRQGHQWH DXPHQWR QR SDWULP{QLR OtTXLGR
HP RXWUDV UHVHUYDV GH FDSLWDO  DR ORQJR GR SHUtRGR HP TXH Ki R
serviço prestado e, quando aplicável, condições de desempenho
VmR FXPSULGDV SHUtRGR GH DTXLVLomR RX YHVWLQJ SHULRG $ GHVSHVD
acumulada reconhecida para transações que serão liquidadas com
títulos patrimoniais em cada data de reporte até a data de aquisição
YHVWLQJGDWH UHÀHWHDH[WHQVmRQDTXDORSHUtRGRGHDTXLVLomRSRGH
ter expirado e a melhor estimativa da Instituição sobre o número
de outorgas que, em última instância, serão adquiridas. A despesa
ou crédito na demonstração do resultado do período representam a
PRYLPHQWDomRQDGHVSHVDDFXPXODGDUHFRQKHFLGDQRLQtFLRHQR¿P
daquele período.
Nenhuma despesa é reconhecida para outorgas que completam o
seu período de aquisição por não terem sido cumpridas as condições
de desempenho e/ou de serviços. Quando as outorgas incluem uma
condição de mercado ou uma condição de não aquisição de direito,
as transações são tratadas considerando o direito como adquirido
independentemente de a condição de mercado ou a condição de
não aquisição de direito ser satisfeita, desde que todas as outras
condições de desempenho e/ou serviços sejam satisfeitas. Quando
os termos de uma transação liquidada com títulos patrimoniais são
PRGL¿FDGRV SRU H[HPSOR SRU PRGL¿FDo}HV QR SODQR  D GHVSHVD
mínima reconhecida é o valor justo na data de outorga, desde que
estejam satisfeitas condições originais de aquisição do direito. Uma
GHVSHVDDGLFLRQDOPHQVXUDGDQDGDWDGDPRGL¿FDomRpUHFRQKHFLGD
SDUD TXDOTXHU PRGL¿FDomR TXH UHVXOWD QR DXPHQWR GR YDORU MXVWR
dos acordos com pagamento baseado em instrumentos de capital ou
TXHGHRXWUDIRUPDEHQH¿FLHRVHPSUHJDGRV4XDQGRXPDRXWRUJD
é cancelada pela entidade ou pela contraparte, qualquer elemento
remanescente do valor justo da outorga é reconhecido como despesa
imediatamente por meio do resultado.
3 Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:


Disponibilidade em moeda nacional
4.041
2.382
11.050
7.279
Disponibilidade em moeda estrangeira
Total de disponibilidades
15.091


$SOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]


Total
$SOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]LQFOXLDSHQDVDVRSHUDo}HV
cujos vencimentos na data da efetiva aplicação sejam iguais ou
LQIHULRUHV D  GLDV H TXH DSUHVHQWDP LQVLJQL¿FDQWH ULVFR GH YDORU H
OLPLWHVFRQIRUPHGHVFULWRQDQRWD E 
$SOLFDo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]
Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro
Total - Circulante
5 Títulos e valores mobiliários
Livres
Letras Financeiras do Tesouro
Total - Circulante














10.381
10.381

Os títulos públicos federais foram marcados a mercado pela cotação
divulgada pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais e são custodiados pela SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Apresentamos a seguir o resumo da carteira de títulos e valores
mobiliários por categoria e prazo de vencimento, já ajustados aos
respectivos valores de mercado.

Ajuste a
mercado
Valor UHÀHWLGR
do custo
no Valor De 1 a 3
amortizado resultado contábil
anos
Títulos para negociação
Letras Financeiras do
Tesouro




Total de títulos e
valores mobiliários





Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003262113330215.
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1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGH(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
Ajuste a
mercado
Valor UHÀHWLGR
do custo
no Valor
amortizado resultado contábil


De
1a3
anos

Títulos para negociação
Letras Financeiras do
Tesouro
10.382
 10.381 10.381
Total de títulos e
valores mobiliários
10.382
 10.381 10.381
 2V WtWXORV FODVVL¿FDGRV FRPR PDQWLGRV SDUD QHJRFLDomR VmR
apresentados no Balanço Patrimonial no circulante, independentemente
do vencimento.
6 Outros créditos
(a) Negociação e intermediação de valores
Em 31 de dezembro de 2019, os saldos ativos e passivos refere-se às
transações de clientes na bolsa de valores e de mercadorias e futuros,
FXMRDOLTXLGDomR¿QDQFHLUDRFRUUHUiHPXPFLFORRSHUDFLRQDOGH'
RX ' H D UHFXUVRV GH LQYHVWLGRUHV GLVSRQtYHLV SDUD QHJRFLDo}HV
futuras, até que esses investidores coloquem as ordens para as
negociações.
(b) Diversos


Créditos tributários
5.349

Impostos e contribuições a compensar
325

Valores a receber de sociedades ligadas
338

Diversos
258
540
Total

1.850
1.213
1.598
Circulante
Realizável a longo prazo
5.057
252
2XWUDVREULJDo}HV
(a) Fiscais e previdenciárias
Refere-se, a IRRF, PIS, COFINS e ISSQN retidos de serviços de
terceiros, ao IRRF e contribuição do INSS e FGTS sobre salários,
IOF a recolher sobre operações de câmbio e às provisões para PIS e
COFINS.
(b) Diversas


Provisão de despesas com pessoal
1.599
1.240
Valores a pagar a sociedades ligadas
338
440
Provisão para fornecedores e prestadores de
serviços

1.438
Ordens de pagamento
200
Outros
231
13
Total - Circulante

3.331
3DWULP{QLROtTXLGR
(a) Capital social
Em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 08 de
janeiro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da BS2 DTVM para
R$ 20.000. O aumento, no montante de R$ 15.000, foi integralizado
em moeda nacional pelos acionistas na proporção das suas respectivas
participações. O referido aumento de capital foi aprovado pelo
BACEN em 02 de fevereiro de 2018.
(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD±$*(UHDOL]DGDHPGHMXQKR
de 2019, foi aprovado o aumento de capital da BS2 DTVM para R$
33.000. O aumento, no montante de R$ 13.000, foi integralizado em
moeda nacional pelos acionistas na proporção das suas respectivas
participações. O referido aumento de capital foi aprovado pelo
%$&(1HPGHMXOKRGH
Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado está
representado por 33.000.000 ações, sendo 23.100.000 ações ordinárias
e 9.900.000 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.
(b) Reservas de lucros
Legal: É constituída à base de 5% sobre o lucro líquido apurado,
limitada a 20% do capital social.
Estatutária: É constituída pelo saldo de lucro remanescente após a
constituição de reserva legal e da distribuição dos dividendos. Sua
destinação será para aumento de capital, podendo ser, por deliberação
dos acionistas, distribuída total ou parcialmente ou compensada com
prejuízos.
(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente
a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da Lei das
Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
(d) Opções de compra de ações
Em 2019, em concordância com o Plano de Incentivo de Longo Prazo
GH¿QLGRSHOD,QVWLWXLomRIRUDPRXWRUJDGRVRV3URJUDPDVGH2SomRGH
Compra de Ações da companhia. Este programa é baseado no valor de
opções de compra de ações ou cotas de capital, conforme aplicável, e
OLTXLGDGRVHPLQVWUXPHQWRVGHSDWULP{QLR
6mR HOHJtYHLV DR 3ODQR TXDLVTXHU H[HFXWLYRV H SUR¿VVLRQDLV GH DOWR
nível da Instituição, além de prestadores de serviços, sem vínculo
empregatício ou estatutário com aquele ou com estas. É papel da
Diretoria Executiva escolher, por seu único e exclusivo critério, os
H[HFXWLYRVHSUR¿VVLRQDLVHOHJtYHLV ³%HQH¿FLiULRV´ 1HVVHkPELWRDV
opções de compra de ações foram concedidas a membros da diretoria
estatutária.
O Programa da companhia DTVM é composto por somente 2 lotes,
que passam a ser exercíveis em 1 e 2 anos, respectivamente, da data
de concessão.
O exercício do direito de aquisição/subscrição das ações está
condicionado à manutenção do vínculo estatutário, de emprego ou
GH SUHVWDo}HV GH VHUYLoRV GR EHQH¿FLiULR FRP D ,QVWLWXLomR GH VRUWH
TXHGHVIHLWRHVVHYtQFXORLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFDXVD¿FDUiH[WLQWD
a opção, em relação às ações ainda não subscritas e integralizadas. A
BS2 DTVM não tem qualquer obrigação legal ou não formalizada
FRQVWUXFWLYH REOLJDWLRQ  GH UHFRPSUDU RX OLTXLGDU DV RSo}HV HP
dinheiro.
2SUD]RPi[LPRGHH[HUFtFLR GDWDGHYHQFLPHQWR GRSURJUDPDpGH
aproximadamente 2 anos após a outorga. O preço de exercício de cada
opção no programa da BS2 DTVM é calculado na data de exercício
com base no valor patrimonial contábil de uma ação, apurada com base
no último balanço anual ou balancete mensal, prevalecendo o que for
mais recente em relação à data da subscrição.
As variações na quantidade consolidada de opções de compra de
ações em aberto e seus correspondentes preços médios ponderados do
exercício estão apresentados a seguir:

Preço médio de
exercício por ação -reais
Opções
Em 1º de janeiro
Concedidas
0,89
1.978.800
Caducadas
Exercidas
Vencidas
Em 31 de dezembro
 (*)

As outorgas foram feitas em 2019, por isso não haviam opções em
aberto em períodos anteriores. Todas as opções outorgadas continuam
HPDEHUWR1HQKXPDRSomRIRLH[HUFLGDSHUGLGDRXYHQFLGDDWpR¿P
do período.

As opções de compra de ações em aberto em 31 de dezembro de 2019
têm as seguintes datas de vencimento e preços de exercício:
Preço médio de
Data de vencimento exercício por ação -reais

 '790

1.978.800
 3DUD %6 '790 IRL XWLOL]DGR R ~OWLPR SUHoR GH H[HUFtFLR
disponível, calculado na outorga, considerando que o preço de
exercício praticado é calculado na data de cada exercício.
O valor justo médio ponderado das opções concedidas durante o
período, determinado com base no modelo de Simulação de Monte
Carlo, foi de R$ 0,38 por opção. Foram utilizados os seguintes dados e
SUHPLVVDVQRPRGHORGHSUHFL¿FDomR
DTVM
Preço médio ponderado das Ações
1,04
Preço de Exercício
0,89
Volatilidade Esperada do preço da Ação/
quota

Dividendos Esperados
0%
Taxa de Juros Livre de Risco
7,34%
Para a determinação da volatilidade da BS2 DTVM, utilizou-se como
SUR[\DPpGLDGDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGHFRQJORPHUDGRV¿QDQFHLURV
listados na B3, que possuem modelos de negócio que se aproximam da
empresa. O período utilizado foi de 2 anos anteriores à outorga, dado
que este é o tempo de vida das opções.
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
(a) ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2V VDOGRV GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV 1RWD   IRUDP FRQVWLWXtGRV SRU
SUHMXt]R ¿VFDO GH ,5 H EDVH QHJDWLYD GH &6// DSXUDGRV QR SHUtRGR
FRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQDQRWD K 
1RV H[HUFtFLRV ¿QGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  D
F Conciliação do imposto de renda e da contribuição social

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Adições (exclusões) líquidas:
Participações no lucro
Participação nos resultados de administradores
Outras, líquidas
Base de cálculo
Alíquota Efetiva
Alíquota Adicional
Imposto de renda e contribuição social


175






11 Resultado de operações de câmbio
6HPHVWUH
Exercícios



Rendas de operações de câmbio
38
93
38
Rendas de variações e diferenças
de taxas
15.719  32.937
Despesas de operações de câmbio
  
Despesas de variações e diferenças
de taxas

 
Total

7.047
7.738

Honorários
Benefícios
Encargos Sociais
Proventos
Treinamento
Estagiários
Total
13 Outras despesas administrativas
Prestação de serviços
Processamento de dados
Comunicação
Aluguel
Depreciação e amortização
Propaganda e publicidade
Transportes
Manutenção e conservação de bens
Viagens
Outros
Total


Prejuízos
Adições ¿VFDLV%DVH
temporárias
negativa
Total
Saldo no início do exercício
175
175
Constituição

77
443
6DOGRQR¿PGRH[HUFtFLR

252

(b) Período estimado de realização
Os créditos tributários serão compensados dentro do prazo permitido
SHOD 5HVROXomR Q  GR %$&(1 2V FUpGLWRV WULEXWiULRV VmR
UHODFLRQDGRV D SUHMXt]R ¿VFDO H EDVH QHJDWLYD H VHUmR UHFXSHUDGRV
segundo a expectativa da administração com lucros tributários futuros,
a partir de projeções elaboradas com base em premissas internas e
FHQiULRVHFRQ{PLFRVIXWXURVTXHSRGHPSRUWDQWRVRIUHUDOWHUDo}HV
Ano
Valor contábil Valor presente
2020
2021
2022
2023
Total

292
334

1.035
5.349

6HPHVWUH

Imposto Contribuição
de renda
social



5HVXOWDGRFRPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
A DTVM realizou no período operações no mercado futuro para
mitigar a exposição das operações de câmbio indexadas a moeda
estrangeira. Estas operações geraram um resultado líquido negativo
GH 5  QR H[HUFtFLR GH    5HVXOWDGR OtTXLGR QHJDWLYR
±5 

'HVSHVDGHSHVVRDO

movimentação e natureza dos créditos tributários pode ser demonstrada
como segue:

Prejuízos
Adições ¿VFDLV%DVH
temporárias
negativa
Total
Saldo no início do exercício

252

Constituição

4.515
4.980
Utilização


6DOGRQR¿PGRH[HUFtFLR
582

5.349

6HPHVWUH

303
889
1.050
2.712
52
35
5.041

Exercícios




1.322

1.809
890
4.727
2.414
55
153


4.381

6HPHVWUH

2.575
4.232
214
272

189
330
51
188
285
8.977

Exercícios


3.932


1.294
379
142
515
459
822
213
218
93


104

310

507

13.717
4.483

14 Partes relacionadas
(a) Transações com partes relacionadas
Os principais saldos e operações mantidos com partes relacionadas
podem ser demonstrados da seguinte forma:
Receitas (Despesas)
Ativos

(Passivos) Semestre Exercícios
 
  
%DQFR%66$
Depósitos bancários
258 174
Títulos e valores mobiliários
549
Outros créditos - Diversos
338 355
Outras obrigações - Diversas
 
Receitas de prestação de serviços
  1.003
%6$VVHW0DQDJHPHQW
Administradora de Recursos S.A.
Outros créditos - Diversos
1
Conforme legislação vigente à partir de 1º de janeiro de 2019, as
LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV SRGHP FRQFHGHU RSHUDo}HV GH FUpGLWRV DRV
seus acionistas controladores, empresas coligadas, administradores,
ou parentes de seus administradores até o segundo grau. As operações
realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e
taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade.
(b) Remuneração do pessoal chave da administração
A Assembleia Geral Ordinária estabelece uma remuneração anual
para os Administradores. Os benefícios de curto prazo pagos estão
demonstrados a seguir:








Imposto Contribuição
de renda
social



175





279

3.231



Exercícios

Imposto Contribuição
de renda
social






















6HPHVWUH



Exercícios



Honorário
334
578

Participação nos resultados

72
202
Encargos sociais
75
143
59
Total
378
793
521
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
2V LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GD ,QVWLWXLomR HQFRQWUDPVH UHJLVWUDGRV
em contas patrimoniais por valores compatíveis com os praticados pelo
mercado. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de
estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.
$ ,QVWLWXLomR SRVVXL RSHUDo}HV HQYROYHQGR LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV
exclusivamente em conexão com suas atividades, mantendo dentro de
limites considerados aceitáveis a exposição aos riscos de mercado, de
moeda e de taxas de juros de seus ativos e passivos operacionais.
2VYDORUHVGHPHUFDGRGRVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGLYHUJHP
VLJQL¿FDWLYDPHQWHGRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVPHVPRVQDH[WHQVmRGH
que foram pactuados e registrados por taxas e condições praticadas no
mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.
Nos exercícios de 2019 e 2018 a DTVM realizou operações com
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQIRUPHGHWDOKDGDVQDQRWD
16 Gerenciamento de risco
A gestão de riscos da BS2 DTVM é centralizada no seu controlador
Banco BS2 S.A. por meio do Conglomerado Prudencial BS2 a qual
UHÀHWHXPHVIRUoRLQWHJUDGRGHDo}HVFRQWUROHVHSURFHVVRVGHIRUPD
a contemplar risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco
operacional e socioambiental.
e IHLWD D GLYXOJDomR GR ³5HODWyULR GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV´ QR
VLWHGR%DQFR%6HP*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDQDVHomR³5HODWyULRGH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV´ ZZZEVFRPJRYHUQDQFDFRUSRUDWLYD 
TXH YLVD DWHQGHU D &LUFXODU  GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H
refere-se à estrutura de gerenciamento de riscos, aos processos e
metodologias de gerenciamento, como também, o detalhamento dos
riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
A BS2 DTVM acompanha atentamente os impactos causados pelo
&RURQDYtUXV &29,'  QRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV PXQGLDLV H
SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR ¿QDQFHLUR EUDVLOHLUR $QDOLVDPRV R
cenário levando em consideração os riscos e incertezas inerentes a
esta pandemia e as possíveis mudanças que podem causar em nosso
processo de negócio. A Instituição acredita que ainda não é possível
PHQVXUDU RV HIHLWRV HFRQ{PLFRV GHFRUUHQWHV GHVWD SDQGHPLD H GDV
medidas governamentais tomadas para evitá-la.
Diretoria
Juliana Braga Pentagna Guimarães - Diretora Presidente
Paulo Henrique Pentagna Guimarães - Diretor Vice-Presidente
Gabriel Pentagna Guimarães - Diretor Vice-Presidente
Francisco Ferreira Neto - Diretor Executivo
Ziro Murata Júnior - Diretor Executivo
Ricardo de Sales Coutinho - Diretor Executivo
Controladoria
José Luiz de Souza Leite
Contador - CRC-MG 48.029/O-0
Relatório do auditor independente
VREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos Administradores e Acionistas
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BS2 Distribuidora de
7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV6$ ³'790´ TXHFRPSUHHQGHP
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR
e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da BS2 Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2019,

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nesta 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,
LQWLWXODGD ³5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
DTVM, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
2XWUDV LQIRUPDo}HV TXH DFRPSDQKDP DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU
A administração da DTVM 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
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
A administração da DTVM é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a DTVM
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 DTVM ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da DTVM são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
ILQDQFHLUDV
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV GHFLV}HV HFRQ{PLFDV
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da DTVM.
 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 incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da DTVM. 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 DTVM a não mais se manter em
continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas
demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 27 de março de 2020.
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Auditores Independentes
Carlos Augusto da Silva
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HIDRELÉTRICA CACHOEIRÃO S.A.
CNPJ/MF: 08.596.628/0001-03 – NIRE 31300024466
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Hidrelétrica
Cachoeirão S.A., no escritório Administrativo da companhia, na Rua
Moacyr Ávidos, nº 340, 1º andar,bairro Esplanada, Colatina (ES), os
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Pocrane (MG),26 de março de 2020.
Arthur Arpini Coutinho
Presidente do Conselho de Administração

HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS
CNPJ nº 20.367.629/0001-81
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que a HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS, inscrita no CNPJ nº 20.367.629/0001-81, com
sede na Rua Santos Dumont, 200, Bairro Distrito Industrial, na Cidade
de Itajubá, Estado de Minas Gerais (“Companhia”), que, cumprindo
com a legislação em vigor, os documentos listados no art. 133, da Lei
6.404/76 relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, encontram-se disponíveis na sede da companhia. Itajubá/
MG, 25 de Março de 2020. A Diretoria.

DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO URBANO - MURIAÉ - MG
Tomada de Preços Nº 003/2020 – Objeto: Contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas especializada para execução de obra civil para melhorias e reformas na Estação de Tratamento de Esgoto Principal, no município de Muriaé - MG.
Abertura dia 17/04/2020 às 08:00 horas. Edital disponível a partir de
30/03/2020– Informações pelo site www.demsur.com.br ou pelo telefone (32) 3696-3459 – Geraldo Vergilino de Freitas Junior – Diretor
Geral do DEMSUR.
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CONVAP MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 17.250.994/0001-05 - NIRE 31300046184
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, na Rodovia
MG 10, Km 24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, os documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referente ao exercício
social encerrado em 31.12.2019.
Vespasiano, 25 de março de 2020
(a) Flávio de Lima Vieira – Diretor Presidente

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003262113330216.
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