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     Controladora    Consolidado
Ativo  2019 2018 2019 2018
Circulante     
Caixa e equivalentes de caixa  11.161 55.272 11.176 55.307
Contas a receber de clientes  43.331 26.896 43.455 27.376
Estoques  46.828 25.259 49.256 25.879
Impostos a recuperar  261 356 1.123 649
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  520 389 533 402
Adiantamento a fornecedores  1.681 2.343 4.678 2.850
Mútuo a receber  2.294 - - -
Outros ativos  2.493 2.358 2.493 2.607
Outros créditos  3.444 4.005 3.444 4.005
Total do ativo circulante  112.013 116.879 116.158 119.075
Não circulante     
Impostos a recuperar  5.473 - 5.473 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos  26.613 - 24.616 -
Outros ativos  11 3.431 8 3.182
Outras contas a receber  2.598 2.059 2.598 1.986
Mútuo a receber  6.167 5.493 - -
Investimentos  2.816 5.453 - -
Imobilizado  68.527 60.123 68.527 60.123
Intangiveis  97.264 69.509 112.258 85.244
Total do ativo não circulante  209.469 146.068 213.480 150.535
Total do ativo  321.482 262.947 329.638 269.610

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
     Controladora    Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2019 2018 2019 2018
Circulante     
Fornecedores e outras obrigações  42.550 16.796 47.261 17.191
Empréstimos e financiamentos  14.420 6.078 14.420 6.079
Passivo de arrendamento  1.218 - 1.218 -
Impostos e contribuições a recolher  713 2.040 705 2.099
Salários, encargos e férias a pagar  4.198 5.219 4.200 5.219
Adiantamento de clientes  1.053 1.160 1.053 1.160
Provisões diversas  2.786 3.542 2.796 3.591
Outras obrigações  - - 3.444 4.005
Total do passivo circulante  66.938 34.835 75.097 39.344
Não circulante     
Empréstimos e financiamentos  32.892 20.937 32.892 20.937
Passivo de arrendamento  6.539 - 6.539 -
Provisão para contingências  - 184 - 184
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - - - 2.155
Outras contas a pagar  49 2.280 46 2.280
Total do passivo não circulante  39.480 23.401 39.477 25.556
Total do passivo  106.418 58.236 114.574 64.899
Patrimônio líquido     
Capital social  416.736 375.533 416.736 375.533
Reserva de capital  3.812 2.200 3.812 2.200
Prejuizos acumulados  (205.484) (173.022) (205.484) (173.022)
Total do patrimônio líquido  215.064 204.711 215.064 204.711
Total do passivo e patrimônio líquido  321.482 262.947 329.638 269.610

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

     Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Receita  141.083 103.233 141.037 104.116
Custo dos produtos vendidos  (95.232) (73.479) (95.600) (73.782)
Lucro bruto  45.851 29.754 45.437 30.334
Despesas com vendas  (60.153) (33.252) (60.797) (33.811)
Despesas administrativas e gerais  (41.958) (41.033) (42.008) (40.543)
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  (212) (110) (212) (110)
Outras receitas (despesas) liquidas  4.251 378 4.273 (572)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos  (52.221) (44.263) (53.306) (44.702)
Receitas financeiras  1.591 1.322 1.968 1.326
Despesas financeiras  (6.402) (3.792) (7.738) (4.177)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (4.811) (2.470) (5.770) (2.851)
Equivalência patrimonial  (2.043) (820) - -
Resultado antes dos impostos  (59.075) (47.553) (59.075) (47.553)
Imposto de renda e  contribuição social  26.613 - 26.613 -
Prejuízo líquido do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

     Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Total do resultado abrangente do exercício  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
      Controladora     Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais     
Resultado do período  (32.462) (47.553) (32.462) (47.553)
Ajustes de     
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial  2.043 820 - -
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  212 110 212 110
Provisão de perda dos estoques  1.933 1.810 1.669 1.947
Depreciação e amortização  21.364 14.340 22.116 14.340
Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível  - 70 - 138
Pprovisão para contingências  (184) (33) (184) (33)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (392) (198) - -
Juros passivos sobre empréstimos/arrendamentos  2.750 1.665 2.750 1.665
Imposto de renda e contribuição social  (26.613) - (26.613) -
  (31.349) (28.969) (32.512) (29.386)
Variação nas contas do ativo e passivo     
Contas a receber  (16.647) (14.839) (16.291) (14.399)
Estoques  (23.502) (5.458) (25.046) (6.019)
Adiantamentos a fornecedores  662 (303) (1.828) (266)
Impostos a recuperar  (5.509) (430) (6.078) (591)
Outros ativos  3.902 (1.316) 3.237 (1.536)
Fornecedores e outras obrigações  25.754 (178) 29.509 (506)
Obrigações trabalhistas  (1.021) (448) (1.019) (448)
Obrigações tributárias  (1.327) 1.506 (1.394) (334)
Adiantamento de clientes  (107) (1.794) (107) (1.794)
Outros passivos  (1.371) (763) (1.576) (1.050)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (50.515) (52.992) (53.105) (56.329)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos     
Aquisição de ativo imobilizado  (5.233) (4.271) (5.233) (4.271)
Aquisição de ativo intangível  (43.745) (3.350) (43.755) (3.636)
Empréstimos concedidos a controladas  (2.577) (3.582) - -
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos  (51.556) (11.203) (48.988) (7.907)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos     
Captação de empréstimos e financiamentos  28.210 27.016 28.210 27.016
Pagamento de arrendamentos  (1.052) - (1.051) -
Pagamento de empréstimos e financiamentos  (7.898) - (7.897) -
Juros pagos  (2.502) - (2.502) -
Aumento de capital pelos sócios  41.203 73.710 41.203 73.710
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  57.960 100.726 57.962 100.726
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa  (44.111) 36.531 (44.131) 36.490
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  55.272 18.741 55.307 18.817
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  11.161 55.272 11.176 55.307

Demonstração das mutações no patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

           Atribuível aos acionistas da Controladora
  Capital social Reserva de Capital Prejuizos acumulados Total
Em 01 de janeiro de 2018  301.823 364 (125.469) 176.718
Aumento do capital social  66.059 - - 66.059
Capital a integralizar  7.651 - - 7.651
Reserva constituida  - 1.836 - 1.836
Resultado do exercício  - - (47.553) (47.553)
Em 31 de dezembro de 2018  375.533 2.200 (173.022) 204.711
Aumento do capital social  40.394 - - 40.394
Capital a integralizar  809 - - 809
Reserva constituida  - 1.612 - 1.612
Resultado do exercício  - - (32.462) (32.462)
Em 31 de dezembro de 2019  416.736 3.812 (205.484) 215.064

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74
Demonstrações Financeiras

Diretoria
Omilton Visconde Junior - Diretor Presidente Ricardo Luis de Lima Vianna - Diretor Financeiro Thiago Guterres Melo - Controller Financeiro - CRC: 1SP317741/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

...continuação
b. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentaçãob. Movimentação
 do intangíveldo intangível do intangíveldo intangíveldo intangível 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas TransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferênciaTransferência AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/202031/03/202031/03/202031/03/202031/03/2020
Base de dados 549.196 288.200 - 21.796 (219.710) 639.482
Sistemas de

computação 28.933 32.934 (1.852) 10.555 (19.363) 51.207
Novos produtos 39.076 7.476 (21) 44.400 (20.002) 70.929
Marcas e patentes 519 - - - - 519
Ágio52.442 - - - - 52.442
Ativo em andamento 78.812 14.924 (15) (76.751) - 16.970

748.978 343.534 (1.888) - (259.075) 831.549
31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019

Base de dados 537.861 217.409 (3) (206.071) 549.196
Sistemas de computação 45.946 6.743 - (23.756) 28.933
Novos produtos 23.224 24.587 - (8.735) 39.076
Marcas e patentes 520 - (1) - 519
Ágio 133.499 - (81.057) - 52.442
Carteira de clientes 4.122 - (3.518) (604) -
Tecnologia 386 - - (386) -
Ativo em andamento 48.993 29.810 9 - 78.812

794.551794.551794.551794.551794.551 278.549278.549278.549278.549278.549 (84.570)(84.570)(84.570)(84.570)(84.570) (239.552)(239.552)(239.552)(239.552)(239.552) 748.978748.978748.978748.978748.978
c. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporado Data de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisição Data de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporação ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio
Experian Marketing Services Ltda. (“EMS”) 11/04/2007 31/12/2008 52.442

52.442
13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores 20202020202020202020 20192019201920192019
No país 165.965 136.860
Provisão de fornecedores 56.075 51.083

222.040 187.943
14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos 20202020202020202020 20192019201920192019

PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não
circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante

Itau Unibanco S/A 9.000 - - -
Experian Luxembourg Finance S.À.R.L

- Loan B (Nota 10) 38.955 800.000 38.659 800.000
47.955 800.000 38.659 800.000

Todos os empréstimos são devidos em Reais.
Data daData daData daData daData da PagamentoPagamentoPagamentoPagamentoPagamento SpreadSpreadSpreadSpreadSpread

contrataçãocontrataçãocontrataçãocontrataçãocontratação VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento de jurosde jurosde jurosde jurosde juros (a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - % PrincipalPrincipalPrincipalPrincipalPrincipal JurosJurosJurosJurosJuros TotalTotalTotalTotalTotal
Itau Unibanco S;A 30/03/2020 01/04/2020 Anual 3,10 9.000 - 9.000
Experian Luxembourg

Finance S.À.R.L
- Loan B 21/11/2012 21/05/2020 Semestral 13,28 800.000 38.955 838.955

809.000 38.955 847.955
Movimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimosMovimentação dos empréstimos ItauItauItauItauItau ExperianExperianExperianExperianExperian

Unibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/AUnibanco S/A Luxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan BLuxemb Loan B TotalTotalTotalTotalTotal
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 ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
Juros - 107.716 107.716
Pagamentos de juros - (107.716) (107.716)
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 ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
Juros - 108.011 108.011
Principal 9.000 - 9.000
Pagamentos de juros - (107.715) (107.715)
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 9.0009.0009.0009.0009.000 838.955838.955838.955838.955838.955 847.955847.955847.955847.955847.955
15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas 20202020202020202020 20192019201920192019
Participação dos empregados nos resultados 68.104 56.136
Provisão para férias 27.135 24.277
Provisão para encargos sobre remuneração com base em ações 35.169 15.938
INSS e IRRF sobre salários 11.333 10.149
Provisão de INSS sobre 13º salários e férias 9.167 8.134
Provisão para 13º salários 5.956 5.148
Provisão de FGTS sobre 13º salários e férias 2.597 2.313
FGTS sobre salários 2.026 1.827
Outros 1 -

161.488 123.922
16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: 16 Arrendamentos: Dos contratos que atendem a definição de arrendamento no escopo do CPC 06 (R2),
a Companhia registrou o direito de uso pelo montante correspondente ao passivo do arrendamento. Este
por sua vez, foi reconhecido com base no valor presente dos pagamentos remanescentes do contratos,
descontado pela taxa de juros nominal correspondente às cotações de mercado. As contas patrimoniais
sofreram alterações, pelo reconhecimento de todos os compromissos futuros originados dos contratos no
escopo do arrendamento. Na adoção inicial o ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamento
a pagar no montante de R$ 33.660 ajustados ao valor presente.
a) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bensa) Movimentação do ativo com direito de uso de bens 20202020202020202020
Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019Adoção Inicial em 1º de abril de 2019
Reconhecimento CPC 06 (R2) 33.660
Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029Total de direito de uso de bens em 01 de abril de 2029 33.66033.66033.66033.66033.660
Adição de direito de uso de bens 60.211
Depreciação do período (17.865)
Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020 76.00676.00676.00676.00676.006
b)b)b)b)b) Movimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamentoMovimentação do passivo de arrendamento 20202020202020202020
Adoção inicial em 1º de abril de 2019 33.660
Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019Total de passivo de arrendamento em 01 de abril de 2019 33.66033.66033.66033.66033.660
Adição de passivo de arrendamento 60.211
Contraprestação do período (12.997)
Juros sobre arrendamento no período 6.685
Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020Total de direito de uso de bens em 31 de março de 2020 87.55987.55987.55987.55987.559
Circulante 15.938
Não circulante 71.621
c)c)c)c)c) Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros:Compromissos futuros: 2021 15.938

2022 3.839
2023+ 67.822
TotalTotalTotalTotalTotal 87.55987.55987.55987.55987.559

17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: Nas datas das demonstrações financeiras, a
Companhia apresentava os seguintes passivos e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a
contingências: Depósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciais Provisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingências

20202020202020202020 20192019201920192019 20202020202020202020 20192019201920192019
Trabalhistas e previdenciárias 16.481 17.973 41.008 31.649
Tributárias 136 136 187 184
Cíveis 2.649 4.223 15.069 20.385

19.266 22.332 56.264 52.218
(a) A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências
20192019201920192019 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20202020202020202020

Trabalhistas e Previdenciárias 31.649 16.320 (1.259) (5.702) 41.008
Tributárias 184 8 (5) - 187
Cíveis 20.385 9.434 (5.788) (8.962) 15.069

52.218 25.762 (7.052) (14.664) 56.264
Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências

20182018201820182018 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20192019201920192019
Trabalhistas e Previdenciárias 20.811 15.826 (1.238) (3.750) 31.649
Tributárias 218 185 (219) - 184
Cíveis 25.429 17.073 (12.405) (9.712) 20.385

46.458 33.084 (13.862) (13.462) 52.218
(b) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e ou-
tros em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as
quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas considera-
das prováveis decorrentes desses processos são estimadas, atualizadas e contabilizadas pela adminis-
tração, com base em opinião de seus especialistas legais internos. (c)As perdas possíveis, não provi-
sionadas no balanço, estão demonstradas no quadro abaixo: 20202020202020202020 20192019201920192019
Trabalhistas 14.983 13.321
Tributárias 45.924 44.836
Cíveis 69.266 68.141

130.173 126.298
As estimativas desses efeitos financeiros foram elaboradas com base na opinião dos especialistas legais
internos da Companhia e levou em conta o acompanhamento dos processos, o histórico dos últimos três
anos, o ingresso de novos processos e a jurisprudência verificada. (d) Ativos contingentes, não reconhe-
cidos no balanço: A Companhia é parte envolvida nos seguintes processos tributários e previdenciários,

cujas prováveis entradas de benefícios econômicos estão abaixo mensuradas sendo assim juntamente
com uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço: · Mandado de Segu-
rança: ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre os
pagamentos realizados aos empregados da Companhia relativamente a: (i) auxílio-doença (primeiros 15
dias); (ii) auxílio-acidente (primeiros 15 dias); (iii) salário-maternidade; (iv) terço constitucional de féri-
as (abono de férias); (v) horas extras; e (vi) aviso prévio indenizado. Valor do ativo contingente:
R$ 37.840 (31 de março de 2019 - R$ 34.439). (e) Autuação fiscal: A exemplo do que tem ocorrido no
mercado, em 2011, a Companhia foi autuada quanto à dedutibilidade fiscal do ágio decorrente da aqui-
sição da Serasa pelos seus atuais controladores referente aos anos de 2012 a 2014. A Companhia consi-
dera remota a perspectiva de perda com base na posição de advogados externos e outros fatores apre-
sentados na autuação, como o êxito nas ações referente aos períodos de 2007 a 2010 e 2011. Em 31 de
março de 2020 o total de autuações fiscais atualizado é de R$ 1.601 (R$ 184 em 31 de março de 2019. (f)
Score: A partir de 2013 a Companhia recebeu um número significativo de processos relacionados ao pro-
duto “Score”, com uma maior concentração nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
O Score é uma ferramenta estatística que auxilia nossos clientes no processo de concessão de crédito.
Estes processos são em sua maioria solicitações individuais de indenizações por danos morais, questio-
nando a legalidade do produto. Casos similares ocorreram com outros fornecedores deste mesmo tipo de
produto no Brasil. O assunto foi levado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que proferiu decisão favorá-
vel a Serasa no ano de 2014 e decidiu pela legalidade do serviço de score, fixando precedente a ser se-
guido pelos demais Tribunais do país, uniformizando-se o julgamento a respeito da matéria. A adminis-
tração da Companhia julga que a provisão constituída para fazer frente a essas ações está adequada.
Em 31 de março de 2020 o valor total de processos score provisionados é de R$ 2.953 (R$ 3.636 em 31 de
março de 2019). 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de março de 2020, o capital subscrito
e integralizado, no montante de R$ 174.000 (31 de março de 2019 - R$ 174.000), é representado por
3.726.600 ações ordinárias, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no País e no ex-
terior, composto como segue: Quantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de ações
AcionistasAcionistasAcionistasAcionistasAcionistas 20202020202020202020 20192019201920192019
Gus Europe Holdings B.V. 3.711.820 3.711.820
Joseph Yacoub Safra 8.394 8.394
Omicron - Distr. de Tít. e Val. Mob. Ltda. 2.000 2.000
Experian Nominees Limited 371 371
Ações em tesouraria 4.015 4.015

3.726.600 3.726.600
b. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágio 20202020202020202020 20192019201920192019
Experian Brasil Aquisições Ltda. 796.357 796.357
Experian Brasil Ltda. (296.107) (296.107)

500.250 500.250
Conforme mencionado na Nota 9 (a), na incorporação reversa das empresas acima, o provisionamento
integral do ágio e a constituição dos tributos diferidos se dão contra a reserva de capital, para resgatar a
integridade do capital. No caso da Experian Brasil Ltda., como parte da aquisição original se deu com
dívida, o provisionamento foi maior que o acréscimo patrimonial na incorporação, gerando uma reserva
de capital líquida negativa. c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - A Companhia é beneficiada por
serviços prestados por seus empregados que participam de plano de pagamento baseado em ações geri-
do pelo grupo Experian. As transações com pagamento baseado em ações são liquidadas com instrumen-
tos patrimoniais. A seguir detalhamos os planos e a valorização desses prêmios outorgados. A Compa-
nhia tem três planos, a saber (i) Plano de Co-Investimento da Experian - “PCI”; (ii) Plano de Desempenho
das Ações (PDA); (iii) Plano de Ações Restritas (PAR). O período de aquisição do direito é de três anos. Os
prêmios são liquidados pela distribuição das ações do acionista controlador da Companhia, a Experian
Plc. A premissa na data da concessão para a saída de empregados antes da aquisição do direito
(vesting) é entre 5% e 10% para os prêmios com condições de desempenho e 20% para os prêmios não
atrelados ao desempenho. As condições de desempenho são:

Condições paraCondições paraCondições paraCondições paraCondições para Resultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumido
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano aquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direito na data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorga
Plano de 50% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Co-Investimento Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%

A data de outorga para esse plano é o início do
exercício no qual o desempenho é avaliado.
50% - Fluxo de caixa operacional acumulado do Fluxo de caixa
Grupo Experian. operacional

acumulado - 100%
Plano de 75% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Desempenho Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%
das Ações

25% - Percentual de distribuição determinado na RTA - variando de
classificação Retorno Total ao Acionista (RTA) 45% a 52%
relativo ao grupo de comparação

Plano de Ações Sem condições de desempenho atreladas a esse
Restrita Plano
(i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - A outorga das ações é valorizada
pelo preço de mercado da data da outorga sem modificações feitas por distribuição de dividendos ou
outros fatores já que os participantes são elegíveis às distribuições de dividendos dos prêmios outorga-
dos. Condições de desempenho baseado no mercado são consideradas na mensuração do valor justo na
data da outorga e não são revisados pelo desempenho realizado. (ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020 Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019
Plano de Co-Investimento 14.880 9.770
Plano de Desempenho das Ações 17.318 10.895
Plano de Ações Restritas 23.927 13.224

56.126 33.889
VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020Valor em 31 de março de 2020 Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019
Exercício 2019 - -
Exercício 2020 13.111 11.669
Exercício 2021 14.161 9.885
Exercício 2022 25.070 12.335
Exercício 2023 3.784 -

56.126 33.889
d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - É constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir
o limite previsto na legislação societária de 20% do capital social, o que de fato já atingiu há alguns
anos. e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - Durante o exercício findo em 31 de março de 2019, foram
aprovados pelo Conselho de Administração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total
de R$ 159.245 (R$ 38.006 de juros sobre o capital próprio e R$ 121.239 de dividendos). A Companhia
propôs em 31 de março de 2019 a destinação de R$ 79.402 para a conta de dividendos adicionais pro-
postos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o encerramento do exercício. Durante o exer-
cício findo em 31 de março de 2020, foram aprovados pelo Conselho de Administração e pagos dividen-
dos e juros sobre capital próprio no valor total de R$ 477.321 (R$ 36.003 de juros sobre o capital próprio
e R$ 441.318 de dividendos). Em 31 de março de 2020, a Companhia propôs a destinação de R$ 57.346
para a conta de dividendos adicionais propostos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o
encerramento do exercício. Nos termos do Estatuto Social, em cada exercício, aos titulares de ações é
atribuído um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculados nos termos da Lei nº 6.404/76. A
proposta de dividendos consignada nas demonstrações financeiras da Companhia, sujeita à aprovação
dos acionistas na assembleia geral, calculada nos termos da referida Lei, em especial no que tange ao
disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada: 20202020202020202020 20192019201920192019
Lucro líquido do exercício 544.166 441.743
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.088 1.099
Base de cálculo dos dividendos 545.254 442.842
Dividendos aprovados antes do final do exercício 441.318 245.422
Dividendos propostos após o final do exercício 57.346 79.402
Adoção CPC 47 - 66.003
Juros sobre o capital próprio aprovados antes do final do exercício 36.003 38.006
Juros sobre o capital próprio propostos após o final do exercício 10.587 14.009
Remuneração total dos acionistas com base no lucro do exercício 545.254 442.842
Percentual de remuneração dos acionistas sobre a base de cálculo 100 100
Remuneração total dos acionistas no fim do exercício por

ação do capital social - R$ 146,31 118,83
f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - A Companhia optou por avaliar o seu ativo imobilizado pelo custo
atribuído, como faculta a Interpretação Técnica ICPC 10 - “Esclarecimentos sobre os CPCs 27 e 28, do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis”, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09 e Resolução
CFC nº 1.263/09. Para tanto, baseou-se em laudo de avaliação que recalculou os valores dos custos his-
tóricos de terrenos, edificações, móveis e utensílios e equipamentos de computação. Os saldos iniciais
de tais itens foram mensurados ao custo atribuído na data de 1º de abril de 2009. O ajuste inicial de
adoção da nova norma foi escriturado na conta ajuste de avaliação patrimonial, o qual será realizado
contra lucros acumulados à medida que os ativos forem sendo consumidos, quer seja por depreciação ou
baixa por alienação ou perda. 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é
como segue: 20202020202020202020 20192019201920192019
Receita bruta de serviços 3.027.388 2.633.343
Descontos (104.228) (68.882)

Tributos sobre serviços (257.194) (230.434)
Receita com partes relacionadas (nota 10) 6.162 6.826
Receita líquida de serviços 2.672.128 2.340.853
Abaixo um resumo das principais linhas de produtos comercializadas em 2020 e 2019:

20202020202020202020 20192019201920192019
Serviços de de informação de crédito 2.132.386 1.856.063
Serviços de modelagens estatísticas 353.320 304.805
Serviços de marketing 93.237 88.575
Serviços de certificação digital 93.185 91.410
Receita líquida de serviços 2.672.128 2.340.853
Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - Saldos de contrato - A tabela a seguir fornece informações sobre passivos de contrato com clientes e
passivos de restituição.
Ativos de contratoAtivos de contratoAtivos de contratoAtivos de contratoAtivos de contrato 20202020202020202020 20192019201920192019
Serviços a faturar incondicional (curto prazo) 116.096 96.351
Serviços a faturar condicional (curto prazo) 19.025 11.996
Custos para cumprir os contratos (curto prazo) 41.037 32.178

176.158176.158176.158176.158176.158 140.525140.525140.525140.525140.525
Serviços a faturar incondicional (longo prazo) 28.459 11.635
Serviços a faturar condicional (longo prazo) 160 2.935
Custos para cumprir os contratos (longo prazo) 18.584 17.515

47.20347.20347.20347.20347.203 32.08532.08532.08532.08532.085
Passivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contratoPassivos de contrato 20202020202020202020 20192019201920192019
Passivo de contrato (curto prazo) 104.188 98.981

104.188104.188104.188104.188104.188 98.98198.98198.98198.98198.981
Passivo de contrato (longo prazo) 29.471 37.312

29.47129.47129.47129.47129.471 37.31237.31237.31237.31237.312
As movimentações dos passivos de contratos em 31 de março de 2020 e de 2019 estão demonstradas a
seguir: ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento

20192019201920192019 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento de receitade receitade receitade receitade receita 20202020202020202020
Serviços de certificação digital 98.772 59.907 (64.083) 94.596
Serviços de crédito 23.059 30.866 (22.307) 31.618
Serviços de marketing 8.652 1.030 (6.662) 3.020
Serviços de modelagens estatísticas 5.810 2.599 (3.984) 4.425

136.293 94.402 (97.036) 133.659
AdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoção ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento

20182018201820182018 CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento de receitade receitade receitade receitade receita 20192019201920192019
Serviços de certificação digital 24.997 67.146 198.879 (192.250) 98.772
Serviços de crédito 4.784 8.664 26.220 (16.609) 23.059
Serviços de marketing 2.640 5.707 6.676 (6.371) 8.652
Serviços de modelagens

estatísticas 4.950 4.215 978 (4.333) 5.810
37.371 85.732 232.753 (219.563) 136.293

20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - A Companhia ofere-
ce a seus empregados planos de previdência na modalidade de contribuição definida. Estão disponíveis
duas instituições para administrar o plano: a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Itaú Unibanco Vida e
Previdência S.A. Nos exercícios findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019, a Companhia
efetuou contribuição de R$ 6.724 e R$ 6.040, respectivamente, para custeio do plano, que estão incluí-
dos nas rubricas de custos dos serviços prestados, despesas com vendas, despesas gerais e administra-
tivas e custo da base de dados. b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - A Compa-
nhia oferece compulsoriamente plano de assistência médico-hospitalar e odontológica a todos os seus
profissionais e familiares (cônjuge, filho(s), companheiro(a) e enteado(s) devidamente comprovados por
documentos obrigatórios), enquanto vinculados à Companhia. Após o desligamento, o profissional pode
optar por permanecer vinculado ao(s) plano(s) que possuía enquanto funcionário, pagando 100% do
custo do(s) plano(s) por um período determinado (ou indeterminado, em caso de aposentados do INSS),
conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e todas suas alterações, e as resoluções CONSU
nº 20 e 21 e suas alterações. Nos exercícios findos em 31 de março de 2020 e 2019, a Companhia efe-
tuou contribuições de R$ 32.760 e R$ 33.446, respectivamente, incluídas nas rubricas de despesas com
vendas, despesas gerais e administrativas e base de dados. 21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de21 Instrumentos financeiros: Estrutura de
gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - gerenciamento de risco - As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento
de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativida-
des da Companhia. A Companhia, através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerencia-
mento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empre-
gados entendem os seus papéis e obrigações. A Companhia possui exposição basicamente aos riscos
financeiros de: crédito, liquidez e de mercado, no que tange à taxa de juros e câmbio. Hierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valorHierarquia do valor
justo - justo - justo - justo - justo - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos finan-
ceiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo:

Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo
31 de março de 202031 de março de 202031 de março de 202031 de março de 202031 de março de 2020 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 256.396 - 256.396 - 256.396 -
Contas a receber de clientes 6 359.397 - 359.397 - 359.397 -

615.793615.793615.793615.793615.793 ----- 615.793615.793615.793615.793615.793 ----- 615.793615.793615.793615.793615.793 -----
Passivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 222.040 222.040 - 222.040 -
Empréstimos 14 - 847.955 847.955 - 847.955 -
Contas a pagar 10 - 4.424 4.424 - 4.424 -

----- 1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 -----1.074.4191.074.4191.074.4191.074.4191.074.419 -----
Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo

31 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 2019 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 225.530 - 225.530 ----- 225.530 -----
Contas a receber de clientes 6 345.152 - 345.152 ----- 345.152 -----

570.682570.682570.682570.682570.682 ----- 570.682570.682570.682570.682570.682 - 570.682570.682570.682570.682570.682 -
Passivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justoPassivos financeiros não mensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 187.943 187.943 ----- 187.943 -----
Empréstimos 14 - 838.659 838.659 - 838.659 -
Contas a pagar 10 - 3.766 3.766 ----- 3.766 -----

----- 1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 -1.030.3681.030.3681.030.3681.030.3681.030.368 -
a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo. A Companhia realiza aplicações financeiras
em instituições financeiras de primeira linha, e autorizadas pela tesouraria do grupo Experian com obje-
tivo de minimizar riscos de crédito. A política de vendas da Companhia está subordinada à política de
crédito fixada por sua administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado por meio da seleção da carteira de clientes que
considera a capacidade de pagamento (análise de crédito) e a diversificação das vendas (pulverização
do risco). Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição
máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

NotaNotaNotaNotaNota 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 5 256.396 225.530
Contas a receber de clientes 6 359.397 345.152

615.793 570.682
Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras, com rating AAA, com
base na classificação de crédito da Standards & Poor’s para emissores de crédito em moeda local em 31
de dezembro de 2019. A política de vendas da Companhia está associada ao nível de risco de crédito a
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis,
a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de vendas por clientes e o
apoio de soluções de risco de crédito são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais proble-
mas de inadimplência em suas contas a receber. Em relação aos investimentos em Fundos de investi-
mento em renda fixa e Certificados de Depósitos Bancários CDBs, existem bancos pré-aprovados com os
quais a Companhia pode decidir por investir. Tais bancos possuem uma classificação de risco (rating)
local mínima - aprovado em comitê de tesouraria - para serem elegíveis a aplicações, sendo estas clas-
sificações de risco locais calculadas por agências de classificação de risco independentes e atuantes no
mercado brasileiro. Periodicamente, esses ratings são revistos com o objetivo de monitorar se o grupo de
bancos com os quais a Companhia opera tiveram suas classificações de risco modificadas. Os fundos
investidos possuem, em sua carteira, principalmente, títulos públicos federais que possuem risco de cré-
dito soberano e títulos de dívida privada, os quais são analisados pelos departamentos de análise de

crédito dos gestores de investimentos. A Companhia não busca ativamente se expor a ativos que se com-
portem em apenas uma única direção (valorização ou desvalorização), dada a mudança em algum com-
ponente de risco de mercado. A Companhia acredita que o seu patrimônio líquido está protegido contra os
principais riscos de mercado, especialmente devido à dispersão dos tipos de ativos que compõem os
seus investimentos e os seus fundos investidos. Tal diversificação em classes de ativos, muitas vezes
dentro de um mesmo fundo investido, faz com que uma eventual valorização financeira de um ativo pos-
sa ser neutralizada por uma desvalorização de outro ativo. b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - É um risco da Compa-
nhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decor-
rência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para ad-
ministrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desem-
bolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo departamento de finanças. A tabela
a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia e os passivos financeiros deriva-
tivos que são liquidados em uma base líquida pela Companhia, por faixas de vencimento, corresponden-
tes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento.

Fluxo deFluxo deFluxo deFluxo deFluxo de MenosMenosMenosMenosMenos Entre doisEntre doisEntre doisEntre doisEntre dois
caixa contratualcaixa contratualcaixa contratualcaixa contratualcaixa contratual de um anode um anode um anode um anode um ano e cinco anose cinco anose cinco anose cinco anose cinco anos

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
Fornecedores 222.040 222.040 -
Empréstimos 1.392.878 108.611 1.284.267
Contas a pagar 4.424 4.424 -

1.619.3421.619.3421.619.3421.619.3421.619.342 335.075335.075335.075335.075335.075 1.284.2671.284.2671.284.2671.284.2671.284.267
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
Fornecedores 187.943 187.943 -
Empréstimos 838.659 38.659 800.000
Contas a pagar 3.766 3.766 -

1.030.368 230.368 800.000
Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital social são os de salvaguardar
sua capacidade de continuidade para reinvestimento, além de manter uma estrutura de capital que seja
suficiente para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Os índices de alavancagem financeira em
31 de março de 2020 e 2019 podem ser assim sumariados: 20202020202020202020 20192019201920192019
Total dos empréstimos (Nota 14) (*) 847.955 838.659
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (256.396) (225.530)
Dívida líquida 591.559 613.129
Total do patrimônio líquido 923.718 924.625
Total do capital 1.515.277 1.537.754
Índice de alavancagem financeira 39% 40%
(*) 99% dos empréstimos foram obtidos com partes relacionadas. O principal objetivo do uso de instru-
mentos financeiros é preservar o capital da Companhia, sendo a rentabilidade um efeito secundário de-
corrente de escolhas feitas primeiramente observando-se a segurança e posteriormente a rentabilidade.
Os investimentos da Companhia são confrontados, principalmente, com a rentabilidade dos Certificados
de Depósito Interbancários (CDI). São estabelecidas rentabilidades máxima e mínima dos instrumentos
financeiros que são monitoradas por um comitê de tesouraria corporativa do grupo Experian. c. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco de
Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Exposição à moeda estrangeira - Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incor-
rer em perdas em função de flutuações de taxas de juros, que reduzem os rendimentos auferidos com as
aplicações financeiras. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o obje-
tivo de avaliar a eventual necessidade de ajustar a sua estratégia de investimentos para proteger-se
contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em alguns casos, a carteira dos fundos investidos é compos-
ta exclusivamente de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), que são títulos públicos federais cujos rendi-
mentos são vinculados à variação da taxa Selic; nestes casos, considera-se o risco destes investimentos
serem neutralizados em relação à variação da taxa de juros. A exposição da Empresa ao risco de moeda
estrangeira foi a seguinte - base em valores nominais: 20202020202020202020 20192019201920192019
Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)
USD - 5,1981 781 1.057
GBP - 6,4706 237 120
EUR - 5,7247 - 5

1.018 1.182
Análise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbio

Taxa deTaxa deTaxa deTaxa deTaxa de CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários
MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda conversão (*)conversão (*)conversão (*)conversão (*)conversão (*) ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%

Em 31 de março de 2020 USD 5,1981 5,4264 6,8 4,1
Em 31 de março de 2020 GBP 6,4706 6,8383 8,5 5,1
Em 31 de março de 2020 EUR 5,7247 5,9316 7,4 4,4
(*) Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras. Considerando o cenário acima o preju-
ízo do exercício seria afetado como segue: CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários
Exposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeiraExposição bruta em moeda estrangeira Fator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de risco ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%
Contas a pagar partes relacionadas USD 6 35 (42)
Contas a pagar partes relacionadas GBP 2 9 (10)
Contas a pagar partes relacionadas EUR - - -
Efeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiro 88888 4444444444 (52)(52)(52)(52)(52)
d.d.d.d.d. Derivativos - Derivativos - Derivativos - Derivativos - Derivativos - Por política interna, a Companhia não faz uso de instrumentos financeiros derivativos.
22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais22 Outras (despesas) / receitas operacionais 20202020202020202020 20192019201920192019
Donativos e contribuições (853) (616)
Despesas com licenças - partes relacionadas (nota 10) (4.546) (8.952)
Lucro ou prejuízo na venda de negócios - (81.589)
Dominó - recebíveis de contratos de parcerias 5.616 -
Outros (3.089) 429

(2.872) (90.728)
23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza 20202020202020202020 20192019201920192019
Gastos com pessoal (591.833) (528.096)
Serviços de terceiros (169.859) (123.229)
Correspondências (233.119) (205.017)
Depreciação e amortização (304.117) (271.661)
Manutenção (116.585) (115.931)
Comissões a terceiros e outros dispêndios de vendas (68.855) (30.736)
Água, esgoto, energia, condomínio e IPTU (14.464) (10.317)
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável (14.428) (30.814)
Propaganda e publicidade (34.877) (20.234)
Comunicação (19.292) (10.328)
Jurídicas (19.348) (20.989)
Transporte e viagens (13.382) (10.638)
Aluguéis (2.620) (7.764)
Eventos (61.993) (43.800)
Serviços compartilhados - partes relacionadas (Nota 10) (39.861) (28.060)
Depreciação e amortização direito de uso (17.865) -
Outros (37.298) (6.677)

(1.759.796) (1.464.291)
Custo dos serviços prestados (791.103) (724.504)
Despesas com vendas (279.518) (215.152)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato (14.428) (30.814)
Despesas gerais e administrativas (674.747) (493.821)

(1.759.796) (1.464.291)
24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas:24 Despesas financeiras líquidas: 20202020202020202020 20192019201920192019
Despesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeiras
Juros passivos (2.753) (161)
Variações cambiais passivas (1.821) (21.952)
Juros sobre empréstimos - partes relacionadas (nota 10) (108.011) (107.716)
Outros (15.105) (14.926)

(127.690) (144.755)
Receitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras 8.145 6.112
Variações cambiais ativas 5.566 16.035
Outras receitas - partes relacionadas (nota 10) - 61
Juros ativos 1.643 2.173
Outros 89 23

15.443 24.404
Despesas financeiras líquidas (112.247) (120.351)
25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: A administração pratica política de cobertura de seguros com o objetivo de reduzir riscos de
perdas, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas
foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orienta-
ção de seus consultores de seguros. Em 31 de março de 2020, a Companhia tinha as seguintes princi-
pais apólices de seguro contratadas com terceiros:
RamosRamosRamosRamosRamos Importâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradas
Bens do imobilizado 408.998
Responsabilidade civil 57.124

Conselho de Administração: Kerry Lee Williams - Presidente   •   José Luiz Teixeira Rossi - Vice-Presidente   •   Darryl Scott Gibson   •    Anthony David Reeve   •   Valdemir Bertolo   •   Lloyd Mark Pitchford.
Diretoria: José Luiz Teixeira Rossi - Presidente   •   Valdemir Bertolo   •   Sergio Souza Fernandes Junior   •   Vander Ossamu Nagata   •   Alberto Wagner Teixeira Campos   •   Rodrigo José Sanchez Ana Paula da Silva Ferraro  -  CRC nº 1SP196338/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros e
Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. São Paulo - SP  - Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Serasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Serasa S.A. em 31 de março de 2020, 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. Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos au-
ditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor 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 audi-

toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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 toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:- Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações falsas intencionais.- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.- Avaliamos a ade-
quação 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 significati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de maio de 2020
KPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6

Sebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContadorSebastian Yoshizato SoaresContador CRC 1SP257710/O-4

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 28/05/2020.
Data, Hora e Local: 28/05/2020, às 11:30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º Andar, 
conjunto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente Abrão Muszkat e Secretario Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução 
do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, 
os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 
2.000.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 29.113.777,04. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 28/05/2020. P. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat-Diretor; Franco Gero-
detti Neto-Diretor; P. Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. Cid Vinhate Ferrari Filho-Diretor; José Eduardo 
Toledo Ferraz-Diretor; P. CV Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Ricardo José da Silva Raoul-Admi-
nistrador; Valter Rabotzke Junior-Administrador; Mesa Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário.

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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