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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Balanços patrimoniais em 31 de março de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas, interessados e público em geral, as demonstrações financeiras da Serasa S.A. para os exercícios findos em 31 de março de 2020 e de 31 de março de 2019. A Administração da Serasa agradece a todos os seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros,
acionistas e todos aqueles que contribuíram para o seu desempenho no exercício 2020/2019 e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimentos.

continua...

AtivosAtivosAtivosAtivosAtivos 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 256.396 225.530
Contas a receber de clientes (Nota 6) 330.779 325.860
Ativos de contratos (Nota 19) 176.158 140.525
Insumos para prestação de serviços 1.274 589
Ativo fiscal corrente (Nota 7) 5.246 18.587
Despesas antecipadas 25.433 26.477
Outros ativos (Nota 8) 23.703 20.030
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 818.989 757.598
Ativo fiscal diferido (Nota 9) 428.642 515.111
Ativos de contratos (Nota 19) 47.203 32.085
Depósitos judiciais (Nota 17) 19.266 22.332
Contas a receber de clientes (Nota 6) 28.618 19.292
Despesas antecipadas 7.755 198
Total do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazo 531.484 589.018
Investimento 241 241
Direito de uso de arrendamento (Nota 16) 76.006 -
Imobilizado (Nota 11) 245.484 232.006
Intangível (Nota 12) 831.549 748.978
Total do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulante 1.684.764 1.570.243

Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 2.503.753 2.327.841
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PassivosPassivosPassivosPassivosPassivos 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Fornecedores (Nota 13) 222.040 187.943
Empréstimos (Nota 14) 47.955 38.659
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 161.488 123.922
Passivos de contratos (Nota 19) 104.188 98.981
Impostos de renda e contribuição social (Nota 9) 8.007 15.206
Passivo fiscal 20.360 24.424
Dividendos a pagar 10.914 13.568
Contas a pagar (Nota 10) 4.424 3.766
Passivos de arrendamento (Nota 16) 15.938 -
Outros passivos 27.365 7.217
Total do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulante 622.679 513.686
Empréstimos (Nota 14) 800.000 800.000
Provisões para contingências (Nota 17) 56.264 52.218
Passivos de contratos (Nota 19) 29.471 37.312
Passivos de arrendamento (Nota 16) 71.621 -
Total do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulante 957.356 889.530
Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 1.580.035 1.403.216
Capital social (Nota 18 a) 174.000 174.000
Reserva de ágio (Nota 18 b) 500.250 500.250
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) 56.126 33.889
Dividendos adicionais propostos (Nota 18 e) 57.346 79.402
Reserva de retenção de lucros 144.742 144.742
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) 2.542 3.630
Ações em tesouraria (11.288) (11.288)
Total do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquido 923.718 924.625
Total do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquido 2.503.753 2.327.841

Demonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultado 20202020202020202020 20192019201920192019
Receita (Nota 19) 2.672.128 2.340.853
Custo dos serviços prestados (Nota 23) (791.103) (724.504)
Lucro bruto 1.881.025 1.616.349
Despesas com vendas (Nota 23) (279.518) (215.152)
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (674.747) (493.821)
Perda por redução ao valor recuperável de contas

a receber e ativos de contrato (Nota 23) (14.428) (30.814)
Outras (despesas) / receitas operacionais (Nota 22) (2.872) (90.728)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos 909.460 785.834
Receitas financeiras (Nota 24) 15.443 24.404
Despesas financeiras (Nota 24) (127.690) (144.755)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 797.213 665.483
I.R. e contribuição social - corrente (Nota 9) (166.578) (125.886)
I. R. e contribuição social - diferido (Nota 9) (86.469) (97.854)
Lucro líquido do exercício 544.166 441.743
Lucro básico e diluído por ação do capital social - R$ 146,18 118,67
Demonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangente 20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 544.166 441.743
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente total 544.166 441.743

Demonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixa 20202020202020202020 20192019201920192019
Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 544.166 441.743
Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:
Depreciação e amortização (Nota 23) 304.117 271.661
Depreciação e amortização direito de uso (Nota 23) 17.865 -
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9c) 86.469 97.854
Despesa de juros sobre empréstimos (Nota 14) 108.011 107.716
Custo residual de imobilizado e intangível

baixados ou alienados  (Nota 11 e 12) 7.240 86.070
Perda por redução ao valor recuperável de contas

a receber e ativos de contrato (Nota 6) 13.909 30.814
Provisão para contingências (Nota 17) 18.710 19.222
Provisão para remuneração com base em ações (Nota 18) 22.237 11.881

1.122.724 1.066.961
Variações em:
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber (Nota 6) (28.154) (16.993)
Ativos de contrato (Nota 19) (50.751) (63.434)
Insumos para prestação de serviços (685) 265
Despesas antecipadas (6.513) (8.686)
Ativo fiscal corrente 13.341 (18.873)
Depósitos judiciais (Nota 17) 3.066 (4.686)
Outros ativos (3.673) (1.565)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (Nota 13) 34.097 48.360
Passivo fiscal 162.885 107.879
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 37.566 7.754
Passivos de contratos (Nota 19) (2.634) 98.922
Contas a pagar 658 (47.791)
Outros passivos 20.148 (1.370)
Pagamentos de contingências (Nota 17) (14.664) (13.462)
Imposto de renda e contribuição social pagos (174.148) (97.015)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.113.263 1.056.266
Fluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos imobilizados (Nota 11) (63.872) (58.251)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) (343.534) (278.549)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimento (407.406) (336.800)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de novos empréstimos (Nota 14) 9.000 -
Pagamento de juros sobre empréstimos (Nota 14) (107.715) (107.716)
Pagamentos de arrendamento mercantil (12.997) -
Juros arrendamento mercantil 6.685 -
Pagamento de dividendos (523.374) (419.357)
Pagamento de juros sobre capital próprio (46.590) (45.904)
Dividendos a pagar - (9.922)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (674.991) (582.899)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 30.866 136.567
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercício 225.530 88.963
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 256.396 225.530

30.866 136.567

Demonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração DividendosDividendosDividendosDividendosDividendos Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de Ajustes deAjustes deAjustes deAjustes deAjustes de LucrosLucrosLucrosLucrosLucros
CapitalCapitalCapitalCapitalCapital ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in- com basecom basecom basecom basecom base adicionaisadicionaisadicionaisadicionaisadicionais retençãoretençãoretençãoretençãoretenção avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação Ações emAções emAções emAções emAções em acumu-acumu-acumu-acumu-acumu-
socialsocialsocialsocialsocial corporaçãocorporaçãocorporaçãocorporaçãocorporação em açõesem açõesem açõesem açõesem ações propostospropostospropostospropostospropostos de lucrosde lucrosde lucrosde lucrosde lucros patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial TesourariaTesourariaTesourariaTesourariaTesouraria ladosladosladosladoslados TotalTotalTotalTotalTotal

Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018 174.000 500.250 22.008 52.902 144.742 4.729 (11.288) - 887.343
Adoção CPC 47 - - - - - - - (66.003) (66.003)
Lucro líquido do período - - - - - - - 441.743 441.743
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18f) - - - - - (1.099) - 1.099 -
Remuneração com base em ações - - 11.881 - - - - - 11.881
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (52.902) - - - - (52.902)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - pagos - - - - - - - (245.422) (245.422)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (38.006) (38.006)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do exercício - - - - - - - (14.009) (14.009)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - - - 79.402 - - - (79.402) -
Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019 174.000 500.250 33.889 79.402 144.742 3.630 (11.288) - 924.625
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 544.166 544.166
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18f) - - - - - (1.088) - 1.088 -
Remuneração com base em ações - - 22.237 - - - - - 22.237
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (79.402) - - - - (79.402)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - pagos - - - - - - - (441.318) (441.318)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (36.003) (36.003)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do exercício - - - - - - - (10.587) (10.587)
Destinação dos dividendos propostos do exercício - - - 57.346 - - - (57.346) -
Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020Em 31 de março de 2020 174.000 500.250 56.126 57.346 144.742 2.542 (11.288) - 923.718

Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: Notas explicativas às demonstrações financeiras. 1 Contexto operacional: A Serasa S.A. (a “Compa-
nhia” ou “Serasa”) é uma sociedade de capital fechado constituída em 26 de junho de 1968, com sede
na cidade de São Paulo, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, torre Sucurpira, que a
partir da emissão da Lei nº 11.638/07 passou a ser considerada uma “sociedade de capital fechado e de
grande porte” controlada pela Gus Europe Holding B.V., cuja entidade controladora do grupo em última
instância é a Experian PLC. A Companhia tem por objeto social, principalmente, a coleta, o
armazenamento e o gerenciamento de dados, incluindo a organização, a análise, o desenvolvimento, a
operação e a comercialização de informações e soluções para apoiar decisões e o gerenciamento de risco
de crédito e de negócios. Em 31 de março de 2020, a Companhia apresenta capital circulante líquido
positivo de R$ 224.928. Considerando os possíveis impactos do COVID-19 na posição patrimonial e fi-
nanceira da Companhia, a Administração avaliou sua capacidade de continuar em operação no futuro
previsível. A avaliação da Administração considera premissas relevantes, como, por exemplo, a estimati-
va de receita de serviços pela demanda de informação de relatórios de créditos e outros negócios, a
volumetria diária, os preços dos serviços, os contratos de serviços recorrentes, os custos variáveis dos
serviços prestados. Tais premissas foram atualizadas para considerar os principais cenários possíveis
esperados pela Companhia com base em todas as informações relevantes disponíveis até a data de au-
torização para emissão dessas demonstrações financeira. Com base nessa avaliação, e considerando a
imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, a Administração concluiu que não existem
incertezas relevantes relacionadas à capacidade da Companhia continuar operando, e que o pressuposto
de continuidade permanece válido. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas baseadas
no pressuposto de continuidade operacional. Considerando a situação atual da disseminação do surto,
revisamos a nossa projeção de receitas e dos fluxo de caixa operacional para o ano de 2020/2021. E, com
base nas melhores estimativas da Companhia, concluímos que não há necessidade de reconhecer
impairment de ativos em 31 de março de 2020. A Administração avalia de forma constante o impacto do
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar
medidas apropriadas. Essas medidas são deliberadas no Comitê Executivo e englobam temas como ma-
nutenção e incremento de receita, gestão de custos e administração do caixa operacional. Adicionalmen-
te, a Serasa intensificou a comunicação educativa às empresas impactadas pelo lockdown com o objeti-
vo de auxiliar na construção de um cenário de retomada e de gestão do caixa. Para seus colaboradores,
implantou o home office e dedicou grande parte da comunicação interna para divulgar informações rele-
vantes para preservação da saúde. Desta forma, a Serasa Experian reforça que sua prioridade é a manu-
tenção da saúde de seus funcionários e de seus negócios, bem como garantir a sustentabilidade do mer-
cado de crédito no Brasil por meio do fornecimento de informações financeiras e educacionais a seus
clientes e consumidores. 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: 2 Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados. 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de março de 2020 foi autorizada pelo Conselho de
Administração em 21 de maio de 2020. Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos
balanços patrimoniais: · os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; · os
instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu-
rados pelo valor justo; 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de liquidez diária, com risco insigni-
ficante de mudança de valor e que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo. 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3 Instrumentos financeiros - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - 2.3.1 Reconhecimento e mensuração inicial - O contas
a receber de clientes emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte
das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber
de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente
mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um com-
ponente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-2.3.2 Classifi-
cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - cação e mensuração subsequente - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financei-
ro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -
instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do pe-
ríodo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: -
é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber
fluxos de caixa contratuais; e - seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instru-
mento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado ao VJR. - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos con-
tratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros
sobre o valor principal em aberto. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios
em que um ativo financeiro é mantido em carteira     porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negó-
cio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: -
as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles inclu-
em a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração
dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; - como o desempenho da carteira é avaliado e repor-
tado à Administração da Companhia; - a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As
transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contí-
nuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuaisAtivos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais
são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido
como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma con-
traprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aber-
to durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são so-
mente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que
ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: - eventos contingen-
tes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; - termos que possam ajustar a taxa
contratual, incluindo taxas variáveis; - o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e - os termos que
limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na
performance de um ativo). Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio - O pagamento anteci-
pado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento re-
presente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pen-
dente - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso,
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do
contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do
contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão anteci-
pada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o
valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-Ativos financeiros - Mensu-
ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - ração subsequente e ganhos e perdas - · Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são sub-
sequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortiza-
do é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resul-
tado. · Instrumentos de dívida a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. · Instrumentos
patrimoniais a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recupera-
ção de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são
reclassificados para o resultado. 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - 2.3.3 Desreconhecimento - A Companhia desreconhece um ativo fi-
nanceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan-
ceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan-
ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial,
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses ca-
sos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - 2.3.4 Compensação - Os ativos ou passivos finan-
ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quan-
do, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 2.4 Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos finan-
ceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reco-
nhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amorti-
zado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A
Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada
ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados
e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo pas-
sivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de
um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ati-
vos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 2.52.52.52.52.5
Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - Contas a receber de clientes - 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. As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo menos provisão para perdas esperadas (impairment) e a
provisão para descontos e cancelamentos. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado,
ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - 2.6 Ativos de contrato - Os ativos de contrato
são os recebíveis relacionados ao reconhecimento de receitas para as quais a Companhia satisfez as
obrigações de performance, entretanto não faturados até o presente momento por condições contratuais.
Também são classificados como ativos de contratos custos para cumprir os contratos que se referem a
obrigações de performance satisfeitas registradas como passivos de contratos no passivo. 2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto2.7 Imposto
de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - de renda e contribuição social - A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-
posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou
a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor espera-
do dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. b. Despesab. Despesab. Despesab. Despesab. Despesa
com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - Ativos fiscais diferidos são reconhecidos com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demons-
trações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais dife-
ridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses tributos diferidos, são de
25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros sujeitos a alterações indepen-
dentes do controle da Companhia. 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - 2.8 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-
da de apresentação da de apresentação da de apresentação da de apresentação da de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda

funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda
estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câmbio em vigor nas datas das transa-
ções. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Ganhos e
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-2.9 Imo-
bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atribuído do imobilizado na
data de transição para os novos CPCs. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm dife-
rentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. b.b.b.b.b.
Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo no momento em
que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inici-
almente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia. Os custos subsequentes são depreci-
ados ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - A depreciação é calculada
para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utili-
zando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resulta-
do. Terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear
para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Itens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizado Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %
Máquinas e equipamentos 16-20
Veículos 20
Edificações 2-10
Móveis e utensílios 10 - 20
Equipamento de computação 20-33
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras
receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado. Reparos e manutenção são apropria-
dos ao resultado durante o período em que são incorridos. 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - 2.10 Ativos intangíveis - O ativo intangível
está composto por gastos com desenvolvimento de novos produtos, marcas e patentes, sistemas de com-
putação, base de dados, e ágio. a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - Base de dados -     São reconhecidos
como ativos intangíveis os gastos com a compra e compartilhamento de informações utilizadas nas ba-
ses de dados, bem como a remuneração e respectivos encargos sociais das equipes de profissionais que
trabalham diretamente com o desenvolvimento de tais bases. Sistemas de computação (software) - São
reconhecidos como ativos intangíveis os gastos com novas aquisições, bem como o aperfeiçoamento ou
expansão do desempenho dos softwares para além de suas especificações originais. Esses gastos são
compostos basicamente pelas despesas gerais diretamente relacionadas ao processo de desenvolvimen-
to dos softwares. Gastos com desenvolvimento de novos produtos - São reconhecidos como ativos intan-
gíveis quando puder ser demonstrado que seja provável que seus projetos tenham viabilidade técnica e
do ponto de vista comercial, possa gerar benefícios econômicos futuros, intenção de concluí-los e utilizá-
los, e quando seus custos puderem ser mensurados de forma confiável por uma sistemática razoável.
Ágio - O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aqui-
sição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O
ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível” nas demonstrações financeiras.
No caso de apuração de deságio, o montante é registrado como ganho no resultado do período, na data da
aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu
valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre
ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do
ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para
fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos
de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se
originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - Os gas-
tos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros
incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com
ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. c.c.c.c.c.
Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado.
O ágio não é amortizado. Segue abaixo a taxa aual de amortização:
Itens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangível Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %
Base e dados 20
Sistemas de computação 14 -33
Novos produtos 20
Marcas e patentes 20
Carteira de clientes 11
Tecnologia 14
Direito de competitividade 25
Base de dados - - - - - Esses dispêndios são amortizados utilizando-se o método linear para alocar o custo
durante sua vida útil de cinco anos para a base de dados do bureau de crédito e de três anos para a base
de dados de marketing. Sistemas de computação (software) - Os gastos com aperfeiçoamento ou expan-
são são amortizados utilizando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis. Gastos com desenvolvi-
mento de novos produtos - Os gastos com desenvolvimento de novos produtos são amortizados, desde o
início de suas comercializações, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado. Ágio - O
ágio não é amortizado. 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.11 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos não
financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verifica-
ção de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à
amortização e são testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recu-
perável (“impairment”). Uma perda por impairment 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 seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades
Geradoras de Caixa (UGCs)). b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não classifica-
dos como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de balanço
para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva
de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui: · inadimplência ou atrasos do devedor; ·
reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições nor-
mais; · indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial; · mudanças
negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores; · desaparecimento de um mercado
ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou · dados observáveis indicando que houve
um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-2.12 Pas-
sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - sivos de contratos - Os passivos de contratos correspondem aos valores recebidos de clientes, relacio-
nados ao valor dos serviços de certificados digitais, serviços de marketing, serviços de modelagens esta-
tísticas e comercialização de serviços de créditos para consultas, porém os serviços não foram comple-
tamente prestados. Estas receitas são registradas no resultado, com os respectivos custos, no momento
em que são prestados os serviços. 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - 2.13 Benefícios a empregados - Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-Benefícios de curto prazo a em-
pregados - pregados - pregados - pregados - pregados - a. Participação nos lucros e bônus - O reconhecimento dessa participação é efetuado quando
o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia, em geral, no encerramento do exercí-
cio social. b. Remuneração com base em ações - O plano de outorga de ações oferecido pela Companhia
é mensurado pelo valor justo na data da outorga e sua despesa é reconhecida no resultado durante o
período no qual o direito de outorga é adquirido. 2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -2.14 Provisões, contingências passivas e ativas -
Uma provisão é reconhecida no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presente
como consequência de um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa
obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido e são constituídas em montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir perdas prováveis, sendo atualizadas até as datas dos balanços, observada a
natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia. As contingências
classificadas como de perda possível não são provisionadas, mas descritas em nota explicativa. Ativos
contingentes não são reconhecidos. Somente quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo
relacionado deixa de ser contingente e, dessa forma, o reconhecimento do ganho é feito. 2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de2.15 Receita de
contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos, dos descontos e da provisão para descontos e
cancelamentos. A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com seguran-
ça, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir. a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - A receita compreende o
valor faturado dos serviços prestados e a estimativa do valor dos serviços já prestados, a serem
faturados. A receita é reconhecida tendo como base a execução, entrega e aceite dos clientes dos servi-
ços realizados até a data do balanço. 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.16 Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e
despesas financeiras da Empresa compreendem: · Juros ativos; · Juros passivos; · Juros sobre emprésti-
mos com partes relacionadas; · Rendimentos sobre aplicações financeiras; · Ganhos/perdas líquidos de
aplicações financeiras; e · Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financei-
ros. As receitas e despesas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método
dos     juros efetivos. 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio - A distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passi-
vo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório, e ainda não pago, somente é provisionado na data em que é
aprovado pelos acionistas. Quando o pagamento é feito na forma de juros sobre capital próprio, o benefí-
cio fiscal correspondente a sua dedutibilidade é reconhecido no resultado do exercício. 2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-2.18 Arrenda-

mentos mentos mentos mentos mentos - A Companhia adotou o CPC 06 (R2) utilizando o método retrospectivo modificado de adoção
com a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019. Segundo esse método, a norma é aplicada
retrospectivamente com o efeito cumulativo na data da aplicação inicial. A Companhia optou por usar o
expediente prático de transição, permitindo que a norma fosse aplicada apenas a contratos previamente
identificados como arrendamentos aplicando a CPC 06 (R2) na data da aplicação inicial. A Companhia
também optou por usar as isenções de reconhecimento para contratos de arrendamento que, na data de
início, têm um prazo de arrendamento de 12 meses ou menos e não contêm uma opção de compra (arren-
damentos de curto prazo) e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor
(ativos de baixo valor). Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de abril de 2019 - No início de um
contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém
um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de contro-
lar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2). Esta
política é aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º de abril de 2019. No início ou na modificação
de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no
contrato a cada componente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os
arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não separar os componentes que não sejam de
arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento como um único
componente. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data
de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende
o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de ar-
rendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo ar-
rendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção
do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à con-
dição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de
arredamentos recebidos. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos
pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros
implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de em-
préstimo incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa incremental sobre emprés-
timo como taxa de desconto. A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo
taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos
do contrato e o tipo do ativo arrendado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do
passivo de arrendamento compreendem o seguinte: - pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na
essência; - pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início; - valores que se espera que sejam pagos pelo
arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e - o preço de exercício da opção de compra
se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por resci-
são do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos
juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resul-
tante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de
acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se exercerá uma opção de com-
pra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o
passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor
contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de
uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à defini-
ção de propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamento em “emprésti-
mos e financiamentos” no balanço patrimonial. Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - Arrendamentos de ativos de baixo valor - A Companhia
optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamentos de
ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo. A Companhia reconhece os pagamentos de arren-
damento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrenda-
mento. Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - Políticas contábeis aplicáveis antes de 1º de abril de 2019 - No período comparativo, como
arrendatário, a Companhia classificou os arrendamentos que transferiam substancialmente todos os ris-
cos e benefícios inerentes à propriedade como arrendamentos financeiros. Quando esse era o caso, os
ativos arrendados eram mensurados inicialmente por um valor igual ao menor entre seu valor justo e o
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Os pagamentos mínimos do arrendamento
foram os pagamentos durante o prazo da locação que o arrendatário era obrigado a fazer, excluindo qual-
quer aluguel contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram contabilizados de acordo com a
política contábil aplicável a esse ativo. Os ativos mantidos sob outros arrendamentos foram classifica-
dos como operacionais e não foram reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. Os pagamentos
efetuados sob arrendamentos operacionais foram reconhecidos no resultado de forma linear pelo prazo
do arrendamento. Os incentivos recebidos foram reconhecidos como parte integrante do custo total do
arrendamento, durante o prazo do arrendamento. 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: 3 Uso de estimativas e julgamentos contábeis: Na
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas
são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3.13.13.13.13.1
Julgamentos Julgamentos Julgamentos Julgamentos Julgamentos - As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que
têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas
abaixo: a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - O CPC 48
substitui o modelo de perda incorrida no IAS 39 por um modelo de perda esperada de crédito voltado para
o futuro. Esse novo modelo exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas em contas a
receber, seja em períodos de 12 meses ou até o vencimento. A Companhia avaliou a aplicação dos requi-
sitos do modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48 e sua avaliação não teve impacto relevante
em seu saldo de abertura em 1º de abril de 2019. Maiores detalhes sobre a análise da qualidade de
crédito e sobre necessidade de constituição de provisão para perda estão descritos na Nota 6. b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-
são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - Provisões são constituídas para todas as
contingências referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevân-
cia no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e quando necessário de ad-
vogados externos (Nota 17). c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - O imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos são de incorporação de empresas que detinham participação na Companhia e de diferenças tem-
porárias. Os tributos diferidos na incorporação estão fundamentados por projeção de rentabilidade futura
que é objeto de revisão anual pela alta administração (Nota 9). Mensuração do valor justo - Uma série de
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes
níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma: · Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idên-
ticos. · Nível 2:Nível 2:Nível 2:Nível 2:Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). · Nível 3:Nível 3:Nível 3:Nível 3:Nível 3: inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A aplicação
da avaliação dos níveis acima consta demonstrada na Nota 21, sobre instrumentos financeiros. 4 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-
danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 06 a partir de 1º
de abril de 2019. A Companhia adotou o CPC 06 (R2) utilizando o método retrospectivo modificado de
adoção com a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019. A Companhia adotou o CPC 06(R2)
utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reco-
nhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de abril de 2019. Consequentemente, as in-
formações comparativas apresentadas para o período correspondente não estão reapresentadas - ou
seja, são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC 06(R1) e interpretações
relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulgados abaixo. Além disso, os
requerimentos de divulgação no CPC 06(R2) em geral não foram aplicados a informações comparativas.
(a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - (a) Definição de arrendamento - Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele
era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Ar-
rendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com
base na definição de arrendamento, descrita na nota explicativa 2.17. Na transição para o CPC 06(R2), a
Companhia escolheu aplicar o expediente prático com relação à definição de arrendamento, que avalia
quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06(R2) apenas a contratos previamen-
te identificados como arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de
acordo com o CPC 06(R1) e ICPC 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de
acordo com o CPC 06(R2). Portanto, a definição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2) foi aplicada
apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de abril de 2019. A Companhia arrenda diversos
ativos, incluindo imóveis, e equipamentos de TI. A Companhia classificava anteriormente os arrenda-
mentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transfe-
ria significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente a Compa-
nhia. De acordo com o CPC 06(R2), a Companhia reconhece ativos de direito de uso e passivos de arren-
damento para a maioria desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no balanço patri-
monial. No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu
preço individual. No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Companhia optou por não separar os
componentes que não são de arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de não ar-
rendamento associados, como um único componente de arrendamento. (b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-(b) Impacto nas demonstra-
ções financeiras ções financeiras ções financeiras ções financeiras ções financeiras - Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia reconheceu ativos de direito de uso,
incluindo imóveis e equipamento de TI, e passivos de arrendamento, reconhecendo a diferença no saldo
de abertura dos lucros acumulados. O impacto na transição está resumido abaixo.

1º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 20191º de abril de 2019
Ativo de direito de uso - ativo imobilizado 33.660
Passivo de arrendamento 33.660
Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - Novas Normas e interpretações não efetivas - As seguintes normas alteradas e interpretações não
deverão ter impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. · - ICPC
22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. · - Definição de materialidade (emendas ao
CPC 26 e CPC 23); e · - CPC11 Contratos de Seguros.
5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa 20202020202020202020 20192019201920192019
Caixa e bancos 5.771 5.983
Certificados de depósitos bancários (CDBs) 3 33
Fundos de investimento em renda fixa 250.622 219.498
Partes relacionadas (Nota 10) - 16

256.396 225.530
A Companhia adota posição conservadora na gestão de suas disponibilidades, por meio de políticas de
investimentos que consideram as três principais classes de riscos: mercado, liquidez e crédito. As apli-
cações financeiras referem-se substancialmente à Fundos de investimento em renda fixa, a rentabilida-
de média dos investimentos em 2020 foi de 86,45% do CDI, já líquido de taxas de administração
(99,19% em 2019). Estas aplicações possuem como principal característica a liquidez imediata.
6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes 20202020202020202020 20192019201920192019
Contas a receber de clientes 386.442 377.686
Contas a receber - partes relacionadas (Nota 10) 1.681 1.085

388.123 378.771
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber (28.726) (33.619)

359.397 345.152
Circulante 330.779 325.860
Não circulante 28.618 19.292
As contas a receber de clientes correspondem ao valor total das notas fiscais em aberto, na data do ba-
lanço, cujos faturamentos, que ocorrem em ciclos de cinco dias, foram realizados ao longo do mês. Os
serviços a faturar correspondem aos serviços prestados aos clientes, ainda não faturados até a data do
balanço. A provisão para perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber constituída pela
administração, é fundamentada na análise das operações em aberto para determinar o valor adequado e
leva em conta a conjuntura econômica e os riscos das contas a receber de clientes bem como a perda
esperada.

Composição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimentoComposição das contas a receber - por faixa de vencimento 20202020202020202020 20192019201920192019
Total deTotal deTotal deTotal deTotal de Provisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas por Total deTotal deTotal deTotal deTotal de Provisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas porProvisão para perdas por

recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis redução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperávelredução ao valor recuperável LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis  redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável redução ao valor recuperável LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Saldos a vencer 264.320 (743) 263.577 284.085 (933) 283.152
Saldos vencidos até 30 dias 33.727 (756) 32.971 27.482 (1.516) 25.966
Saldos vencidos de 31 a 60 dias 14.369 (1.047) 13.322 11.314 (984) 10.330
Saldos vencidos de 61 a 90 dias 8.276 (1.180) 7.096 4.270 (724) 3.546
Saldos vencidos de 91 a 180 dias 22.536 (4.138) 18.398 8.923 (5.018) 3.905
Saldos vencidos de 181 a 360 dias 18.119 (5.846) 12.273 12.872 (5.711) 7.161
Vencidos acima de 360 dias 26.776 (15.016) 11.760 29.825 (18.733) 11.092

388.123 (28.726) 359.397 378.771 (33.619) 345.152

A movimentação das provisões para créditos de liquidação duvidosa e para descontos e cancelamentos é
como segue:
Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018 (39.670)(39.670)(39.670)(39.670)(39.670)
(Constituição) /Reversão (30.814)
Baixa 36.865
Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019 (33.619)(33.619)(33.619)(33.619)(33.619)
(Constituição) / Reversão (13.909)
Baixa 18.802
Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020Saldo em 31 de março de 2020 (28.726)(28.726)(28.726)(28.726)(28.726)
77777Ativo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal correnteAtivo fiscal corrente 20202020202020202020 20192019201920192019
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 1.510 7.558
ISS a compensar 2.055 4.835
PIS e COFINS a recuperar 1.681 6.194

5.246 18.587
8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos 20202020202020202020 20192019201920192019
Bloqueios judiciais - BACEN 405 507
Reembolso de despesas - partes relacionadas (Nota 10) 4.735 5.146
Adiantamento de 13º salário 1.241 988
Adiantamentos a fornecedores e empregados 4.976 7.634
Recebíveis - contrato de parcerias 11.181 5.566
Outros 1.165 189

23.703 20.030
Ativo circulante 23.703 20.030
9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social 20202020202020202020 20192019201920192019
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 346.289 460.720
Imposto de renda e contribuição social diferidos 82.353 54.391

428.642 515.111

a Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscais Data deData deData deData deData de Benefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscal Último ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano de
aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição originaloriginaloriginaloriginaloriginal ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização

Experian Brasil Aquisições Ltda. 13/12/07 796.357 2.286.671 2016
Experian Brasil Ltda. 02/12/12 958.820 2.820.057 2022
Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos gerados a partir de incorporações das refe-
ridas empresas que detinham participação na Companhia, incluindo ágio. O ágio foi integralmente provi-
sionado, nos termos da interpretação ICPC 09, dando origem a uma diferença temporária. Nesse sentido,
esses tributos diferidos provenientes da incorporação da Experian Brasil Aquisições Ltda. e da Experian
Brasil Ltda. estão registrados no ativo não circulante, cuja contrapartida foi reserva de ágio (patrimônio
líquido), sendo fundamentada por projeção de rentabilidade futura, conforme laudos e estudos elabora-
dos por empresas especializadas e vem sendo realizados, desde então, com base em taxas percentuais
progressivas na apuração do imposto de renda e contribuição social. A projeção de rentabilidade futura é
objeto de revisão anual pela alta administração e será corrigida no caso de eventual alteração nas pers-
pectivas de rentabilidade futura. b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Os ativos dife-
ridos de imposto de renda e contribuição social decorrem de diferenças temporárias e são reconhecidos
quando sua realização financeira é considerada provável. Os referidos créditos ou débitos tributários se-
rão realizados quando da efetiva realização das diferenças temporárias. Como a base tributável do im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro a ser gerado,
mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis e outras variáveis, não
existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e
contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos ou débitos fiscais não deve ser
tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia. Com o objetivo de neutralizar os efei-
tos fiscais oriundos da aplicação dos novos métodos em observância às disposições legais da Lei nº
11.941/09, foi introduzido o Regime Tributário de Transição (RTT), o que deu origem a algumas diferenças
temporárias. (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - Os saldos líquidos
de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos, excluindo os decorrentes dos ágios
incorporados, nos exercícios de 2020 e 2019 tinham as seguintes composições:

20202020202020202020 20192019201920192019
Outras diferenças temporárias 4.416 3.886
Provisão security first 8.364 -
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável 14.460 15.737
Provisão para remuneração com base em ações 31.041 16.941
Provisão para participação nos lucros 23.156 19.086
Provisões para contingências 19.130 17.754
Adoção do CPC 47 1.215 4.228
Adoção do CPC 06 730 -
Captação de base de dados após adoção da Lei nº 11.638/07 14 -

102.526 77.632
Diferenças temporárias na despesa de depreciação (971) (971)
Custo atribuído para o ativo imobilizado (1.372) (1.932)
Ágio amortizado da EMS (a) (17.830) (17.830)
Captação de base de dados após adoção da Lei nº 11.638/07 (b) - (2.508)

(20.173) (23.241)
82.353 54.391

(a) Constituição da parcela anual do benefício fiscal referente ao ágio da EMS. (b) Imposto diferido gera-
do pela adoção inicial a qual os efeitos acabaram em 2019. A compra de dados era considerada para fins
ficais até 31 de dezembro de 2014, totalmente dedutível para fins de imposto de renda e contribuição
social, desta forma, o imposto de renda diferido foi constituído. (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - Os
valores dos ativos/passivos fiscais diferidos relacionados a diferenças temporárias, apresentam as se-
guintes expectativas de realização: Valor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditos
AnoAnoAnoAnoAno 20202020202020202020 20192019201920192019
Até um ano 82.201 55.096
De um a dois anos 163 1.030
De dois a três anos (11) 163
Acima de três anos - (1.898)

82.353 54.391
(iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - A reconciliação entre a despesa de imposto de renda
e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 797.213 665.483
Alíquota combinada do I.R. e da contribuição social 34% 34%
I.R. e contribuição social às alíquotas da legislação (271.052) (226.264)
I.R. e contribuição social referentes a juros sobre o capital próprio 15.841 17.685
Efeito da remuneração com base em ações para diretores (14.099) (6.931)
Efeitos Ágio Adição 34% do benefício fiscal (38.907) (37.073)
Efeitos Ágio Exclusão 78.924 74.390
PAT/Licença Maternidade / Licença Paternidade (5.992) (3.320)
Despesas não dedutíveis 784 9.216
Security first (8.364) -
Outros ajustes ao lucro líquido (10.182) (51.443)
Despesa de tributos sobre o lucro (253.047) (223.740)
Alíquota efetiva 32% 34%
c. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucro 20202020202020202020 20192019201920192019
Corrente (166.578) (125.886)
Diferido 27.963 10.211
Amortização do crédito fiscal (114.432) (108.065)

(253.047) (223.740)
Movimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferido 20192019201920192019 ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 20202020202020202020
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 460.720 - (114.431) 346.289
I.R. e contribuição social diferido 54.391 27.962 - 82.353

515.111 27.962 (114.431) 428.642
10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: A Companhia mantém transações com partes relacionadas como a seguir de-
monstrado: 20202020202020202020 20192019201920192019
Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Joseph Yacoub Safra - 16

- 16
Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)
Experian Holding Inc. USA 1.582 -
Experian Tecnologia Brasil Ltda. 99 83
Experian Finance Plc. UK - 557
Experian Technology Limited - 445

1.681 1.085
Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)
Experian Colombia S.A. 3.452 2.899
Experian Finance Plc. UK 612 -
Experian Holding Inc. USA 32 1.375
Experian Japan Co, Ltd 1 -
Experian Peru 22 -
Experian Ltd UK 595 850
Experian Information Solutions - 12
Experian Marketing Services (Malaysia) Sdn Bhd 21 10

4.735 5.146
6.416 6.247

Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante
Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)Contas a pagar - partes relacionadas (Nota 10)
Experian Holding Inc. USA 726 484
Experian Tecnologia Brasil Ltda 3.039 1.850
Experian Ltd UK 471 781
Experian Australia Pty 55 -
Scorex SAM Monaco - 5
Experian France SAS - 566
Experian Finance Plc. UK 133 80

4.424 3.766
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Experian Luxembourg Finance 38.955 38.659

38.955 38.659
Passivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Experian Luxembourg Finance 800.000 800.000

800.000 800.000
Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Receita bruta de serviços (Nota 19) 6.162 6.826
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (39.861) (28.060)
Despesas financeiras (Nota 24) (108.011) (107.716)
Receitas financeiras (Nota 24) - 61
Outras despesas (Nota 22) (4.546) (8.952)
Total resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultado (146.256) (137.841)
A Companhia, durante o exercício findo em 31 de março de 2020, incorreu em honorários para a adminis-
tração e para pessoas-chave no valor total de R$ 63.350 (R$ 56.318 em 31 de março de 2019). A admi-
nistração e pessoas-chave da Companhia, para fins dessas demonstrações financeiras, estão compos-
tas pela diretoria da Companhia, incluindo sua diretoria estatutária e não estatutária e pelas suas gerên-
cias executivas.
11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado 20202020202020202020 20192019201920192019

CustoCustoCustoCustoCusto Depreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumuladaDepreciação acumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Terrenos 24.290 - 24.290 24.290
Edificações 137.106 (51.699) 85.407 78.249
Móveis e utensílios 18.425 (8.653) 9.772 5.542
Equipamentos de computação 232.326 (149.576) 82.750 66.039
Veículos 11.176 (2.288) 8.888 8.780
Máquinas e equipamentos 4.056 (1.547) 2.509 1.997
Imobilizado em andamento 31.868 - 31.868 47.109

459.247 (213.763) 245.484 232.006
Em 26 de setembro de 2011 foi emitido pela Secretaria da Receita Federal um termo de arrolamento de
bens e direitos, no valor total de R$ 98.365, correspondente a parcela do ativo imobilizado da Compa-
nhia, o qual sofreu sofreu variações após essa data, correspondendo, em 31 de março de 2020 ao valor
de R$ 213.616. O arrolamento de bens e direitos foi formalizado e continua mantido em razão da
lavratura de autos de infração pela Receita Federal. Cabe destacar que os consultores jurídicos da Com-
panhia classificam como remota a perspectiva de perda nos referidos processos, motivo pelo qual, o va-
lor das autuações não foram objeto de provisionamento (Nota 17(f)).
MovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentação
 do imobilizado do imobilizado do imobilizado do imobilizado do imobilizado 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas TransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferência DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020
Terrenos 24.290 - - - - 24.290
Edificações 78.249 13.111 (15) 92 (6.030) 85.407
Móveis e utensílios 5.542 5.431 (69) 114 (1.246) 9.772
Equipamentos de computação 66.039 85 (3.711) 55.946 (35.609) 82.750
Veículos 8.780 3.214 (1.556) - (1.550) 8.888
Máquinas e equipamentos 1.997 1.080 (1) 40 (607) 2.509
Imobilizado em andamento 47.109 40.951 - (56.192) - 31.868

232.006 63.872 (5.352) - (45.042) 245.484
31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019

Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 82.335 2.132 (106) (6.112) 78.249
Móveis e utensílios 6.466 266 (82) (1.108) 5.542
Equipamentos de computação 51.760 37.692 (453) (22.960) 66.039
Veículos 8.661 2.381 (859) (1.403) 8.780
Máquinas e equipamentos 2.487 36 - (526) 1.997
Imobilizado em andamento 31.365 15.744 - - 47.109

207.364 58.251 (1.500) (32.109) 232.006
12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível 20202020202020202020 20192019201920192019

CustoCustoCustoCustoCusto Amortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização AcumuladaAmortização Acumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Base de dados Bureau de Crédito 2.126.034 (1.486.552) 639.482 549.196
Sistemas de computação 286.750 (235.543) 51.207 28.933
Novos produtos 108.648 (37.719) 70.929 39.076
Marcas e patentes 519 - 519 519
Ágio 52.442 - 52.442 52.442
Intangível em andamento 16.970 - 16.970 78.812

2.591.3632.591.3632.591.3632.591.3632.591.363 (1.759.814)(1.759.814)(1.759.814)(1.759.814)(1.759.814) 831.549831.549831.549831.549831.549 748.978748.978748.978748.978748.978
Os novos produtos são custos com intangíveis gerados internamente pela Companhia, enquanto que as
marcas, patentes e sistemas de computação são adquiridos de terceiros ou licenciados juridicamente. A
base de dados é um ativo intangível cujo custo parte é gerado internamente e parte é adquirido de tercei-
ros. Os sistemas de computação têm método linear de amortização pela vida útil a eles definida. a. Basea. Basea. Basea. Basea. Base
de dados - de dados - de dados - de dados - de dados - A Companhia constantemente incorre em uma série de gastos para formação de seu banco de
dados, como: (i) aquisição de informações de diversas fontes (cartórios, instituições financeiras, etc.);
(ii) folha de pagamento de colaboradores envolvidos na construção e atualização do banco de dados; (iii)
desenvolvimento e manutenção de softwares; (iv) outros custos e gastos indiretos identificáveis com o
banco de dados. A Companhia adota os seguintes procedimentos com relação a esses dispêndios para
registro no grupo “Intangível”: (a) capitalização da formação e desenvolvimento do banco de dados; e
(b) amortização no prazo legal de exibição das informações da base de dados Bureau de Crédito - cinco
anos, conforme o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei no 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, de
11 de setembro de 1990 e amortização da base de dados de Marketing no prazo de três anos. Em agosto
de 2011, a Companhia firmou um convênio referente ao direito de acesso a dados por um período de 10
(dez) anos no valor fixo total de R$ 134.045 (cuja base acumulada é atualizada pelo IGPM) sendo o paga-
mento em 1 (uma) parcela anual e 18 (dezoito) parcelas semestrais e consecutivas. Desse montante, a
Companhia capitalizou até 31 de março de 2020 o valor de R$ 186.932, correspondente a capitalização
mensal do valor definido em contrato, sendo amortizado até 31 de março de 2020 o valor de R$ 143.763.
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