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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRACÕES CONT ÁBEIS

Aos Diretores e Quotistas da
HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.
Curitiba - PR

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA., que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para opinião
com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA. em 31 de
dezembro de 2019, 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 as pequenas e médias
empresas.

Base para opinião com ressalva

(a) Até o término dos nossos trabalhos, não obtivemos resposta às cartas de confirmações diretas
(circularização) enviadas às instituições financeiras do Banco do Brasil SA e Banco Safra S.A.
Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, não podemos
nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras, como
captações, garantias, avais ou outras operações materiais que eventualmente não tenham sido
registradas e/ou divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.

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 independentes em
relação à Empresa, 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.
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Outros assuntos

. Demonstrações contábeis comparativas de 31 de dezembro de 2018

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 apresentadas comparativamente,
foram anteriormente por nós auditadas conforme Relatório do Auditor Independente emitido em 31 de
maio de 2019, sem ressalvas .

. Reapresentação das Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, estão sendo
reapresentados, em decorrência dos assuntos descritos na nota explicativa nO20 às demonstrações
contábeis.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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, dentro de uma perspectiva razoável, 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,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos 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 representações falsas intencionais.
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• 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 empresa.

• 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 empresa. 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 Empresa a não mais se manter em continuidade
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
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.

Curitiba (PR), 25 de junho de 2020.

B RO DOS SANTOS
022.513/0-0

FABI EDUARDO LORENZON
Cont dor CRC (Se) nO026.215/0-6
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em Reais)

ATIVO

Nota 2019 2018
Reapresentado

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber de Clientes
Impostos a Recuperar
Partes Relacionadas
Adiantamentos
Total do Ativo Circulante

04
05
06
07

1.684.284
11.501.478
1.011.970

11.294.972
131.391

13.725
6.280.945

997.737
2.736.879

199.721
25.624.095 10.229.007

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo
Partes Relacionadas
Depósitos Judiciais

Total do Realizável a Longo Prazo

Total do Ativo Não Circulante

07 1.183.073 1.528.656
11 160.969

1.344.042 1.528.656

1.344.042 1.528.656

26.968.137 11.757.663TOTAL DO ATIVO

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis".
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTOA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO

Nota 2019 2018
Reapresentado

CIRCULANTE

Fornecedores 08 466.450 408.024
Obrigações Sociais 09 359.593 252.985
Obrigações Tributárias 10 736.036 409.325
Partes Relacionadas 07 12.869.155 3.949.340
Adiantamentos de Clientes 396.258 15.524
Total do Passivo Circulante 14.827.492 5.035.198

NÃO CIRCULANTE

Partes Relacionadas 07 101.000
Obrigações Tributárias 10 214.629
Provisão para Contingências 11 411.828 411.828
Impostos Diferidos 12 831.013 321.791
Total do Passivo Não Circulante 1.558.470 733.619

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 13 3.500.000 2.000.000
Lucros / (Prejuízos) Acumulados 7.082.175 3.988.846

Total do Patrimônio Líquido 10.582.175 5.988.846

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO 26.968.137 11.757.663

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis".
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS

ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em Reais)

Nota

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA 14

(-) Custos dos Serviços Prestados

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

RECEITAS I (DESPESAS) OPERACIONAIS
Gerais e Administrativas
Outras Receitas / (Despesas)

15
16

RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

17
17

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 12

RESULTADO LíQUIDO DO PERíODO

Resultado por quota

2019 2018

53.122.445
Reapresentado

46.919.957

(13.648.098) (10.950.650)

39.474.347 35.969.307

(7.390.427) (2.722.235)
210.626 161.094

(7.179.801) (2.561.141 )

32.294.546 33.408.166
71.752 3.178

(48.945) (21.656)

32.317.353 33.389.688
(956.070) (1.212.976)
(372.931) (117.792)

30.988.352 32.058.920

8,85 16,03

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis".
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO DOS EXERCíCIOS ENCERRADOS

(Em Reais)

Capital Social Lucros Patrimônio
Acumulados Líquido Total

Em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado) 2.000.000 (64.657) 1.935.343

Resultado do Exercício 32.058.920 32.058.920
Distribuição de Lucros (28.005.417) (28.005.417)

Em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado) 2.000.000 3.988.846 5.988.846

Resultado do Exercício 30.988.352 30.988.352
Aumento de Capital Social 1.500.000 (1.500.000)
Distribuição de Lucros (26.395.023) (26.395.023)

Em 31 de dezembro de 2019 3.500.000 7.082.175 10.582.175

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis".
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCíCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

MÉTODO INDIRETO
(Em Reais)

......,

,--..,

2019 2018
......, Reapresentado

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS,-....

"'" Lucro Líquido do Exercício 30.988.352 32.058.920
,--.., Ajustado por:

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 2.112.482
Provisão para Contingências 411.828,--.
Impostos Diferidos 509.222 243.476

I"'"'

I"'"' Variação nos Ativos e Passivos Operacionais

r> Contas a Receber (7.333.015) (4.970.651 )
Impostos a Recuperar (14.233) (788.839)

I"'"'

Adiantamentos 68.330 (169.090)
1'""'\ Depósitos Judiciais (160.969)
""'" Fomecedores 58.426 34.702

""" Obrigações Sociais 106.608 69.520
Obrigações Tributárias 541.340 117.616.-....
Adiantamentos de Clientes 380.734 15.524

I"'"' Caixa Líquido das Atividades Operacionais 27.257.277 27.023.006

'"
""" FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

/'"'o

Partes Relacionadas (8.212.510) 2.419.685
,.........

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (8.212.510) 2.419.685
r».

,.-.., FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

,,-..
Partes Relacionadas e Obrigações com Sócios 9.020.815 (1.510.805)

r-. Distribuição de Lucros (26.395.023) (28.005.417)
,.-.. Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (17.374.208) (29.516.222)
,.........

AUMENTO (DIMINUiÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.670.559 (73.531)
/'"'o

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 13.725 87.256
r=. Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 1.684.284 13.725
,.......

,-..,
"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis".

,.........

.--..
,-..,
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HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA.

NOTAS EXPLlCATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em Reais)

NOTA 01 . INFORMAÇÕES GERAIS

A HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA. iniciou suas atividades em junho de 1988, sob o nome de Cardio
Clínica Pediátrica, tendo sido fundada com o objetivo de atender as demandas na área da saúde, com
foco especialmente voltado a área cardiológica. A partir do ano de 2008, tendo em vista uma
necessidade do mercado, voltou suas atenções, principalmente, para a gestão na área da saúde, tendo
como foco principal o Estado do Paraná.

É uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e está registrada no CNPJ - Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nO80.769.680/0001-41, com sede na cidade de Curitiba (PR),
Rua Cândido Xavier, 602 - 3° andar, Água Verde, CEP 80.240-280.

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da Empresa em 22 de
junho de 2020.

NOTA 02· BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da HYGEA GESTÃO E SAÚDE LTDA. foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento
integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado
pela Resolução CFC nO1.255/09, bem como da Lei nO11.638/07 e da Lei nO11.941/09.

NOTA 03· RESUMO DAS PRINCIPAIS POlÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro
dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou
com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas
são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um
pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da
transação.
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3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de
livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento
original em três meses ou menos.

3.4 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação
de serviços no decurso normal das atividades da Empresa.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros
efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável (perdas no recebimento
de créditos), quando aplicável.

3.5 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de
perdas por redução ao valor recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo
menos os custos de venda e o valor em uso.

3.6 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
de taxa de juros efetiva.

3.7 Provisões

As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados, quando é provável que uma saída de recursos seja exigida para
liquidar a obrigação e o valor foi estimado de maneira adequada e seguindo preceitos legais.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação
na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material,
o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para
liquidar a obrigação.

Transações com Partes Relacionadas3.8

As transações com partes relacionadas foram realizadas de acordo com os termos e condições
celebrados entre as partes, levando-se em consideração a estrutura de custos e fluxo de caixa
das empresas relacionadas como um todo e em condições semelhantes àquelas realizadas com
terceiros não relacionados. Nenhum dos saldos possui garantias. Nenhuma despesa foi
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reconhecida no ano em curso ou ano anterior para dívidas incobráveis ou duvidosas em relação
aos valores devidos por partes relacionadas. As transações não possuem atualizações.

3.9 Apuração do Resultado

o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência
dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.10 Reconhecimento da Receita de Serviços

-
A receita de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é
apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

Os contratos são provenientes de licitações na qual a Empresa mantém como foco a prestação
de serviços médicos em unidades básicas, hospitais e demais instituições públicas de saúde.

3.11 Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, do exercício corrente, são calculados com base
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o
Lucro, após a aplicação do percentual de 8% sobre a base tributável, conforme determina a
apuração do Lucro Presumido. O imposto diferido é reconhecido com relação aos valores ainda
não recebidos visto que a Empresa opta por realizar a tributação conforme o regime de caixa.

3.12 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Empresa se baseie
em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações
contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva
realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas
na preparação das demonstrações contábeis, são:

a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente
lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e
mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa;

c) Créditos tributários diferidos.
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NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

""""

'"" Descrição 2019 2018
Caixa 7.695 8.271r--
Bancos 1.676.589 454

"""" Aplicações Financeiras (i) 5.000
,-... Total 1.684.284 13.725
,.......,

(i) Aplicações Financeiras
r-.,

Descrição Tipo Liquidez
Safra Renda fixa Imediata 5.000- Total 5.000

".....,

""' NOTA 05 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
r-.

Descrição 2019 2018r-- Reapresentador-- Hospitais e Associações hospitalares 11.501.478 6.280.945
r- Total 11.501.478 6.280.945

"....., Aging List por vencimento
,......., Vencidos há mais de 90 dias 1.772.088

Vencidos até 90 dias 3.762.656
"""" A vencer em até 90 dias 8.079.216 6.280.945
,......., (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.112.482)

""'
Total 11.501.478 6.280.945

- Contas a Receber por tipo de moeda- Reais- R$ 11.501.478 6.280.945
Total 11.501.478 6.280.945

""'"

,.......,

r-;- NOTA 06 - IMPOSTOS A RECUPERAR

'"" Descrição 2019 2018
Reapresentado,--..

IRRF a recuperar 266.951 44.089
I'"' CSLL a recuperar 14.072 30.879

COFINS a recuperar 2.706 54.642,--..
PIS a recuperar 1.677 33.521

"....., INSS a recuperar 239.511 14.342
""'" ISS a recuperar 470.050 528.347

Contribuições Retidas 17.003 291.917,--..
Total 1.011.970 997.737

r-,

r-, #

,....

,--..
14,-,.

-



NOTA 07 - PARTES RELACIONADAS

Partes Relaclonadas- Ativo 2019 2018
Reapresentado

-

10RT Participações
Atena Serviços Médicos
Hera Serviços Médicos
Prohealth
SAP Servode Apoio
Vitare Representações
GT Participações
SEC Serviços
TAP Serviços
Royalmed
Deltamed Serviços
Outros

150.689
373.416
161.900
369.000
146.063

9.424.774
1.490.538

72.341
70.771
6.640

211.913

1.411.759
2.255.320

30.753
119.886

5.336
282.750

7.940
51.444

Total- Ativo
100.347

Parcela Circulante
Parcela Não Circulante

12.478.045

11.294.972
1.183.073

4.265.535

2.736.879
1.528.656

Total - Ativo 12.478.045 4.265.535

Partes Relacionadas- Passivo 2019 2018
Prohealth
Hera Serviços Médicos
Vitare Representações
ACGE Serviços
Atena Serviços
Deltamed Serviços
Inframed Serviços
Medplur Serviços
Royalmed Serviços
SAGS Serviços
SAP Serviços
SEC Serviços
Supramed Serviços
Vitare Clínica

437.203

990.952
100.000

1.550.000
395.000
520.000
752.000

4.075.209
351.000

1.497.791
1.000

2.300.000

438.283
290.290
111.177

1.393.351
100.000
33.100
23.139

459.000
1.100.000

1.000

Total- Passivo 12.970.155 3.949.340

Parcela Circulante
Parcela Não Circulante

12.869.155
101.000

3.949.340Total- Passivo 12.970.155

3.949.340

As transações com partes relacionada são realizadas conforme a necessidade de caixa, conforme são
realizadas as distribuições de lucros. Os valores não sofrem atualização monetária.
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----- NOTA08-FORNECEDORES
......••

~ Descrição 2019 2018
,..., Reapresentado

Clinicas e Médicos 466.450 408.024
,..., Total 466.450 408.024
~

Aging List por vencimento 2019 2018.......••
A vencer em até 90 dias 466.450 408.024

r--. Total 466.450 408.024

Aging List por tipo de moeda 2019 2018
Reais 466.450 408.024
Total 466.450 408.024

NOTA 09 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Descrição 2019 2018
Reapresentado

Salários a Pagar 80.631 69.133
Pró-Labore a Pagar 31.077 24.083
INSS a Recolher 124.006 64.322
IRRF a Recolher 10.611 6.303
FGTS a Recolher 16.705 11.495
Provisão para Férias 93.459 64.917
Outros 3.104 12.732
Total 359.593 252.985......••

..•.

......•••

""" NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
....•.•.•

Descrição 2019 2018
Reapresentado

ISS a Recolher 3.606 5.465......•••
IRPJ a Recolher 165.264 87.357

.......•• CSSL a Recolher 154.790 79.134
,.-... IRRF 59.479 68.435

PIS a Recolher 33.233 15.569
COFINS a Recolher 153.383 71.858

/"".. Obrigações Retidas a Recolher 71.840 76.179
IRPJ Parcelado 44.034.......••
CSLL Parcelada 46.582

...•....• PIS Parcelado 37.575

.'-'" COFINS Parcelada 173.984
Outras 6.895 5.328•......••
Total 950.665 409.325

~
Passivo Circulante 736.036 409.325,,-...

214.629Passivo Não Circulante
Total 950.665 409.325

.......•.
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NOTA 11- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2019 os processos judiciais julgados pelos assessores jurídicos com
probabilidade de perda provável totalizam R$ 411.828 e são compostos conforme abaixo:

Descrição 2019 2018
Trabalhistas
Cíveis

401.828
10.000

401.828
10.000

Total 411.828 411.828

Depósitos Judiciais 160.969

Efeito Líquido 250.859 411.828

o montante de R$ 7.335.986,59 (R$ 1.460.507 em 2018) refere-se à processos judiciais, os quais os
assessores jurídicos julgam que a probabilidade de perda foi considerada possível, entre processos
trabalhistas, cíveis e tributários.

NOTA 12 -IMPOSTOS DIFERIDOS

-
A empresa realiza a tributação através do regime de caixa e difere os impostos referentes aos valores
ainda não recebidos, os valores que impactaram o resultado, referente ao diferimento dos impostos
diretos: Imposto de Renda e Contribuição Social e dos impostos indiretos: Pis e Cofins, são:

Descrição 2019 2018
Reapresentado

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
PIS e COFINS Diferidos

372.931
458.082

117.792
203.999- Total 831.013 321.791

NOTA 13 - PATRIMÔNIO LíQUIDO

a) Capital Social

o Capital Social pertencente aos quotistas, totalmente integralizado é de R$ 3.500.000, é representado por
3.500.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
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NOTA 14 - RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA

""......, Descrição 2019 2018
Reapresentado,....,.

Receitas
'" Serviços Prestados 57.879.451 50.500.341
-""'\ (+) Receita Operacional Bruta 57.879.451 50.500.341

r--.
Deduções

'" (-) ISS (2.186.324 ) (1.596.132)
'" (-) COFINS (1.736.384) (1.463.222)

--- (-) PIS (376.216) (317.031)
(-) PIS e COFINS Diferidos (Nota 12) (458.082) (203.999)
(-) Total de Deduções (4.757.006) (3.580.384)

Receita Operacional Líquida 53.122.445 46.919.957r>.

I'"

" NOTA 15 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
r--;

2019 2018Descrição
""" Comerciais (18.266) (11.193)

" Pessoal (1.611.979) (1.029.300)
Manutenção (483.843) (389.391 )•..••...
Despesas Mensais (71.269) (85.318)

"'"' Locação de Equipamentos (126.880) (33.589)
Uso e Consumo (448.929) (92.423)

'" Serviços Profissionais (904.169) (271.281 )
"" Impostos e Taxas (550.848) (113.833)

" Outras Despesas (463.145) (284.079)
Provisão para Contingência (2.711.099) (411.828)

" Total (7.390.427) (2.722.235)
""\

,.........,

NOTA 16 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

" Descrição 2019 2018
.....•.• Reapresentado

Outras Receitas
/""', Taxas de Administração 57.060
.-.. Perdão de Dívida 764.410

Impostos e taxas 516.588
" (+) Outras Receitas 764.410 573.648
"
"

Outras Despesas
Perdão de Dívida (i) (553.784) (412.554)- Total (553.784) (412.554)

/""',

Outras Receitas (Despesas) 210.626 161.094
'" .
" (i) Em 2019, valor refere-se a perdão de dívida com a parte relacionada TAP Serviços. Em 2018, ajustes

de conciliações com todas as demais partes relacionadas.

r--.
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NOTA 17 - RESULTADO FINANCEIRO

Descrição 2019 2018

2.002 1.825
64.067
5.683 1.353

71.752 3.178

Receitas Financeiras
Juros Recebidos
Variação Ativa
Descontos Obtidos
(+) Receitas Financeiras

...-..

Despesas Financeiras
(-) Juros Pagos
(-) IOF
(-) Despesas Bancárias
(-) Descontos Concedidos
(-) Multas
(-) Despesas Financeiras

(18.364) (2.008)
(1.158)

(19.907) (17.882)
(10.674) (515)

(93)
(48.945) (21.656)

22.807 (18.478)Resultado Financeiro

NOTA 18 - RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Durante o exercício de 2019 foram realizados ajustes referentes a exercícios anteriores, referentes à
reorganização contábil e adequação do princípio contábil de competência, conforme composição
abaixo:

31/12/2018
Antes dos Depois dos

Ajustes Ajustes Ajustes
Contas a Receber de Clientes 4.554.669 1.726.276 6.280.945
Impostos a Recuperar 439.214 558.523 997.737
Partes Relacionadas - Ativo Circulante 1.343.463 1.393.416 2.736.879
Adiantamentos 80.220 119.501 199.721
Partes Relacionadas - Ativo Não Circulante 1.498.451 30.205 1.528.656
Fornecedores 552.834 (144.810) 408.024
Obrigações Sociais 303.330 (50.345) 252.985
Obrigações Tributárias 317.046 92.279 409.325
Partes Relacionadas - Passivo Circulante 2.007.195 1.942.145 3.949.340
Adiantamentos de Clientes 1.994 13.530 15.524
Impostos Diferidos 285.746 36.045 321.791
Lucros I (Prejuízos) Acumulados 2.049.769 1.939.077 3.988.846

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 45.218.044 1.701.913 46.919.957
(-) Custos dos Serviços Prestados (11.095.460) 144.810 (10.950.650)
Outras Receitas I (Despesas) 57.058 104.036 161.094
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (106.110) (11.682) (117.792)
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NOTA 19 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A respeito do COVID-19, desde 31/12/2019 até a data de encerramento das Demonstrações
Contábeis, não ocorreram fatos decorrentes que pudessem afetar as Demonstrações Contábeis.

Não obstante, a empresa vem acompanhando a evolução da pandemia no Brasil e no mundo,
orientando os colaboradores, adotando procedimentos preventivos quanto ao relacionamento com
terceiros, viagens e reuniões, bem como, os efeitos no nosso mercado de atuação até então
identificados.

Apesar de haver efetiva preocupação sobre os possíveis efeitos que possam vir a ocorrer, não há, no
momento, evidência de que estes eventos possam vir a afetar significativamente a situação financeira e
patrimonial da empresa.

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das
Demonstrações Contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise
econômica e financeira.

NOTA 20 - REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019

Após a emissão das demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram realizadas retificações e
emitidas novas demonstrações, as quais foram aprovadas pela administração da Empresa em 22 de
junho de 2020 com o reconhecimento da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa no Conta a
Receber de Clientes, conforme abaixo:

31/12/2019
Antes Ajuste Após

Contas Patrimoniais
Contas a Receber de Clientes - Ativo 13.257.682 (1.756.204) 11.501.478
Lucros / (Prejuízos) Acumulados - Patrimônio Líquido 8.838.379 (1.756.204) 7.082.175
Contas de Resultado
Despesas Gerais e Administrativas 5.634.223 1.756.204 7.390.247

* * *
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