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ASSINATURAS

• 1.  Contexto Operacional
A Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários  (“Master 
Corretora”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve a ativi-
dade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As atividades 
são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Mas-
ter, atuando no mercado de forma integrada.
• 2.  Apresentação das Demonstrações Financeiras 
As demonstrações financeiras da Master Corretora S.A. são de respon-
sabilidade da Administração. Foram elaboradas com observância das 
práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do Conselho Monetário 
Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Finan-
ceiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 
e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando 
aplicável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consisten-
tes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização 
para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Di-
retoria do Banco em 23/03/2022.
• 3. Principais Práticas Contábeis 
As Demonstrações Financeiras da Master Corretora são elaboradas e 
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil –  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e so-
mente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, relacionadas ao proces-
so de convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas 
não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulga-
ção das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela 
CVM que não conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetá-
rio Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN.  
As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Apuração 
do resultado.  As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser 
incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionam, independente-
mente de seu recebimento ou pagamento.  As receitas e despesas de 
natureza financeira são apropriadas observando-se o critério pro rata 
temporis, substancialmente com base no método exponencial. As ope-
rações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são 
atualizadas até as datas dos balanços.  b)  Caixa e equivalentes de cai-
xa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilida-
des em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações interfinancei-
ras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na 
data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela 
Master Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo. c)  Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acres-
cidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. d) Títulos e 
valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os 
títulos e valores mobiliários da Master Corretora são classificados nas 
categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e 
“títulos mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na catego-
ria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiri-
dos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Es-
ses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo valor de mercado, 
sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou des-
pesa no resultado do período.  Os títulos classificados na categoria “tí-
tulos disponíveis para venda” são aqueles para os quais a Administra-
ção não tem intenção de mantê-los até o vencimento, nem foram ad-
quiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados. 
Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimen-
tos incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de 
mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na rubri-
ca “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. 
Os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimen-
to” são aqueles para os quais a Administração tem intenção e capaci-
dade financeira de mantê-los até o vencimento. Esses títulos são regis-
trados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O 
ágio e deságio, quando aplicável, são apropriados ao resultado em fun-
ção dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na cate-
goria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, inde-
pendente do seu vencimento. e)  Despesas antecipadas.  São controla-
das por contrato e contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipa-
das”. A apropriação dessa despesa ao resultado do período é efetuada 
de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada na rubri-
ca “Outras despesas administrativas”. f) Outros ativos circulante e reali-
zável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, 
deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao 
valor de realização. g)  Permanente.  É demonstrado ao custo, combina-
do com os seguintes aspectos: • A participação em controladas é ava-
liada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em 
não controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo 
Imobilizado correspondem aos bens e direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfi-
ram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A de-
preciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método 
linear, considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos 
bens;  • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos que te-
nham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da enti-
dade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida 
útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer 
de um período estimado de benefício econômico.  h)  Passivos circulan-
te e exigível a longo prazo.  São demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 
monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços.  i)  Ativos 
e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a men-
suração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obriga-
ções legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os 
critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, 
que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • 
Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a ga-
rantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • 
Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer 
julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do 
intervalo provável de perdas. A determinação da provisão necessária 
para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base 
na opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas as contin-
gências para aquelas ações que julgamos como provável a probabili-
dade de perda. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer 
alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento 
de cada ação. As ações que julgamos como possíveis a probabilidade 
de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das 
ações relevantes;  •  Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): refe-
rem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados a obriga-
ções tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua le-
galidade ou a constitucionalidade que, independente da avaliação 
acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos são inte-
gralmente provisionados e atualizados de acordo com a legislação vi-
gente. j) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provi-
sões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às 
alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de adicio-
nal de 10% para o lucro tributável excedente a R$240 (no exercício), e 
contribuição social - 20%.  Em 14/07/2021 foi publicada a Lei nº 14.183, 
conversão da Medida Provisória nº 1.034, que elevou a alíquota da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 15% para 20% sobre os 
lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 01/07/2021 
até 31/12/2021 e 15% a partir de 01/01/2022, em relação às instituições 
financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização 
e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10/01/2001. Adicionalmente, são constituídos créditos 
tributários sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de geração

de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses 
créditos. k) Uso de estimativas.  A preparação das Demonstrações Fi-
nanceiras requer que a Administração efetue estimativas e adote pre-
missas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresen-
tados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transa-
ções, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão 
para operações de  créditos de liquidação duvidosa; determinação de 
prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão 
de provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais 
podem diferir dessas estimativas. l) Lucro por ação. É calculado com 
base na quantidade de ações do capital social integralizado na data 
das Demonstrações Financeiras. 

• 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2021 2020

Disponibilidades (Caixa)
Depósitos bancários 145 1.193
Moeda estrangeira 3 3
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 148 1.195

• 5. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.  
a)  Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, 
em 31/12/2021 e 2020, estava apresentada como segue:

2021
Valores atualizados pelo mercado

Papel/
 Vencimento

Até 3 
meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos para 
negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos
 de investimento 233 - - - - 233 -
Letras 
Financeiras
 do Tesouro - - 10.193 - - 10.193 10.189
Total de Títulos 233 - 10.193 - - 10.426 10.189

2020
Valores atualizados pelo mercado

Papel/
 Vencimento

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos para
 negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos 
 de investimento 6.822 - - - - 6.822 -
Total de Títulos 6.822 - - - - 6.822 -
 (1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demos-
trados pelo prazo do papel.
b)  Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de 
gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se de me-
todologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários 
de stress. Com base nessas informações, a tesouraria providencia os 
instrumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a po-
lítica de riscos de mercado e liquidez previamente definidas pela Admi-
nistração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas 
utilizados na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor 
de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, a Master Corre-
tora utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente 
pela BM&FBovespa e Bloomberg. Para derivativos que não têm preços 
diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por 
meio de modelos de apreçamento que utilizam informações de merca-
do, inferidas a partir de preços divulgados de ativos de maior liquidez. 
Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de 
mercado que servem de dados de entrada para os modelos. Nesta si-
tuação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. 

• 6. Outros Créditos – Diversos. a) Outros créditos - diversos 
Estão representados pelos valores que seguem:

2021 2020
Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Rendas a Receber 16 - 16 30 - 30
Adiantamentos e 
 antecipações salariais 73 - 73 69 - 69
Adiantamentos para 
 pagamento por nossa conta 37 - 37 13 - 13
Impostos e contribuições 
 a compensar 197 - 197 185 - 185
Total 323 - 323 295 - 295
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31/12/2021 e 
2020, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto 
de renda e contribuição social, estavam compostos como seguem:

2021 2020
Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
PCLP 1.338 802 2.140 - - -
Prejuízo fiscal / Base negativa 8.563 5.138 13.701 6.324 3.794 10.118
Total 9.901 5.940 15.841 6.324 3.794 10.118

2021 2020
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado - - - 79 47 126
Total - - - 79 47 126
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
Créditos tributários 2021 2020
Saldo inicial 11.166 7.253
Constituição 4.675 3.913
Saldo final 15.841 11.166
Obrigações fiscais diferidas 2021 2020
Saldo inicial 126 -
Constituição - 126
Reversão (126) -
Saldo final - 126
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais 
diferidas

2021
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 4.086 3.269 7.355
De 1 a 2 anos 3.561 2.820 6.381
De 2 a 3 anos 2.105 - 2.105
Total 9.752 6.089 15.841

• 07. Outras Obrigações
2021 2020

a) Fiscais e previdenciárias Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Impostos e contribuições sobre
 serviços de terceiros 59 - 59 39 - 39
Impostos e contribuições
 sobre salários 270 - 270 159 - 159
Outros 51 - 51 282 - 282
Total 380 - 380 481 - 481
b) Diversas 2021 2020

Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Credores diversos - país 534 - 534 226 - 226
Provisão passivos contingentes - - - 2.330 - 2.330
Total 534 - 534 2.556 - 2.556

• 08. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Pre-
videnciárias 
a) Ativos contingentes. Em 31/12/2021 e 2020, não existiam ativos con-
tingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2021 
e 2020, não existiam Obrigações Legais. c) Contingências classificadas 
como prováveis são regularmente provisionadas e para os exercícios fin-
dos em 31/12/2021 e 2020 totalizam:

Provisão Depósitos Judiciais
2021 2020 2021 2020

Contingências trabalhistas 917 - 567 694
Contingências fiscais - 2.330 - 603
Contingências cíveis 4.455 - 2.622 2.690
Total 5.372 2.330 3.189 3.987

d) Movimentação das provisões passivas:
2021 2020

Fiscais
Traba-
lhistas Cíveis Total Fiscais

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo inicial 2.330 - - 2.330 - - - -
Constituição 
(reversão) (2.330) 917 4.455 3.042 2.330 - - 2.330
Saldo final - 917 4.455 5.372 2.330 - - 2.330
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram 
consideradas como possíveis:

2021 2020
Trabalhistas - -
Fiscais 616 -
Civeis 27.376 -
Saldo final 27.992 -
• 09. Negociação e Intermediação de Valores

2021 2020
Fundos mútuos de investimentos 9 9
Instituições de mercado 7 7
Pessoas físicas e jurídicas 3.511 488
Clubes de investimento 8 8
Total 3.535 511
• 10. Patrimônio Líquido 
a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31/12/2021 o capital so-
cial subscrito e integralizado é de R$43.588 e está dividido em 1.755.147 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Em 07/02/2022, o ca-
pital social subscrito e integralizado foi homologado pelo Banco Central 
do Brasil - BACEN, comunicado o deferimento do pleito através do ofício 
3067/2022-BCB/Deorf/GTRJA, na mesma data. b)  Reserva de lucros. A 
conta de reserva de lucros da Master Corretora é composta por reserva 
legal e reserva estatutária. O saldo das reservas de lucros não poderá 
ultrapassar o capital social da Master Corretora, e qualquer excedente 
deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo. A Master Corretora 
não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 
11.638/07, a Master Corretora deve destinar 5% do lucro líquido de cada 
exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 
20% do capital integralizado do Master Corretora. Reserva estatutária 
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, 
desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos 
a ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em 
cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas 
não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. 
• 11. Demonstração de Resultado
 a) Outras despesas administrativas 2021 2020
Comunicações 66 44
Processamento de dados 2.434 1.211
Serviço do sistema financeiro 2.624 136
Serviço de terceiros 1.837 146
Serviço técnico especializados 1.670 1.023
Contigências 5.372 -
Outras 535 95
Total 14.538 2.655
b) Despesas tributárias 2021 2020
Tributos federais 350 3.293
ISS 382 196
COFINS 436 230
PIS 71 37
Total 1.239 3.756
• 12. Imposto de Renda e Contribuição Social
Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição so-
cial sobre o lucro líquido: 
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ),
 da contribuição  social (CSLL) e deduzidos
 as participações no resultado (12.332) (9.178)
Lucro/Prejuízo antes da tributação (12.332) (9.178)
Alíquota vigente 45% 40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL,
 de acordo com a alíquota vigente 5.550 3.671
Diferenças permanentes 299 -
Outros ajustes 299 116
Imposto de renda e contribuição social 5.849 3.787
• 13. Gestão de Riscos e de Capital
a) Introdução e visão geral. A Master Corretora está exposta aos riscos 
de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais são continuamen-
te monitorados e geridos pela área de Riscos, Compliance e pela Alta 
Administração da Instituição. 
• 14. Outros Assuntos
A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia 
em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Master Corretora adotou 
medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como 
a implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos 
que possam surgir para os clientes e fornecedores e, consequentemen-
te, sua operação, mantendo plena capacidade operacional para de-
sempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade e 
flexibilidade.

Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras da Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários relativo ao período findo em 31/12/2021, elaboradas de acordo com a Resolução 
CMN nº 4.720 de 30/05/2019 e atendem os propósitos específicos da referida resolução. Resultado e Patrimônio Líquido. O prejuízo líquido da Companhia alcançou R$6.483 mil no período e o patrimônio líquido totalizou 
R$24.592 mil. Ativos. Os ativos totalizaram R$34.413 mil e estavam substancialmente formados por R$148 mil em caixa e equivalentes de caixa, R$10.426 mil de títulos de valores mobiliários, R$15.841 mil em créditos 
tributários e R$3.189 mil em devedores por depósitos em garantia. Agradecimentos. Agradecemos aos nossos acionistas e clientes o indispensável apoio e confiança e, aos nossos funcionários, a determinação e o 
comprometimento que têm sido fundamentais para a obtenção de resultados diferenciados. São Paulo, 23/03/2022. A Diretoria.

Ativo Nota 2021 2020
Circulante 6.238 9.361
Disponibilidades 4. 148 1.195
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 5. 233 6.822
Carteira própria 233 6.822
Outros créditos 5.857 1.344
Rendas a receber 6.a. 16 30
Negociação e intermediação de valores 4.486 -
Créditos tributários 6.b. 1.048 1.048
Adiantamentos e Antecipações Salariais 6.a. 73 69
Adiantamentos para pagamento n/conta 6.a. 37 13
Impostos e contribuições a compensar 6.a. 197 185

Realizável a longo prazo 28.175 14.105
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 5. 10.193 6.822
Vinculados à prestação de garantias 10.193 -
Outros créditos 17.982 14.105
Créditos tributários 6.b. 14.793 10.118
Devedores por depósito em garantia 8.c. 3.189 3.987
Total do ativo 34.413 23.466

Passivo Nota 2021 2020

Circulante 9.821 3.673

Outras obrigações 9.821 3.673

Fiscais e previdenciárias 7.a. 380 481

Obrigações fiscais diferidas 6.b. - 126

Negociação e intermediação de valores 9. 3.535 511

Provisão para passivos contingentes 8.c 5.372 2.330

Outras 7.b 534 225

Patrimônio líquido 10. 24.592 19.793

Capital social 10.a. 43.588 33.588

De domiciliados no país 43.588 33.588

Reservas de capital 66 66

Prejuízos acumulados (19.062) (13.861)

Total do passivo e patrimônio líquido 34.413 23.466

Nota 2021 2020
Receitas da intermediação financeira 49 500
Resultado de operações com
 títulos e valores mobiliários 49 313
Resultado de operações de câmbio - 188
Resultado bruto da intermediação financeira 49 500
Receitas (despesas) operacionais (12.381) (9.678)
Receitas de prestação de serviços 10.474 5.369
Despesas de pessoal (4.473) (3.374)
Outras despesas administrativas 11.a) (14.538) (2.655)
Despesas tributárias 11.b) (1.239) (3.756)
Outras receitas operacionais 2.417 18
Outras despesas operacionais (5.022) (5.279)
Resultado operacional (12.332) (9.178)
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro e participações (12.332) (9.178)
Imposto de renda e contribuição social 5.849 3.787
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12. 5.849 3.787
Prejuízo do exercício (6.483) (5.391)
Quantidade de Ações 1.755.147 1.070.585
Prejuízo por Ação - R$ (3,6939) (5,0353)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Individual
Nota 2021 2020

Prejuízo do exercício (6.483) (5.391)
Resultado abrangente do período (6.483) (5.391)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Capital 
social 

realizado

Reservas  
de lucros Prejuizos 

acumulados TotalLegal Capital
Saldos em 31/12/2019 33.588 - 66 (7.188) 26.466
Prejuízo do Exercício - - - (5.391) (5.391)
Saldos em 31/12/2020 33.588 - 66 (12.579) 21.075
Aumento de Capital 10.000 - - - 10.000
Prejuízo do Exercício - - - (6.483) (6.483)
Saldos em 31/12/2021 43.588 - 66 (19.062) 24.592

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais Nota 2021 2020
Lucro/prejuízo líquido ajustado (12.002) (4.109)
Prejuízo do exercício (6.483) (5.391)
Impostos diferidos (5.849) (1.048)
Provisão para contingências 330 2.330
Variação de ativos e passivos 954 4.318
(Aumento) redução de aplicações
 interfinanceiras de liquidez - 10.506
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (3.604) (6.822)
(Aumento) redução de outros créditos (3.589) 26
Aumento (redução) de outras obrigações 8.147 607
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais (11.048) 209
Atividades de investimento
Aumento de capital 10.000 -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de financiamento 10.000 -
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (1.048) 209
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio
 do exercício 4. 1.195 986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4. 148 1.195

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Quinta-feira, 31/03/2022
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 Aos Diretores e Administradores da MÁSTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VA-
LORES MOBILIÁRIOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 dezembro de 2021 e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MASTER S.A. CORRETORA DE CÂM-
BIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em 31 dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 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 administração é responsável pela avaliação da capacidade de a compa-
nhia 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 ad-
ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, 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 rea-
lizada 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, dentro de uma perspectiva razo-

ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • 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 companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos 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 eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
UHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes

CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA

Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quinta-feira, 31/03/2022
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