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BALANÇOS PATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

 Nota  31/12/2019 
ATIVO CIRCULANTE  

 
49.832  

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 5 
 

28.502  
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 

  
28.502  

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVATIVOS 

  
10.461  

Vinculados à Prestação de Garantias 6 
 

10.461  
OUTROS CRÉDITOS 

  
9.267  

Negociação e Intermediação de Valores 7.1 
 

7.517  
Diversos 7.2 

 
1.750  

OUTROS VALORES E BENS 
  

1.602  
Despesas Antecipadas 

  
1.602  

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
  

2.545  
OUTROS CRÉDITOS 

  
1.886  

Diversos 
  

1.886  
PERMANENTE 

  
659  

IMOBILIZADO DE USO 
  

478  
Outras Imobilizações de Uso 

  
528  

(Depreciações Acumuladas) 
  

-50  
INTANGÍVEL 

  
181  

Ativos Intangíveis 
  

201  
(Amortização Acumulada) 

  
-20  

TOTAL DO ATIVO 
  

52.377  
    

 Nota  31/12/2019 
PASSIVO CIRCULANTE   7.667  
OUTRAS OBRIGAÇÕES   7.667  

Sociais e Estatutárias 8.1  4.105  
Fiscais e Previdenciárias   414  
Diversas 8.2  3.148  

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   44.710  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9  44.710  

Capital de Domiciliados no País   50.000  
Resultado do exercício   -5.290  

TOTAL DO PASSIVO   52.377  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

   31/12/2019 

 Nota  2º semestre 
 

Exercício       
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  

 
3.388   4.066  

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários   1.218   1.895  
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 

  
2.170   2.171  

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
  

3.388   4.066  
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 

  
-4.099   -8.779  

Receitas de Prestação de Serviços 11  9.645   10.738  
Despesas de Pessoal 13 

 
-10.515   -15.535  

Outras Despesas Administrativas 12 
 

-2.143   -2.758  
Despesas Tributárias 

  
-1.086   -1.224  

RESULTADO OPERACIONAL 
  

-711   -4.713  
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E 
PARTICIPAÇÕES 

  
-711   -4.713  

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10 
 

1.253   3.528  
Ativo Fiscal Diferido 

  
1.253   3.528  

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO 
  

-2.420   -4.105  
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) 

  
-1.878   -5.290  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
(EM MILHARES DE REAIS) 
 
 

Nota 

 
Capital social 

 
Lucros ou prejuízos 

acumulados 

 
Total 

  

 

 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  

 
0   0   0  

Aumento de capital 9  1.000   0   1.000  
Saldos em 31 de dezembro de 2018  

 
1.000   0   1.000  

Aumento de capital 9  49.000   0   49.000  
Prejuízo do semestre   0   -3.412   -3.412  
Saldos em 30 de junho de 2019  

 
50.000   -3.412   46.588  

Prejuízo do semestre  
 

0   -1.878   -1.878  
Saldo em 31 de dezembro de 2019  

 
50.000   -5.290   44.710  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(EM MILHARES DE REAIS) 
 

  31/12/2019 

  2º semestre 
 

Exercício 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 
   

Prejuízo do exercício  -1.878   -5.290  
Depreciações e amortizações 

 
-182   70  

Ativo fiscal diferido 
 

-1.253   -3.528  
Participação estatutária no lucro 

 
2.420   4.105  

Resultado ajustado 
 

-893   -4.643  
Aumento de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 

derivativos 

 

-287   -10.461  

Aumento de outros créditos 
 

-5.035   -7.625  
Aumento de outros valores e bens 

 
-1.602   -1.602  

Aumento de outras obrigações  3.510   3.562  
Caixa usado nas atividades operacionais  -4.307   -20.769  

Aumento de ativo imobilizado 
 

-396   -528  
Aumento de ativo intangível 

 
1.700   -201  

Caixa usado nas atividades de investimento  1.304   -729  
Aumento de capital 

 
0   49.000  

Caixa proveniente das atividades de financiamento  0   49.000  
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 

 
31.505   1.000  

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  28.502   28.502  
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 

 
-3.003   27.502  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 A CORRETORA E SUAS OPERAÇÕES 

A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (C6 CTVM), fundada em 21 de novembro de 
2018, com sede localizada na Avenida Nove de Julho, 3186 no Estado de São Paulo, tem como 
objetivo principal operar títulos e valores mobiliários em recinto ou em sistema mantido por 
bolsa de valores. 

Em 11 de fevereiro de 2019 o Banco Central do Brasil concedeu autorização para 
funcionamento dessa sociedade, data em que iniciou as suas atividades. 

A C6 CTVM é controlada do Banco C6 S.A. o qual possui como acionista a C6 Holding S.A., 
detendo 99,9% de seu capital total. 

 

 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da 
Lei das Sociedades por Ações com observância às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), apresentados em 
conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) 
destacando-se os dispositivos relativos ao Conglomerado Financeiro.  

A elaboração de demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras, requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: o valor residual do permanente 
(imobilizado de uso e intangível), provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para 
demandas trabalhistas, fiscais e cíveis, valorização de instrumentos financeiros e outras 
provisões. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são 
conhecidos por ocasião da sua liquidação.  

A CTVM recebeu R$ 1.000 referente a integralização de capital em novembro de 2018 para 
sua constituição, porém suas operações iniciaram após a autorização de funcionamento 
fornecida pelo Banco Central do Brasil e por isso, as demonstrações financeiras individuais 
não estão sendo apresentadas com período comparativo.  

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração em 26 de março de 2020. 

 
 MOE DA F U NC IO NAL 

A moeda funcional, que é a moeda do ambiente econômico principal no qual uma entidade 
opera, é o Real.  

 

 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As políticas contábeis adotadas pelo C6 CTVM são aplicadas de forma consistente em todo o 
período apresentado nestas Demonstrações Financeira. 

 

APURAÇÃO DO RESULTADO 

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas 
na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma 
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simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações formalizadas 
com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo critério pro rata dia, com base na 
variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos financeiros 
pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar 
ou despesas a apropriar correspondentes ao período futuro.  

 

MENSURAÇÃO A VALOR PRESENTE 

Os ativos e passivos financeiros estão apresentados a valor presente em função da aplicação 
do regime de competência no reconhecimento das respectivas receitas e despesas de juros. 
Os passivos não contratuais, representados essencialmente por provisões para demandas 
judiciais e obrigações legais, cuja data de desembolso é incerta e não está sob o controle do 
C6 CTVM, estão mensurados a valor presente uma vez que são reconhecidos inicialmente pelo 
valor de desembolso estimado na data da avaliação e são atualizados mensalmente. 

 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, 
moeda estrangeira, aplicações em operações compromissadas – posição bancada, aplicações 
em depósitos interfinanceiros e aplicações em moedas estrangeiras, com alta liquidez e risco 
insignificante de mudança de valor, cujo vencimento das operações, na data efetiva da 
aplicação, seja igual ou inferior a 90 dias. 

 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base em remuneração 
estabelecida na data da contratação e ajustadas por provisão para perdas, quando aplicável. 

 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TVM 

Os títulos e valores mobiliários adquiridos para são registrados pelo valor efetivamente pago 
reduzido da provisão para perda, quando julgado necessário, e classificados em função da 
intenção da Administração em três categorias distintas, conforme regulamentação vigente:  

Negociação: Adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São 
ajustados pelo seu valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; 

Disponíveis para venda: Podem ser negociados a qualquer tempo, porém não são 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados pelo 
seu valor de mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos 
dos efeitos tributários; e  

Mantidos até o vencimento: 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 de mercado. Para os títulos reclassificados 
para esta categoria, o ajuste de marcação a mercado é incorporado ao custo, sendo 
contabilizados prospectivamente pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. 

A metodologia de ajuste a valor de mercado foi estabelecida com observância de critérios 
consistentes e verificáveis, que levam em consideração o preço médio de negociação obtida 
por meio de cotação de mercado na data da apuração, ou, na falta deste, o valor de ajuste 
diário das operações de mercado futuro divulgados por fontes externas ou o valor líquido 
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provável de realização obtido por meio de modelos de precificação, utilizando curvas de 
valores futuros de taxas de juros, taxas de câmbio, índices de preços e moedas, além de 
eventuais ajustes nos preços de títulos de baixa liquidez, todas devidamente aderentes aos 
preços praticados no período. O valor de mercado contempla o risco de crédito do emissor 
(ajuste de spread de crédito) 

Os rendimentos auferidos com os títulos e valores mobiliários, independentemente da 
categoria em que estão classificados, são apropriados pro rata dia , com base na variação do 
indexador e nas taxas de juros pactuados, pelo método exponencial ou linear, até a data do 
vencimento ou da venda definitiva do título, sendo reconhecidos diretamente no resultado do 
período.  

As perdas com títulos classificados como disponíveis para venda e como mantidos até o 
vencimento que não tenham caráter de perdas temporárias são reconhecidas diretamente no 
resultado do período e passam a compor a nova base de custo do ativo.  

Quando da alienação, a diferença apurada entre o valor da venda e o custo de aquisição 
atualizados pelos rendimentos é considerada como resultado da transação, sendo 
contabilizada na data da operação como lucro ou prejuízo com títulos e valores mobiliários. 

 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados para proteger contra riscos de taxa de 
câmbio, riscos de taxa de juros e outros, respectivamente. Esses instrumentos financeiros 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. 

Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como 
passivos financeiros quando o valor justo é negativo. 

 

ATIVO PERMANENTE 

Intangível: Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção do C6 CTVM ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis possuem 
vida útil definida e referem-se basicamente a construção de plataforma tecnológica, 
amortizadas pelo método linear com base no prazo que o benefício é gerado e é incidente 
sobre o valor amortizável (correspondente ao custo de aquisição deduzido do valor residual, 
quando aplicável), a partir da data de disponibilização do ativo intangível para uso e 
contabilizada em Outras Despesas Administrativas – Amortização. O valor residual desses 
ativos, quando aplicável, é revisado anualmente ou quando há alterações significativas nas 
premissas utilizadas. 

Imobilizado de uso: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo 
método linear com base no prazo de vida útil-econômica dos bens.  
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TRIBUTOS 

Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir: 
 

Tributos  Alíquotas Vigentes 

Imposto de Renda (15% + adicional de 10%) 25% 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – Demais instituições 9% - 15% 

PIS/PASEP  0,65% 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 4% 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN De 2% a 5% 
 

Os ativos fiscais diferidos (créditos tributários) e os passivos fiscais diferidos são constituídos 
pela aplicação das alíquotas vigentes dos tributos sobre suas respectivas bases. Para 
constituição, manutenção e baixa dos ativos fiscais diferidos são observados os critérios 
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.059/2006 e CMN nº 4.192/2013, e estão suportados 
por estudo de capacidade de realização. 

 

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES  

As corretagens sobre as operações são classificadas como receitas e as despesas de prestação 
de serviços são reconhecidas por ocasião da realização das operações. Esses saldos são 
compensados e apresentados de forma líquida no balanço patrimonial, quando existe um 
direito legal e exequível de compensar e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou de 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 

 

DESPESAS ANTECIPADAS 

As despesas antecipadas são aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos 
benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao 
resultado, de acordo com a vigência dos respectivos contratos. 

 

OUTROS ATIVOS E PASSIVOS 

Os demais ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidas em base pró rata die 
e provisão para perda, quando julgada necessária. Os demais passivos estão demonstrados 
pelos valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos em base pró rata dia. 

 

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 
 31/12/2019 
Aplicações em depósitos interfinanceiros 28.502  
Total 28.502  
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 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 

 

 31/12/2019 
Aplicações em depósitos interfinanceiros 28.502  
Total 28.502  

 

 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

CONCENTRAÇÃO POR TIPO, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VENCIMENTO 

 
 31/12/2019 
Vinculados à Prestação de Garantias 10.461  
Títulos públicos federais 10.461  
Total 10.461  

 

PARA NEGOCIAÇÃO 
 
 31/12/2019 

 Custo  Mercado  até 90 
dias 

 de 1 a 3 
anos 

 de 3 a 5 
anos 

 acima de 
5 anos 

Vinculados à Prestação 
de Garantias 10.459   10.461   0   0   0   10.461  

Títulos públicos federais 10.459   10.461   0   0   0   10.461  
Total 10.459    10.461    0    0    0    10.461  

 

Em 31 de dezembro de 2019, a C6 Corretora não possuía instrumentos financeiros derivativos 
em aberto. O resultado dessas operações no exercício foi de R$ 2.171 referente 
substantivamente a operações de futuros. 

 

 OUTROS CRÉDITOS 

 NE G O CIA ÇÃ O E  INT E RME DI AÇÃ O DE  V ALO RE S 
 
 31/12/2019 

 Ativo   
Caixas de registros e liquidação 5.288  
Devedores / Credores - conta liquidações pendentes 2  
Ativos dados em garantia para operações em bolsa 2.227  
Total 7.517 

 

 DI VE RSOS 
 
 31/12/2019   
Créditos tributários 3.528  
Impostos e contribuições a compensar 108  
Total 3.636 
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 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 SOC IAIS  E  E ST AT UT ÁR IAS 
 

Em 31 de dezembro de 2019 o saldo de R$ 4.105 refere-se a provisão de participação no 
resultado. 

 
 DI VE RSAS 

 
 31/12/2019   
Provisão para pagamentos a efetuar 606  
Valores a pagar a sociedades ligadas 2.542  
Total 3.148 

 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

Em 31 de dezembro de 2019 o Capital Social é de R$ 50.000. 

A C6 CTVM foi constituída em 21 de novembro de 2018 com capital social de R$ 1.000, sendo 
emitidas 1.000.000 novas ações. Conforme 1º Instrumento Particular de Alteração Contratual 
de 01 de fevereiro de 2019, foi acertado o aumento de R$ 49.000, sendo emitidas 49.000.000 
novas ações, homologado pelo Banco Central do Brasil em 11 de fevereiro de 2019. Nesta 
mesma data, o Banco Central do Brasil concedeu autorização para funcionamento dessa 
sociedade. 

 

RESERVAS DE LUCRO 

RESERVA LEGAL 

Constituída obrigatoriamente à base de 5% do Lucro Líquido do período, até atingir o limite 
de 20% do Capital Social. A Reserva legal poderá deixar de ser constituída quando acrescida 
do montante das Reservas de Capital exceder 30% do Capital Social. A Reserva legal somente 
poderá ser utilizada para aumento de Capital ou para compensar prejuízos. 

RESERVA ESTATUTÁRIA 

De acordo com o Estatuto, esta reserva tem por finalidade a manutenção do capital de giro, e 
seu montante limitado ao saldo do capital social. 

DIVIDENDOS 

Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% do 
Lucro do exercício, deduzido da Reserva legal.  
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 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DE IRPJ E CSLL 

 
 31/12/2019 

  
Base de cálculo -8.818  
Resultado antes dos tributos e participações -4.713  
Participações estatutária no lucro -4.105  
Adições / (Exclusões) temporárias 4.105  
Provisão para participação nos lucros 4.105  
Base de cálculo do IRPJ antes compensação de prejuízo -4.713  
Prejuízo acumulado -4.713  

Imposto de renda diferido 2.205  
Contribuição social diferido 1.323  

 

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS 

 
 31/12/2018  Constituição  Realização  31/12/2019 
Provisões Passivas 0   1.642   0   1.642 
Prejuízo fiscal/Base negativa de CSLL 0   1.886   0   1.886 
Total dos créditos tributários ativados 0  3.528  0  3.528 
Impostos de renda       2.205 
Contribuição social       1.323 

 

EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 
 C6 CTVM   
Em 2020 1.642  
Em 2021 1.811  
Em 2022 75  
Total de créditos tributários 3.528  
Valor presente 3.392  

 

 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O saldo de R$ 10.738 refere-se a corretagem em operações em bolsa. 

 

 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 
 31/12/2019 

 2º semestre 
 

Exercício     
Telecomunicações e processamento de dados -1.384  -1.577 
Propaganda e publicidade 229  -21 
Depreciações e amortizações -303  -303 
Serviços de terceiros e consultorias -93  -93 
Serviços do sistema financeiro -425  -425 
Outras despesas administrativas -167  -339 
Total -2.143   -2.758 

 

  



 Demonstrações financeiras 
C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
31 de dezembro de 2019 
(em milhares de reais) 
 

17 
 

Classificação: Pública 

 DESPESA DE PESSOAL 

 
 31/12/2019 

 2º semestre 
 

Exercício     
Honorários -186  -366 
Benefícios -1.062  -1.243 
Encargos sociais  -2.065  -3.138 
Proventos -7.202  -10.788 
Total -10.515   -15.535 

 

 PARTES RELACIONADAS 

 

Operação / Partes relacionadas 31/12/2019 

 Ativo / 
(Passivo) 

Receitas / 
(Despesas) 

Banco C6 S.A.   
Negociação e intermediação de valores 165 0 

C6 Holding S.A.   
Outras obrigações - diversas -2.542 0 

 

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO 

A remuneração total do pessoal-chave da administração em 2019 foi de R$ 365 a qual é 
considerada benefício de curto prazo. 
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