
www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 08 de abril de 20228

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/ME 11.284.204/0001-18

Companhia Aberta
Edital de Convocação - AGO/E a serem Realizadas, Cumulativamente, em 29/04/2022

Ficam os acionistas da (“Companhia”) convocados para as AGO/E, a serem realizadas, cumulativamen-
te, em 29/04/2022, às 10hs, na cidade de SP/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, 
conjunto 41, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em AGO: (i) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demons-
trações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Comitê 
de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021. (iii) deliberar sobre a remuneração 
global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31/12/2022; Em AGE: 
(i) aprovar os contratos individuais que contem, em suas cláusulas pactuadas, instrumentos de remune-
ração variável de longo prazo atrelados a emissão de ações, opções ou incentivos atrelados a valoração 
da Companhia. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede 
da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/) e da 
CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Os acionistas que optarem por participar 
presencialmente ou por procurador devidamente constituído deverão comparecer às AGOE munidos 
dos seguintes documentos: (i) documento de identidade e, se for o caso, (ii) instrumentos de mandato 
para representação do acionista por procurador, outorgado na forma da legislação, inclusive o artigo 126 
da Lei n.º 6.404/1976. SP, 29/03/2022. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.

AK 24 - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25 - NIRE nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Aos 25 dias de março de 2022, às 15:00horas, na sede social da AK 24 -
Empreendimentnos e Participações S.A., situada na Alameda Santos nº 960, 19º andar/parte, Edifício
CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação e Presença: Dispensada as forma-
lidades de convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social da
Companhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presi-
dente - André Kissajikian, Secretário: Carlos de Gioia. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a Proposta
da Diretoria para aumento de capital social que passará de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), medi-
ante subscrição em dinheiro, com emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias,
nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionistas, com a
integralização de 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12 (doze) meses;
(ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a Assembleia, após o exame e dis-
cussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressal-
vas, o quanto segue: i) Aprovaram, o aumento do capital social da Companhia dos atuais R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais) para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro
no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas
ações ordinárias no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionista
possuir, com a integralização de 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12
(doze) meses. Estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital, o Sr. Presidente
consultou aos mesmos se poderia suspender os trabalhos para que os acionistas exercessem de imedia-
to o seu direito de preferência para a subscrição do referido aumento de capital, tudo com a rigorosa
observância das formalidades legais. Reabertos os trabalhos, foi apresentado o boletim de subscrição, no
qual se verificou que o aumento do Capital Social no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
havia sido totalmente subscrito, conforme consta da relação que foi submetida à votação, sendo a mesma
aprovada, sem quaisquer ressalvas, pela unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presi-
dente declarou homologado a elevação do Capital Social de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) na forma proposta e aprovada. (ii) Em consequência das
deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 5º. - O Capital Social totalmente subscrito é de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividi-
do em 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, com valor nominal de R$1,00
(um) real cada uma, observando-se quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor”. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 25 de março de 2022. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK - Empreendimentos e
Participações S.A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil
S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o
Registro sob o nº 170.441/22-2, em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
- IPEPO. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto
Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO em 31 de dezembro
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administra-
ção da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é respon-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
sável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela adminis-
tração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade dos auditores indepen-
dentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas 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 mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de março de 2022.
COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9
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...continuação

A segregação patrimonial dos recursos Com Restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2021  Total 2020
Ativo 2.669 792.626 71.544 533.379 752.467 2.320.952 4.473.637 4.572.545
Caixa e Equivalentes de Caixa 918 151.587 - 75.142 176.782 1.902.603 2.307.032 3.386.351
Realizáveis 1.751 473.301 - 74.337 574.516 260.032 1.383.937 574.060
Não Circulante - 167.738 71.544 383.900 1.169 158.317 782.668 612.134
Passivo 2.669 792.626 71.544 533.379 752.467 2.320.952 4.473.637 4.572.545
Projetos e Convênios a Realizar 2.669 623.943 - 149.479 751.298 640.921 2.168.310 2.475.641
Projetos e Convênios a Devolver - - - - - 1.521.713 1.521.713 1.484.770
Total Circulante 2.669 623.943 - 149.479 751.298 2.162.634 3.690.023 3.960.411
Não Circulante - 168.683 71.544 383.900 1.169 158.318 783.614 612.134

10. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2021 2020
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 26.935 13,85% 17.491 12,48%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.551 0,80% 721 0,51%
Subtotais 28.486 14,64% 18.212 12,99%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Vila Carmosina

  SMS - Itaquera 145.805 74,96% 77.484 52,27%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS - 0,00% 27.529 19,64%
Subtotais 145.805 74,96% 105.013 74,96%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 9.040 4,65% 4.704 3,36%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 11.187 5,75% 12.274 8,75%
Subtotais 20.227 10,40% 16.978 12,11%
Totais 194.518 100,0% 140.203 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, Artigo 4º, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual
superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade
acima, descrita nas Operações do exercício de 2021 e 2020. Desta forma, com esse
resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009, alterada
pela lei 12.868 de 15 de outubro de 2013) para manutenção da certificação como Entidade
Filantrópica para o exercício de 2021 e 2020.
11. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.

         2021          2020
Prestação de Serviço Privado PF 2.379.797 1.696.862
Prestação de Serviço Privado PJ 1.774.367 1.120.531
Saúde Complementar 2.558.078 1.702.442
Cirurgias SUS Vila Carmosina 160.029 -
Taxa Locação 13.311 -
Subtotal 6.885.582 4.519.835
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes ( 105.826 ) ( 17.564 )
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem Restrição 6.779.756 4.502.271
12. Receitas e Despesas dom Parceria - SUS
Receitas - SUS          2021          2020
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Vila Carmosina 4.048.541 3.884.056
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Várzea do Carmo 3.192.764 3.052.243
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Teleoftalmologia SES 1.237.294 1.079.466
Total Receitas - SUS 8.478.599 8.015.765
Despesas - SUS          2021          2020
Salários e encargos sociais 951.064 834.131
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 279.062 243.906
Honorários de serviços médicos 1.282.206 792.641
Despesas administrativas 323.676 175.390
Serviços prestados por terceiros 260.010 136.543
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Vila Carmosina 3.096.018 2.182.611
Total Despesas - SUS Proprios 3.096.018 2.182.611
Salários e encargos sociais 1.078.945 1.150.419
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 946.582 833.915
Honorários de serviços médicos 733.000 751.745
Despesas administrativas 159.369 95.657
Serviços prestados por terceiros 269.663 250.903
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Várzea do Carmo 3.187.559 3.082.639
Salários e encargos sociais 599.698 430.422
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 171.423 187.697
Honorários de serviços médicos 378.128 355.005

         2021          2020
Despesas administrativas 37.572 38.819
Serviços prestados por terceiros 58.732 73.841
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Teleoftalmologia SES 1.245.553 1.085.784
Total Despesas - SUS Privados 4.433.112 4.168.423
Total Despesas - SUS 7.529.130 6.351.034
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Vila Carmosina I / Vila Carmosina II
- Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empresas
privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo, com sua
primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, Além do atendimento ambulatorial
com duas unidades o projeto trouxe investimentos externos para a região, materializados
no estudo epidemiológico das causas da cegueira pela Organização Mundial da Saúde.
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Convênio Ambulatório Várzea do Carmo
SES - Sucesso de atendimento e tratamento dos casos mais complexos de retina oriundos
da rede SUS, com realização de cirurgias de retina como a Vitrectomia e também Injeções
Intravítreas de Anti - VEGF, inclusão do tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e
com necessidade de acompanhamento regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última
geração, realização de terapêuticas clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro
cirúrgico ambulatorial. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Convênio
Teleoftalmologia SES - Diagnósticos de doenças oculares em pacientes diabéticos,
hipertensos e usuários do medicamento cloroquina realizados por profissionais de saúde
das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibilitando aos médicos analisarem as
imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.
13. Receitas com Projetos Privados          2021          2020
Pronon 15.955 15.955
Projetos Privados 1.332.576 364.967
Total Projetos - com restrição 1.348.531 380.922
Prestação de Serviços Privados 206.506 5.577
Receitas SUS - 366.297
Total Projetos - sem restrição 206.506 371.874
Total Geral 1.555.037 752.796
14. Receitas de Eventos e Pesquisas          2021          2020
Doações 69.396 -
Patrocínios 87.600 66.972
Pesquisa Cientifica 39.241 -
Total receitas sociais e com eventos - sem restrição 196.237 66.972
Congresso Panamericano 92 4.364
Inscrições - Congresso - SIMASP 596.853 1.902.246
Total receitas sociais e com eventos - com restrição 596.945 1.906.610
Total Geral 793.182 1.973.582
15. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2021          2020
Prestação de serviços privados - PJ e PF 141.533 666.972
Inscrições - fellows retina, catarata e congressos 288.012 5.200
Patrocínios 75.000 10.000
Outras receitas 22.561 17.500
Saúde complementar 10.466 -
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 537.572 699.672
Despesas          2021          2020
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 96.238 15.818
Honorários de serviços médicos 142.120 159.663
Despesas Administrativas 521.813 265.410
Serviços prestados por terceiros 45.099 312.953
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 805.270 753.844
16. Receitas e Despesas Financeiras          2021          2020
Variação monetária ativa 44.283 27.689
Rendimento de aplicações financeiras 419.953 386.478
Descontos obtidos 174.151 183.542
Juros ativos 452 -
Total - Receitas Financeiras 638.839 597.709
Variação monetária passiva 58.818 27.689
Taxas de cartões de crédito 40.303 41.421
Despesas bancárias 11.933 17.446
Processos judiciais - ação civil 4.000 1.000
Juros passivos e multas 4 306.026

         2021          2020
Descontos concedidos 3.465 -
Variação cambial passiva 330.659 - 
Total - Despesas Financeiras 449.182 393.582
17. Outras Receitas e Despesas
Outras Receitas          2021          2020
Reembolso de participação 601.275 233.202
Ganho de capital na alienação de Bens 292.695 -
Outras receitas 56.954 53.205
Total - Outras receitas - Sem restrição 950.924 286.407
Outras Despesas          2021          2020
Despesas de interesse cientifico e social 80.332 71.164
Outras despesas 35.379 -
Reembolso de participação 601.275 233.696
Total Geral - Outras receitas 716.986 304.860
18. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica
integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e
mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL, ao
Programa de Integração Social – PIS ) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da
Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN, bem
como impostos incidentes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no art.19 da
Lei n. 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/CASTF/N.
637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido
entendimento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em 21/09/
2017, foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº 1005879-
92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao questionamento sobre
recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por decisão judicial a contribui-
ção deixou de ser recolhida a partir da competência de setembro/2017. 19. Renuncia
Fiscal – Beneficios Usufruídos: A imunidade das contribuições sociais usufruídas durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 está apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2021 Total 2020
35.961 518.018 719.216 208.573 35.961 1.517.729 1.271.465

20. Trabalhos Voluntários
Atividades Quantidade de Custo Custo Total Total
  - Voluntários 2021  Horas (Hs) Mês Hora (R$) Mês (R$)  Ano 2021 Ano 2020
Diretoria Estatutária 40:00 hs 347,60 10.428 125.139 110.352
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 259,69 7.791 93.488 61.248
Membros do Conselho Fiscal 9:00 hs 163,63 4.909 58.909 45.144
Fellows (Corpo Clinico Voluntario) 91.856 248.916
Total 369.392 465.660
21. Receitas com Eventos: A Entidade recebeu em 08/01/2021 o prêmio Antônio
Champalimaud Vision Award edição ano 2019, no valor de • 333.258 (Trezentos e trinta e
três mil duzentos e cinquenta e oito euros). Contabilmente foi registrado como receita, mas
na DRE está destacado das operações. 22. Instrumentos Financeiros: A Entidade não
participa de Operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a expo-
sição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, tendo em vista não possuir Opera-
ções com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros
apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de
mercado. 23. Seguros: Os seguros são contratados por valores considerados suficientes
pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre partes dos ativos. 24. Efeitos da
Pandemia - COVID 19: Desde o mês de março de 2020, com a ocorrência da pandemia e
avanço do vírus COVID-19 no país, houve a necessidade de adoções preventivas e
imediatas que modificaram as operações do IPEPO começando pelo distanciamento /
isolamento social, paralização das atividades por alguns períodos para atender diversas
normas legais requeridas pelas autoridades de saúde, de trabalho e outros órgãos nas
diversas fases que se seguiram. No ano de 2021 o IPEPO manteve as medidas para
minimizar qualquer impacto na qualidade do atendimento a seus pacientes, mitigar riscos
para seus colaboradores e familiares e garantir a manutenção e continuidade das opera-
ções, dentre as quais destacamos: Comunicação corporativa recorrente por e-mail e
aplicativos de mensagens, visando informar e conscientizar todos os colaboradores sobre
os riscos relacionados à disseminação do vírus e as formas de prevenção; Realização de
reuniões por videoconferência; Reforço na higienização de todos os postos de trabalho e
com distanciamento. Transferência da área de recebimento e entregas de materiais e
medicamentos com contato restrito com nossos colaboradores; Atendimento às normas e
legislações aprovadas entre outras. Adoção da MP 1045 e 1046/20 – Redução de Jornada
de trabalho /Salário (25% a 50%); Adoção da MP927/20 – Antecipação de férias dos
colaboradores; Troca e Renegociação com redução dos contratos dos prestadores de
serviço. De modo geral, nossas operações não deixaram de ser realizadas e não houveram
ocorrências relevantes porem com o agravamento da Covid – 19 e aparecimento de novas
variantes os efeitos da pandemia resultaram em queda na operação. A Administração do
IPEPO segue atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao
COVID-19, processo de reforço na vacinação e outras medidas de forma a deixar seus
pacientes e colaboradores e o mercado em geral informados acerca de mudanças de
avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes para as operações assistenciais
do IPEPO.

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Instituto Paulista de Estudos e
Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO, apresentamos à insigne Assembleia Geral,
para apreciação e aprovação, o nosso parecer relativo ao exercício encerrado em
31 de dezembro 2021. Após exame dos documentos econômicos, financeiros e
patrimoniais a nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita
ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos con-

Parecer do Conselho Fiscal
tábeis. Apreciamos e nos apoiamos também no parecer dos auditores independentes,
sem ressalvas e datado de 04 de Março de 2022, emitido pela empresa Cokinos &
Associados Auditores Independentes S/S. Assim sendo, os Membros do Conselho
Fiscal do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO reco-
nhecem e atestam a exatidão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio

Social e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de
2020, propondo a sua integral aprovação.

São Paulo, 16 de março de 2022
Carlos Alberto Garcia

José Alberto Tozzi
Antonio Roberto Batista

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-2 - CNAI 385

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ. 61.162.467/0001-22

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 04 de Março de 2022.

Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  2.094.120,62 1.067.069,64
Fornecedor  21.847,79 21.847,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais  64.851,55 48.289,42
Obrigações Tributarias  1.987.864,82 996.932,28
Adiantamento de Clientes  19.556,46 -
Não Circulante  26.479.054,30 29.399.745,43
Empréstimos  4.701.734,57 4.701.734,57
Creditos de Pessoas Ligadas  20.446.856,54 22.410.631,55
Tributos Parcelados  861.255,91 1.818.172,03
Receitas Diferidas  469.207,28 469.207,28
Patrimônio Líquido  5.025.679,79 (3.871.705,69)
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (42.710.672,21) (51.608.057,69)
Total do Passivo  33.598.854,71 26.595.109,38

Ativo  2021/R$ 2020/R$

Circulante  72.929,71 345.551,53

Caixa e Equivalentes de Caixa  5.232,79 433,83

Arrendamentos a Receber  66.532,60 335.570,65

Adiant. a Empregados e Repres.  1.164,32 9.547,05

Não Circulante  33.525.925,00 26.249.557,85

Creditos com Pessoas Ligadas  29.251.509,99 23.485.471,92

Depósitos e Cauções  1.523.437,66 -

Investimentos  2.750.977,35 2.764.085,93

Total do Ativo  33.598.854,71 26.595.109,38

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 
11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos bancários (R$1,00 em 2021 e R$ 1,00 em 2020), e aplicações financeiras 
(R$ 5.231,79 em 2021 e R$ 432,83 em 2020). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores 
de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
5- Participações Societárias:  Capital Social % de participação Patrimônio Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.432.266,56)
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (104.529.569,19)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (116.068.920,49)
6- O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor nominal. 
7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido. 8- Os financiamentos a longo prazo foram 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reservas Prejuízos Total do
  Social de Lucros Acumulados Patrimônio Líquido
Em 31/12/2019  47.736.352,00 - (51.201.030,27) (3.464.678,27)
Resultado do Exércício  - - (407.027,42) (407.027,42)
Em 31/12/2020  47.736.352,00 - (51.608.057,69) (3.871.705,69)
Incorporação  - - (13.455,68) (13.455,68)
Resultado do Exércício  - - 8.910.841,16 8.910.841,16
Em 31/12/2021  47.736.352,00 - (42.710.672,21) 5.025.679,79

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  521.593,46 1.425.324,32
(-) Impostos s/Arrendamentos  19.038,17 52.024,36
Receita Operacional Líquida  502.555,29 1.373.299,96
Despesas Administrativas  3.619.711,95 1.160.710,29
Impostos e Taxas  355,04 472.410,22
Lucro/Prejuízo Operacional  (3.117.511,70) (259.820,55)
Resultado Financeiro  (14.706,09) (15.861,27)
Outras Receitas/Despesas  12.964.303,30 (269,86)
Lucro/Prejuizo antes dos 
 Efeitos Fiscais  9.832.085,51 (275.951,68)
Contribuição Social e Imp. de Renda  921.244,35 131.075,74
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício  8.910.841,16 (407.027,42)
Lucro Líquido por Ação  0,000259 

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021

À Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

contratados junto ao Banco BDRN, mediante contrato de abertura 
de crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57 é o re-
sultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até a 
data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 9- A entidade teve as 
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996. 10- Na 
data de 22/11/2021, através da AGE registrada, foi incorporada a 
empresa Glicinea Empreendimentos e Participações Ltda, as em-
presas envolvidas fazem parte do mesmo grupo societário e dessa 
forma justifica-se a incorporação por beneficiar a ordem estrutural, 
adiministrativa, econômica das empresas, permitindo a redução de 
custos. A incorporação visa extinção da incorporada e sucessão de 
todos os seus direitos e obrigações pela incorporada . O valor do 
capital da incorporadora permaneceu inalterado, tendo em vista que 
a incorporação do acervo líquido não resultou em aumento de capi-
tal, tampouco a emissão de novas ações. O critério de avaliação do 
patrimônio líquido da incorporada, para fins de incorporação, foi o 
valor contábil de seus ativos e passivos, com base no balanço patri-
monial encerrado em 10/10/2021, conforme Laudo de Incorporação 
aprovado conforme Ata de AGE.
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