Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22, 23, 24 e 25/04/2022

Nuvini S.A.

CNPJ/MF n° 35.632.719/0001-20
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020
Nota
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativo
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 Passivo e patrimônio líquido
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Nota
Controladora
Consolidado
Circulante
Circulante
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa
7
1.972
364
10.901
1.648 Fornecedores
1.329
692
5.261
773
19
88.459
2.024
Contas a receber de clientes
8
10.249
17 Salários e encargos trabalhistas
13
786
461
8.893
971 Receita operacional líquida
20
(27.050)
(334)
Despesas antecipadas
24
405
11 Empréstimos e financiamentos
14
5.208
6.403
- Custo dos serviços prestados
61.409
1.690
Outros créditos
701
13
1.846
33 Debêntures
15
60.484
60.484
- Lucro (prejuízo) bruto
Despesas
comerciais
20
(369)
(22.597)
(325)
Impostos a recuperar
46
302
- Passivo de arrendamento
14
1.043
20
(36.353)
(2.261)
(71.311)
(2.838)
Total do ativo circulante
2.743
376
23.703
1.709 Impostos, taxas e contribuições a recolher
24
16
4.391
428 Despesas gerais e administrativas
Resultado
de
equivalência
patrimonial
10
e
20
(4.495)
522
Não circulante
Outras contas a pagar
2.544
16
Partes relacionadas
9
3.701
94
- Receita diferida
4.368
38 Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
20
12
Outros créditos
115
- Obrigações com aquisição de
(41.217)
(1.739)
(93.896)
(3.163)
Depósitos judiciais
58
- investimentos
133.332
133.332
- Despesas operacionais
10
Prejuízo
antes
do
resultado
financeiro
(41.217)
(1.739)
(32.487)
(1.473)
Investimentos
10
505.238
108.448
5 Total do passivo circulante
201.163
1.169
226.718
2.226
Receitas financeiras
21
3.606
0
3.960
8
Imobilizado e ativo de direito de uso
11
4.855
210 Não circulante
21
(6.034)
(1)
(7.327)
(1)
Intangível
12
2
544.314
108.723 Empréstimos e financiamentos
14
1.897
- Despesas financeiras
(2.428)
(1)
(3.367)
7
Total do ativo não circulante
508.941
108.542
549.342
108.938 Impostos, taxas e contribuições a recolher
1.664
- Resultado financeiro, líquido
Prejuízo antes do imposto de renda
Total do ativo
511.684
108.918
573.045
110.647 Partes relacionadas
9
15.358
1.108
9.922
1.108
e da contribuição social
(43.645)
(1.740)
(35.854)
(1.466)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro Obrigações com aquisição de
Imposto de renda e contribuição social
investimentos
10
284.656
284.656
de 2021 e para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020
- diferido
22
(7.791)
(274)
Passivo de arrendamento
14
1.494
- Prejuízo líquido do exercício
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
(43.645)
(1.740)
(43.645)
(1.740)
Provisões
16
32.586
673
Nota Capital Reserva
Lucros
3.602
Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
explicativa
social de capital acumulados
Total Outras contas a pagar
para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020
300.014
1.108
335.821
1.781
Saldos em 31 de outubro de 2019
10
10 Total do passivo não circulante
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Aumento de capital
17 108.370
- 108.370 Patrimônio líquido
17
Prejuízo líquido do exercício
(1.740)
(1.740) Capital social
35.389
108.380
35.389
108.380
Controladora
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2020
108.380
(1.740) 106.640 Reserva de capital
20.505
20.505
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Aumento de capital
17
38.893
38.893 Prejuízos acumulados
(45.388)
(1.740)
(45.388)
(1.740) Prejuízo líquido do exercício
(43.645)
(1.740)
(43.645)
(1.740)
Redução capital através de integralização
10.506
106.640
10.506
106.640 Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido
da keiretsu
17 (109.869)
(109.869) Total do passivo e patrimônio líquido
511.684
108.918
573.045
110.647 Resultado abrangente total do exercício
(43.645)
(1.740)
(43.645)
(1.740)
Bônus de subscrição
17
16.650
16.650
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e para o período de 21 de outubro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2020
Provisão de pagamento baseado em ações
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
- Keiretsu
18 (2.015)
2.015
Nota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
Provisão de pagamento baseado em ações
18
1.839
1.839
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício
(43.645) (43.645)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas
Saldos em 31 de dezembro de 2021
35.389
20.505
(45.388)
10.506 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(43.645)
(1.740)
(35.854)
(1.466) atividades operacionais
(17.498)
(750)
6.342
367
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Ajustes:
Fluxo de caixa das atividades de investimento
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Depreciação e amortização
11 e 12
11.880
450
14.268
458 Aquisição de imobilizado em combinações
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Equivalência patrimonial
10
4.495
(523)
- de negócios
11
(3.912)
16
1.839
1.839
- Aquisição de intangível em combinações
1. Contexto Operacional: 1.1. Contexto Operacional: a) Informações gerais: A Nuvini S.A. (“Compa- Pagamento baseado em ações
10
9.045
90 de negócios
12
(5.996)
nhia”, “Controladora” ou “Nuvini”) é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada na Rua Je- Provisões
Aquisição de imobilizado
11
(1.228)
suíno Arruda, nº 769, sala 20B, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, constituída em 21 de outubro de Juros sobre empréstimos, financiamentos
e debêntures
14, 15 e 20
5.381
1
5.513
1 Aquisição de intangível
12
(2.762)
2020, e tem como principal finalidade a participação em outras empresas (holding). A Nuvini S.A. e suas
14
103
- Aquisição de controladas ("cash out")
5 (102.001)
- (102.001)
controladas serão aqui denominadas “Grupo”. A estratégia da Nuvini é consolidar empresas atuantes no Juros sobre passivo de arrendamento
8
117
- Pagamento de obrigações com
mercado de SaaS (Software as a Service) no Brasil por meio de aquisições de empresas que atuam em Provisão para crédito de liquidação duvidosa
investimentos ("earn out")
6
(10.500)
(5)
(10.500)
três áreas (Verticais) de negócio: i. Vendas e Marketing com plataformas para geração, gestão e auto- Provisão para redução ao valor
recuperável de ativos
12
9.065
9.065
- Dividendos recebidos
3.280
(8)
mação de vendas e sucesso do cliente (CS). ii. Produtividade com soluções para maximizar o desem11
128
- Caixa líquido aplicado nas atividades de
penho da força de trabalho e trabalho remoto. iii. Finanças/Controle com ERPs (“Enterprise Resource Valor residual de baixa de imobilizado
6 e 20
(3.383)
(3.383)
- investimento
(109.221)
(5) (126.399)
(8)
Planning”) e aplicativos para planejamento e gestão financeira e empresarial. O foco da Companhia é Ajuste financeiro earnout
860
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
adquirir empresas que atuam em negócios de segmento específico de mercado (nicho), e levando-as Provisão de bônus
487
- Pagamento de principal de empréstimos
ao próximo nível de desenvolvimento, aportando conhecimento e metodologia. Esse foco de atuação Perdas com clientes
(22)
12
178
(263) de financiamentos
14 e 15
(10.000)
(10.503)
consiste principalmente em alavancar o crescimento das empresas adquiridas com aprimoramento da Outros
(14.380)
(1.800)
2.366
(1.180) Pagamento de parcelas de arrendamento
14
(521)
estratégia comercial, melhoria de eficiência de processos internos e avanço nas estruturas de governanCaptação de debêntures, empréstimos e
ça. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 14 de abril de 2022. b) Redução (aumento) dos ativos operacionais:
8
(10.350)
160 financiamentos
14 e 15
73.736
75.736
Exercício social: Conforme descrito na seção acima, a Nuvini S.A. foi constituída em outubro de 2020 e, Contas a receber de clientes
(24)
(395)
2 Captação de debêntures, empréstimos e
desta forma, o resultado e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não são Pagamentos antecipados
9
93
(94)
- financiamentos em combinação de negócios
14 e 15
1.741
comparativos ao período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2021. c) Relação de entidades con- Créditos com partes relacionadas
(688)
(13)
(1.922)
29 Aumento de capital
16
37.785
37.785
troladas: A seguir apresentamos a relação das empresas controladas pela Companhia para o exercício Outros créditos
Impostos a recuperar
(46)
(302)
Emissâo de bônus de subscrição
16
15.150
15.150
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
(58)
Mútuo efetuado às partes relacionadas
9
(3.701)
Participação acionária Depósitos judiciais
Captação de mútuo obtido de partes
Empresas
País 31/12/2021 31/12/2020 Aumento (redução) dos passivos operacionais:
637
689
4.487
603 relacionadas
9
15.357
1.108
9.922
1.108
Effecti Tecnologia WEB Ltda. (ou “Effecti”) (i)
Brasil
100%
100% Fornecedores
13
325
451
7.922
473 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
128.327
1.108
129.310
1.108
Leadlovers Tecnologia Ltda. (ou “Leadlovers”) (ii)
Brasil
100%
- Salários e encargos trabalhistas
10
16
2.789
264 Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
1.608
353
9.253
1.468
Ipe tecnologia digital Ltda. (ou “Ipe”) (ii)
Brasil
100%
- Impostos, taxas e contribuições a recolher
Receita diferida
4.330
38 Caixa e equivalentes de caixa no início do
Dataminer Dados, Informações e Documentos Ltda.
6.130
(23) exercício
7
364
10
1.648
180
(ou “Datahub”) (ii)
Brasil
100%
- Outros débitos
(14.074)
(750)
14.997
367 Caixa e equivalentes de caixa no fim do
Onclick Sistemas de Informação Ltda. (ou “Onclick”) (ii)
Brasil
100%
- Caixa (aplicado) gerado pelas atividades operacionais
14 e 15
(3.425)
(3.702)
- exercício
7
1.972
364
10.901
1.648
Simplest Software Ltda (ou “Mercos”) (ii)
Brasil
100%
- Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.953)
- Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
1.608
354
9.253
1.468
Estados Unidos
Nuvini LLC (iii)
da América
100%
100% controladas, aplicam uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrenda- mensurado com base no valor justo na data em que foram outorgados, utilizando um modelo de avalia(i) A Effecti foi adquirida em 30 de outubro de 2020. A operação da Effecti é vender acesso para plata- mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor. Na data de início de um ar- ção adequado, cujos detalhes são fornecidos na nota explicativa nº 17. Esse custo é reconhecido em
forma “Minha Effecti” para empresas que desejam participar de licitações. Por meio dessa plataforma, rendamento, o arrendatário reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente despesas com benefícios a empregados em conjunto com o correspondente aumento no patrimônio líos licitantes podem encontrar, cadastrar, disputar e monitorar os editais emitidos pelo governo federal, dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento e ativos de direito de uso que quido (em reserva de capital), ao longo do período em que há o serviço prestado e, quando aplicável,
estadual e municipal por meio dos pregões eletrônicos. (ii) Empresas adquiridas em 2021, conforme representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Os ativos de direito de uso são mensurados ao condições de desempenho são cumpridas (período de aquisição ou “vesting period”). A despesa acumumencionado na nota explicativa nº 5. (iii) A Nuvini LLC. (“controlada” ou “Nuvini LLC”) foi constituída custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e lada reconhecida para transações que serão liquidadas com títulos patrimoniais em cada data de reporte
em 9 de novembro de 2020 nos Estados Unidos da América para explorar oportunidades de parcerias ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito até a data de aquisição (“vesting date”) reflete a extensão na qual o período de aquisição pode ter expiestratégicas no exterior. A Nuvini LLC não possui operações relevantes nos períodos de 2021 e 2020. de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e rado e a melhor estimativa da Companhia sobre o número de outorgas que, em última instância, serão
1.2. Capital circulante líquido negativo: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou capital pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arren- adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do período representam a movimentacirculante líquido negativo no montante de R$198.422 na Controladora e R$203.015 no Consolidado, damento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre ção na despesa acumulada reconhecida no início e no fim daquele período. Nenhuma despesa é recodecorrente de: (a) Saldo referente às Obrigações com aquisição de investimentos (“earn out”), que foi o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos e também estão sujeitos a redução ao valor nhecida para outorgas que completam o seu período de aquisição por não terem sido cumpridas as
apresentado no passivo circulante no valor de R$133.332. A Administração da Companhia negociou a recuperável. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento condições de desempenho e/ou de serviços. Quando as outorgas incluem uma condição de mercado ou
postergação do pagamento de parte desses valores para o segundo semestre de 2022, e espera obter mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo uma condição de não aquisição de direito, as transações são tratadas considerando o direito como adrecursos financeiros junto à potenciais investidores durante o exercício de 2022; recursos os quais serão do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancial- quirido independentemente de a condição de mercado ou a condição de não aquisição de direito ser
utilizados para pagamento dessas obrigações, além de outros investimentos previstos no plano de negó- mente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variá- satisfeitas, desde que todas as outras condições de desempenho e/ou serviços sejam satisfeitas. 3.17.
cios. A Administração avaliou a capacidade de liquidação das obrigações de curto prazo, e entende que veis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i)
este fato não coloca em risco a continuidade operacional da Companhia, uma vez que mantém ótimo garantias de valor residual.Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia custo amortizado: (ii) valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros são apresentados como
relacionamento com os credores, os quais possuem interesses alinhados com o propósito de longo prazo usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrenda- ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço.
da Companhia e com o plano de pagamento proposto nas renegociações que já foram conduzidas até a mento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é au- Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial do Grupo quando o Grupo for
presente data. (b) Saldo de Debêntures a pagar, que foi apresentado no passivo circulante, em virtude mentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente
do não atingimento de metas contratuais de disciplina financeira (covenants) ao término do período Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, mensurados pelo valor justo, exceto pelas contas a receber que não possuem componente de financiade reporte. Contudo, em virtude do “waiver” obtido junto aos debenturistas, em Assembleia Geral de uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exem- mento significativo e que são mensuradas ao preço da transação. Os custos da transação diretamente
Debenturistas (“AGD”) realizada em 30 de março de 2022, aprovando a não decretação de vencimento plo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos finanantecipado até o encerramento do próximo exercício social, conforme detalhado nas notas explicativas determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra ceiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo
nº 14 e nº 23. A administração entende que este fato não coloca em risco a continuidade operacional do ativo subjacente. 3.6. Intangível: (i) Reconhecimento e mensuração: Ativos intangíveis adquiridos dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação direda Companhia. 1.3. Impactos causados pela Pandemia do COVID-19: A Companhia e suas controladas separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos tamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são
continuam monitorando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 e mantém as medidas intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos Financeiros: As seguintes políticas contábeis aplicampreventivas e mitigadoras adotadas desde 2020, em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização -se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos financeiros mensurados a custo amortiautoridades de saúde no que se refere à segurança de seus empregados e mantém o monitoramento acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluin- zado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos
dos reflexos da pandemia, caso surjam, em suas operações. Adicionalmente, na controlada operacional do custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstra- juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de
Effecti, houve a formalização de uma política de descontos para mitigar o risco de perda de contratos ção do resultado no exercício em que for incorrido. A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no
com os clientes mais afetados financeiramente, garantindo parte da receita durante a crise pandêmica. ou indefinida. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e desreconhecimento é reconhecido também no resultado. • Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses
Até a data de 31 de dezembro de 2020, essa política já não era mais necessária. As demais controladas avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
não apresentaram impactos relevantes e/ou necessidade de planos de contingência como resultado da de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida de dividendos, é reconhecido no resultado. Passivos Financeiros: Todos os passivos financeiros são
pandemia. No cenário atual, e com base nos acontecimentos e circunstâncias conhecidas até a data definida são revisados, no mínimo, no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor
da apresentação dessas demonstrações financeiras, não identificamos fatores que possam impactar consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de justo por meio do resultado. Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um
significativamente as demonstrações financeiras.
mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de ativo financeiro não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicá2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan- estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demons- vel, e os contratos de garantia financeira emitidos pelo Grupo, são mensurados de acordo com as políticeiras, individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no tração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ativos in- cas contábeis específicas descritas a seguir. • Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos tangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados pelo menos anualmente ou (“VJR”): Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo
técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- quando circunstâncias indicarem indicativos de perda por desvalorização do ativo, em relação a perdas financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios,
beis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração declara que por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. de 2021, a Companhia possuía passivo financeiro designado ao valor justo por meio do resultado regisevidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.1. Base de elaboração Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. Um ativo trado nas demonstrações financeiras referentes ao “earn out” para aquisição de participação societária
e apresentação: As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas com base intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o contro- nas controladas, conforme notas explicativas nº 5 e 6. • Custo amortizado: Passivos financeiros que não
no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de com- le do ativo relacionado) ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua sejam (i) contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) mantidos
binações de negócios e conforme as práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3. O custo histó- utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença para negociação, ou (iii) designados ao valor justo por meio do resultado, são subsequentemente menrico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.2. Base de entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado surados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva. O método da taxa efetiva de juros é
consolidação: Em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, do exercício. (ii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo
incluem as informações das controladas Effecti, Leadlovers, Ipe, Datahub, Mercos, Onclick, e Nuvini aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros
LLC. Para fins de comparação dos resultados consolidados entre 2021 e 2020, devem ser consideradas Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reco- estimados (inclusive honorários e encargos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa
as datas de aquisição de cada subsidiária. Dessa forma, as informações financeiras de 31 de dezembro nhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Amortização: A amortização é calculada utilizando o de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do
de 2020 não contemplam os resultados das adquiridas que passaram a ser consolidados a partir das método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores residuais estimados. A passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor
respectivas datas de aquisição. O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito amortização é reconhecida no resultado. 3.7. Pesquisa e desenvolvimento: Os gastos com pesquisas contábil líquido. Baixa de passivos financeiros: A Companhia baixa passivos financeiros somente quando
a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes são registrados como despesas, quando incorridos, e os gastos com desenvolvimento vinculados a ino- suas obrigações são extintas e canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro bairetornos por meio do poder exercido em relação à investida. Especificamente, a Companhia controla vações tecnológicas dos produtos existentes são capitalizados, quando atendidos todos os aspectos a xado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. A classificação dos ativos e passivos
uma investida se, e apenas se, tiver: • Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe seguir: • Pode ser demonstrada a viabilidade técnica para concluir o ativo de forma que ele seja disponi- financeiros da Companhia está detalhada na nota explicativa nº 6.
garantem a atual capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida). • Exposição ou direito a bilizado para uso ou venda. • Há a intenção e capacidade do Grupo de concluir o ativo intangível e de 4. Adoção às Normas de Contabilidade Novas e Revisadas: a) Novas normas, alterações e interpreretornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida. • A capacidade de utilizar seu po- usá-lo ou vendê-lo. • Pode ser demonstrada a forma na qual o ativo intangível vai gerar benefícios eco- tações vigentes período corrente: A Administração da Companhia avaliou os impactos das seguintes
der em relação à investida para afetar o valor de seus retornos. A Companhia reavalia se exerce contro- nômicos futuros. • Recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desen- revisões de normas e entende que sua adoção não provocou um impacto relevante e/ou não são relele ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos três volvimento e usar ou vender o ativo intangível estão disponíveis. • A Companhia possui a capacidade de vantes para suas demonstrações financeiras. • IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40 (R1)), IFRS 9 (CPC
elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver con- mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Os 48), IFRS 16 (CPC 06 (R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção inicial da das alterações da Reforma
trole em relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado controle. gastos capitalizados, quando os critérios acima descritos forem atendidos, incluem o custo de mão de da Taxa de Juros de Referência - Fase 2. Aplicável para exercícios anuais ou períodos com início em
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas obra que são diretamente atribuíveis à preparação desse ativo. As atividades de desenvolvimento envol- ou após 1 de janeiro de 2021. • IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Impacto da aplicação inicial da Alteração à
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver controle até a data vem um plano ou projeto visando à produção de produtos novos para venda ou intenção de concluir o IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19. Aplicável para exercícios
em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. Quando necessário, são efetuados ativo para usá-lo. A atividade da Companhia pressupõe o contínuo desenvolvimento, e neste contexto, anuais ou períodos com início em ou após 30 de junho de 2021. b) Novas normas ainda não vigentes
ajustes às demonstrações financeiras das controladas para adequar as suas políticas contábeis, em estão em desenvolvimento projetos voltados, em sua maioria, para as duas novas dimensões de negó- e/ou adotadas: Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as
conformidade com as políticas contábeis da Companhia. Todos os ativos e passivos de partes relaciona- cios das controladas Onclick, Leadlovers e Mercos. 3.8. Combinações de negócio: As aquisições de IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes e/ou aplicáveis. A administração não
das, patrimônio, receitas, despesas e fluxos de caixa referentes as transações entre as partes relaciona- negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma combina- espera que a adoção das normas listadas a seguir tenha um impacto relevante sobre as demonstrações
das são eliminados integralmente no processo de consolidação. Descrição dos principais procedimentos ção de negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos financeiras da Companhia em períodos futuros.
de consolidação: • Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolida- transferidos pelo Companhia na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia com relação Pronunciamento
Descrição
das. • Eliminação das participações em capital, reservas e lucros acumulados das controladas. • Elimi- aos antigos controladores da entidade. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resulta- Alterações à IFRS 10
Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Venda ou Connação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes de negócios do, quando incorridos. Na data de aquisição, os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis (CPC 36 (R3))
tribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture
entre as empresas consolidadas. • Uniformização das políticas contábeis aplicadas nas empresas con- são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição, exceto por: O ágio é mensurado como o excesso Alterações ao IAS 1
Classificação de passivos como circulantes ou não circulantes
solidadas. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as demonstrações financeiras da soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e Alterações à IFRS 3
Combinações de negócios - Referência à Estrutura Conceitual
das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 2.3. Moeda funcional do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) so- Alterações à IAS 16
Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido
e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensu- bre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis. Alterações ao IAS 37
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Contratos Onerados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). Se, após a reavaliação, os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis na
rosos - Custo de Cumprimento do Contrato
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações Melhorias Anuais Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Conda Companhia, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: Na ela- minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na Ciclos 2018-2020
tabilidade, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, IFRS 16 - Arrendamentos
boração das demonstrações financeiras é necessário que a Administração faça uso de estimativas e entidade adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de Alterações à IAS 1 e IFRS - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Declaração da Prática 2
adote premissas para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e compra vantajosa. Quando a contraprestação transferida pelo Grupo em uma combinação de negócios Declaração da Prática
da IFRS - Exercendo Julgamentos de Materialidade - Divulgação de Polías respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados re- inclui um acordo de contraprestação contingente (“earn out”), a contraprestação contingente é mensuraticas Contábeis
levantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. A seguir, são apresentadas as princi- da pelo valor justo na data de aquisição e incluída na contraprestação transferida em uma combinação Alterações à IAS 8
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro-Definipais premissas a respeito do futuro e outras principais origens da incerteza nas estimativas nas datas dos de negócios. As variações no valor justo da contraprestação contingente classificadas como ajustes do
ção de Estimativas Contábeis
balanços, que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próxi- período de mensuração são ajustadas retroativamente, com correspondentes ajustes ao ágio. Os ajustes Alterações à IAS 12
Tributos sobre o Lucro - Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos
mo exercício. a) Avaliação do valor recuperável (“Impairment”) de ativos tangíveis e intangíveis, incluindo do período de mensuração correspondem a ajustes resultantes de informações adicionais obtidas duranResultantes de uma Única Transação
ágio: A Administração revisa, pelo menos, anualmente, ou quando circunstâncias indicarem indicativos te o “período de mensuração” (que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisição), re- 5. Combinação de Negócios: As aquisições da Companhia reforçam a estratégia em adquirir soluções
de perda por desvalorização do ativo, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos lacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. A contabilização subsequente das tecnológicas para desenvolver um ecossistema representado por três dimensões: (i) Vendas e Markeou mudanças econômicas, operacionais e tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de variações no valor justo da contraprestação contingente não classificadas como ajustes do período de ting; (ii) Produtividade; e (iii) Finanças e Controle. As aquisições realizadas pela Companhia durante o
seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor mensuração depende da forma de classificação da contraprestação contingente. A contraprestação con- exercício de 2021 estão detalhadas abaixo: Leadlovers: Em 5 de fevereiro de 2021, a Nuvini adquiriu
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recu- tingente classificada como patrimônio líquido não é remensurada nas datas de relatórios subsequentes a 100% da participação societária da Leadlovers tecnologia Ltda. (“Leadlovers”), sociedade com sede
perável. Para o ágio gerado por expectativa de rentabilidade futura, o teste em relação à redução ao e sua correspondente liquidação é contabilizada no patrimônio líquido. Outras contraprestações contin- em Curitiba, Paraná que oferece uma plataforma 100% online para otimizar a estratégia de marketing
valor recuperável é feito pelo menos anualmente, ou quando as circunstâncias indicarem indicativos de gentes são remensuradas ao valor justo nas datas de relatórios subsequentes, e as variações no valor digital das empresas e auxiliar empreendedores a serem bom vendedores pela internet, os permitindo
perda por desvalorização do ativo. A Companhia efetuou análise com relação a indícios de perda ao justo são contabilizadas no resultado. Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios estiver automatizar em um só lugar todos os processos repetitivos do marketing. Ipe: Em 19 de fevereiro de
valor recuperável dos ativos, considerando fatores internos e externos conforme previsto pelo CPC 01 - incompleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o Grupo registra os valores 2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação societária da empresa Ipe com sede em Uberlândia, Minais
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, e identificou a existência de fatores que resultaram em registro provisórios dos itens cuja contabilização estiver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados Gerais, que oferece aos proprietários de lojas de óticas um ERP que tem como objetivo ajudá-los no
de impairment, conforme descrito na nota explicativa nº 12. b) Provisão para riscos: As provisões para durante o período de mensuração (vide acima) ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para gerenciamento de lojas, atender obrigações fiscais e otimizar suas vendas, por meio de um software esriscos são registradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Companhia com refletir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisi- pecífico para o segmento. Datahub: Em 24 de fevereiro de 2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação
base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. Essa avaliação de risco é feita com base ção, os quais, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos naquela data. 3.9. Ágio: O ágio é societária da Datahub, sociedade com sede em Tupã, São Paulo. Empresa que ocupa forte posição no
em informações disponíveis na data de elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a inicialmente reconhecido e mensurado conforme descrito acima. O ágio não é amortizado, mas é subme- mercado de dados e informações, unindo tecnologia de ponta, inovação e novas fontes de dados. Utiliza
Companhia revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos processos e obtenção de novas tido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente, ou quando circunstâncias indica- o que há de mais sofisticado e eficiente relativo a “big data analytics”, aprendizagem de máquina (AI) e
informações. c) Provisão para perdas esperadas do contas a receber: Quando julgado necessário pela rem indicativos de perda por desvalorização do ativo. Para fins do teste de redução ao valor recuperável, conhecimento de cliente (KYC), com uma gestão de dados responsável e comprometida para tornar o
administração, é registrada a provisão para perdas esperadas do contas a receber, considerando o o ágio é alocado a cada uma das Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”) do Grupo. Para determinação negócio do cliente mais seguro e mais eficiente nas ações de marketing, vendas, riscos e “compliance”.
conceito de perdas esperadas do CPC 48 - Instrumentos Financeiros. d) Reconhecimento de receita: A da UGC, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identifi- Onclick: Em 22 de abril de 2021, a Nuvini adquiriu 100% da participação societária das empresas Onclick
Companhia aufere, principalmente, receitas de licenciamento de software, compreendendo taxa de licen- cáveis separadamente. Para fins deste teste o ágio é alocado para as UGCs ou para os grupos de UGCs sediada em Marília, estado de São Paulo, que oferece os seguintes serviços ao mercado: • Um ERP de
ciamento, receita de serviços de manutenção e de suporte ao produto, serviços de customização, con- que irão se beneficiar das sinergias da combinação sendo: Effecti, Ipe; Leadlovers, Datahub, Onclick e gestão para varejo, e-commerce, indústria, distribuição e serviços. • Gestão de negócios em tecnologia
sultoria e assessoria permanente. As receitas são reconhecidas na medida em que a Companhia satisfaz Mercos. Se o valor recuperável da UGC for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor oferecendo soluções de TI e de processos de negócio sob medida para seus clientes. • Solução de inteas suas obrigações de desempenho, na transferência de serviço acordado com o cliente. Um serviço é recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à unidade e, posterior- gração completa para suportar de forma unificada as diversas tecnologias envolvidas em uma operação
considerado transferido quando o cliente obtém o seu controle. Para contratos longos, a Companhia mente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada um dos seus ativos. de e-commerce. Mercos: Em 30 de junho de 2021 a Nuvini adquiriu 100% da participação societária
obtém evidência formal da aceitação do serviço pelo cliente. As receitas relativas à licença de software As perdas por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na da Mercos, uma empresa de software que organiza e automatiza as atividades de representantes de
são reconhecidas após a disponibilização do software ao cliente, seu valor pode ser mensurado de forma alienação da unidade geradora de caixa, o valor atribuível do ágio é incluído na apuração do lucro ou vendas independentes e as ordens de venda de fabricantes e distribuidores. Atualmente, estão focados
confiável (conforme os termos do contrato); e é provável que os benefícios econômicos futuros serão prejuízo da alienação. A Companhia realizou o teste do valor recuperável do ativo em 31 de dezembro no crescimento de vendas via e-commerce B2B e soluções de gestão de venda. Ativos identificáveis
gerados em favor da Companhia. As receitas de serviços de customização e consultoria são reconheci- de 2021 que resultou em registro de perda por redução ao valor recuperável, conforme descrito na nota adquiridos e “Goodwill”: A seguir apresentamos informações dos ativos adquiridos identificados e os
das à medida que os serviços são prestados, conforme contratos de prestação de serviços. Os casos em explicativa nº 12. 3.10. Contas a pagar de fornecedores: Demonstrados por valores conhecidos, acresci- passivos assumidos preliminares ao seu valor justo, o ágio e o custo da participação que impactaram as
que o serviço foi prestado, porém ainda não faturado, são registrados como serviços a faturar na rubrica dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2021:
“contas a receber” no ativo circulante. As receitas de serviços prestados são reconhecidas no resultado do balanço. 3.11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo
Leadlovers
Ipe Datahub Onclick Mercos
Total
em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua valor justo, líquido dos custos incorridos nas transações e são demonstrados pelo custo amortizado. Ativo Circulante
5.833
458
2.262 3.321 8.013 19.887
realização. e) Alocação de preço de aquisição - Combinação de negócios e tratamento contábil dos Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos das transações) e o valor total a pagar Caixa e equivalente de caixa
3.680
349
1
1 5.372
9.403
compromissos assumidos para aquisição de participação societária: Durante o processo de alocação do é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em Aplicações Financeiras
- 1.618
1.618
preço de aquisição em uma combinação de negócios, a administração utiliza premissas (taxa de cresci- aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os títulos emitidos pela Companhia não são conver- Contas a receber
2.137
101
1.852 1.604 2.115
7.809
mento, projeções, taxa de desconto, vida útil, entre outros), as quais envolvem um nível significativo de síveis em ações, e estão apresentados na rubrica Debêntures. 3.12. Demais ativos e passivos: São de- Tributos a recuperar
1
264
265
estimativas e julgamentos. Ver detalhes sobre as combinações de negócio através da nota explicativa nº monstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes Outros ativos circulantes
15
8
409
98
262
792
5. 2.5. Mensuração ao valor justo: A Companhia e suas controladas mensuram instrumentos financeiros rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até data base do balanço. Estão classificados no ativo e Ativo não circulante
41.155 17.492 12.851 41.197 26.561 139.256
a valor justo em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Valor justo é o preço que seria recebi- passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após doze Imobilizado
294
470
150
294
527
1.735
do pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada meses. 3.13. Patrimônio líquido: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido, cujos deta- Outros ativos não circulantes
421
153
104
678
entre participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na lhes são fornecidos na nota explicativa nº 16. 3.14. Receitas: A receita é mensurada de acordo com o Marca
26.704 6.524
- 14.648 16.399 64.275
presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá: (i) No mercado prin- CPC 47 - Receita de contratos com clientes, que estabelece um modelo de cinco etapas para mensurar Relacionamento com cliente
3.115 6.207
6.701 9.287 1.136 26.446
cipal para o ativo ou passivo; ou (ii) Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso e reconhecer as receitas provenientes de contratos com clientes. As receitas são reconhecidas quando Softwares de tecnologia
9.023 3.218
6.000 16.815 7.194 42.250
para o ativo ou o passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia. existe um contrato com o cliente, as obrigações de desempenho são identificadas, o preço da transação Cláusula de não-concorrência
2.019
652
- 1.201
3.872
mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do participan- é mensurável e alocado de forma confiável e quando o controle dos bens ou serviços é transferido para Passivo circulante
4.473 1.171
2.396 4.315 3.372 15.727
te do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou venden- o cliente. As receitas são apresentadas líquidas de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, Fornecedores
783
55
105
271
234
1.448
do-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso. Todos os ativos e passivos quando aplicável. A Companhia e suas controladas separa as receitas em receitas recorrentes e receitas Obrigações sociais e trabalhistas
377
313
688
952 1.797
4.127
para os quais o valor justo seja mensur ado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categoriza- não recorrentes da seguinte forma: Receita recorrente: A receita recorrente compreende: (i) assinatura Obrigações tributárias
367
118
277
226
478
1.466
dos dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que de software, na qual os clientes têm acesso ao software em vários dispositivos simultaneamente em sua Empréstimos e financiamentos
376 1.151
1.527
seja significativa à mensuração do valor justo como um todo. • Nível 1 - Preços de mercado cotados (não versão mais recente; (ii) manutenção, incluindo suporte técnico e evolução tecnológica; e (iii) serviços, Adiantamento de clientes
2.946
685
336 1.442
524
5.933
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 - Técnicas de avaliação para incluindo computação em nuvem e atendimento ao cliente. A receita recorrente é reconhecida no resul- Outras obrigações
614
273
339
1.226
as quais a informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou tado mensalmente ao longo do tempo, à medida que os serviços são prestados, a partir da data em que Passivo não circulante
10.557
- 15.882 9.766
- 36.205
indiretamente observável. • Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais os serviços e software são disponibilizados ao cliente e todos os demais critérios de reconhecimento de Fornecedores
6.360
6.360
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e passivos reco- receita são atendidos. A Companhia e suas controladas ativam o custo para obtenção de contrato refe- Empréstimos e financiamentos
- 2.467
2.467
nhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se rente a remuneração variável pago pela venda de subscrição de software e amortiza este custo com Impostos a recolher
1.787
1.787
ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informa- base no tempo médio de permanência dos clientes. Receita não recorrente: São receitas pontuais, ge- Outras obrigações
10.557
7.735 7.299
- 25.591
ção de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada ralmente prestações de serviços aos clientes atrelados a um contrato de serviço específico sendo: (i) Ativos e passivos líquidos
31.957 16.780 (3.165) 30.437 31.202 107.211
período de divulgação.
Taxa de licenciamento é reconhecida em determinado momento quando todos os riscos e benefícios Valor pago à vista (“Cash out”)
34.240 10.421
5.712 19.751 31.876 102.000
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em inerentes a licença são transferidos ao comprador mediante a disponibilização do software e o valor pode Obrigação a pagar com aquisição de
caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez ser mensurado de forma confiável, bem como seja provável que os benefícios econômicos serão gera- investimento
167.037 29.275 38.003 19.751 69.435 323.501
imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante dos em favor da Companhia. (ii) As receitas de serviços de implementação e customização representam Ágio na operação
169.320 22.916 46.880 9.065 70.109 318.290
risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos obrigação de desempenho distinta dos outros serviços e são faturadas separadamente e reconhecidas 6. Instrumentos Financeiros
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 3.2. ao longo do tempo à medida que os custos são incorridos em relação ao total de custos esperados, reaControladora
Consolidado
Contas a receber de clientes: Registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. lizados conforme cronograma de execução e quando há expectativa válida de recebimento do cliente.
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Seus recebíveis são provenientes da prestação dos serviços com base nos termos de aceite do cliente Receitas faturadas que não atingem os critérios de reconhecimento, não compõem os saldos das res- Ativos financeiros a custo amortizado (a):
depois de satisfeita a obrigação de performance. A Companhia estima as perdas esperadas para crédi- pectivas contas de receita e contas a receber. As receitas de serviços de consultoria e treinamento são Caixa e equivalente de caixa
1.972
364
10.901
1.648
tos de liquidação duvidosa conforme descrito na nota explicativa 2.4 c. 3.3. Transação com partes rela- reconhecidas no momento em que os serviços são prestados. 3.15. Imposto de renda e contribuição Contas a receber de clientes
10.249
17
cionadas: Transação com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre social correntes: Para o período findo em 31 de dezembro de 2021, a tributação do imposto de renda e Partes relacionadas
3.701
94
a Companhia e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. contribuição social da Companhia e de suas controladas é apurado da seguinte forma: • Regime de tri- Total dos ativos financeiros
5.673
458
21.150
1.665
As transações com partes relacionadas que são realizadas entre Controladora e Controladas são elimi- butação lucro real: Onclick, Ipe, Mercos, Nuvini LLC e Nuvini S.A. • Regime de tributação lucro presumi- Passivos financeiros a valor justo por meio
nados para fins de consolidação quando acontecem entre empresas do Grupo. Em 31 de dezembro de do: Effecti e Leadlovers. No regime lucro real o imposto de renda é computado sobre o lucro tributável do resultado:
2021, a Companhia mantinha transações de mútuo com outras partes relacionadas. As informações pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no exercício Obrigações com aquisição de investimentos
sobre partes relacionadas estão descritas na nota explicativa nº 9. 3.4. Imobilizado: (i) Reconhecimento de 12 meses, enquanto a contribuição social é tributada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reco-    (nível 3) (b)
417.988
417.988
e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, nhecidos pelo regime de competência. No regime lucro presumido é considerado a alíquota de presun417.988
417.988
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável ção de 32% sobre a receita bruta e 100% sob outros rendimentos para constituir o lucro tributável e Passivos financeiros a custo amortizado (a):
(“impairment”). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas aplicar as mesmas alíquotas de imposto de renda e contribuição social supracitados. 3.16. Benefícios a Empréstimos e Financiamentos
5.280
8.300
são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e empregados: (i) Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a Debêntures
60.484
60.484
perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja pres- Fornecedores
1.329
692
5.261
773
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros tado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obriga- Outras contas a pagar
6.146
16
associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para ção presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo Partes relacionadas
15.358
1.108
9.922
1.108
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. (ii) Plano de remuneração baseado
82.451
1.800
90.113
1.897
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Os em ações: Os executivos e alguns empregados da Companhia e suas controladas recebem pagamentos (a) Os valores reconhecidos no balanço patrimonial citados no quadro acima como a custo amortizado
métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e baseado em ações, onde os beneficiários prestam serviços em troca de títulos patrimoniais (transações não diferem de seus valores justos. (b) Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou o valor justo
ajustados caso seja apropriado. 3.5. Direito de uso e passivos de arrendamento: A Companhia e suas liquidadas com títulos patrimoniais). O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é das obrigações com aquisição de investimentos (“earn-outs”), como resultado das aquisições detalhadas
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na nota explicativa nº 5. Esses passivos financeiros foram categorizados como Nível 3 (dados não observáveis). O valor justo foi calculado utilizando técnicas usuais de valorização de múltiplos de receitas
acordados nos contratos de compra e venda entre as partes. Movimentação da categorização do nível 3:
Controladora e Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Reconhecimento inicial dos “earn-outs”
431.871
Pagamentos
(10.500)
Ajustes reconhecidos no resultado do exercício
(3.383)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
417.988
6.1. Gestão de riscos financeiros: A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do
uso de instrumentos financeiros: a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da
Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas
obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes. A Companhia e suas
controladas possuem uma carteira de clientes muito diversificada com baixo nível de concentração da
receita recorrente. Em 31 de dezembro de 2021, a exposição máxima referente ao caixa e equivalentes
de caixa, aplicações financeiras e as contas a receber está representada no quadro de instrumentos
financeiros acima. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados
com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia e suas controladas
na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencer, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com
risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A tabela, a seguir, analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento.
Controladora
Menos de 1 ano 1 a 3 anos
Total
Fornecedores
1.329
1.329
Empréstimos e Financiamentos
5.208
5.208
Debêntures
60.484
60.484
Obrigações com aquisição de investimentos
133.332
284.656 417.988
Partes relacionadas
15.358
15.358
200.353
300.014 500.367
Consolidado
Menos de 1 ano 1 a 3 anos
Total
Fornecedores
5.261
5.261
Outras contas a pagar
2.544
3.602
6.146
Empréstimos e Financiamentos
6.403
1.897
8.300
Debêntures
60.484
60.484
Obrigações com aquisição de investimentos
133.332
284.656 417.988
Passivo de arrendamento
1.043
1.494
2.537
Partes relacionadas
9.922
9.922
209.067
301.571 510.638
c) Risco de mercado: Risco de taxas de juros e inflação: o risco de taxa de juros decorre das aplicações
financeiras, empréstimos e financiamentos e debêntures são referenciadas em CDI, que podem afetar
negativamente as despesas ou receitas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas
de juros e inflação.Análise de sensibilidade: O aumento ou a redução de 10% nas taxas de juros resultariam em um aumento ou a redução real não superior a 1% sobre o risco de exposição total. Portanto,
a Administração entende que qualquer oscilação nas taxas de juros não representaria nenhum impacto
significativo nos resultados da Companhia. Para análise de sensibilidade de taxa de juros das aplicações
financeiras, a Companhia considerou para o cenário provável com aumento de 25% e 50% nos cenários
possível e remoto, respectivamente, com base nas aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021.
A tabela a seguir demonstra o eventual impacto na hipótese dos respectivos cenários apresentados:
Indicadores
31/12/2021 Exposição
Cenário I Cenário II Cenário III
Realizado (i) (Provável) (ii)
+25%
+50%
Ativo
Aplicação Financeira - CDI/Selic
4.848
9,15%
13,00% 16,25%
19,50%
Remuneração
101% da CDI
9,24%
13,13% 16,41%
19,70%
Receita Financeira a incorrer
448
637
796
955
Passivo
Debêntures - DI/Selic
60.484
9,15%
13,00% 16,25%
19,50%
Despesa a incorrer
(5.534)
(7.863)
(9.829) (11.794)
Despesa líquida
(5.086)
(7.226)
(9.033) (10.840)
(i) Taxa Selic conforme Banco central acumulada em 2021. (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros); (ii) Taxa Selic projetada para 2022 conforme relatório Focus do Banco central. (https://
www.bcb.gov.br/publicacoes/focus). Risco de taxas de câmbio: decorre da possibilidade de perdas por
conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os passivos decorrentes de empréstimos e
compromissos de compra em moeda estrangeira ou que reduzam os ativos decorrentes de valores a
receber em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia e suas controladas possuía
depósitos em conta bancária com exposição em moeda estrangeira, no valor de cerca de US$4.
Controladora
Consolidado
7. Caixa e Equivalentes de Caixa
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos
1.972
364
6.053
1.067
Aplicações financeiras
4.848
581
Total
1.972
364
10.901
1.648
As aplicações financeiras no consolidado são representadas por aplicações de liquidez imediata (no
formato de CDB) e registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
e remuneradas a taxas que giram em torno de 101% do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”)
(96% em 31 de dezembro de 2020), podendo ser resgatadas a qualquer momento, por solicitação da
Companhia, sem modificação substancial de seus valores.
Consolidado
8. Contas a Receber de Clientes
31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber - clientes nacionais
10.366
17
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa
(117)
Total
10.249
17
O saldo da rubrica Contas a receber de clientes refere-se, a recebíveis de clientes por serviços prestados
no decorrer normal das atividades da Companhia e sua Controlada.
A Companhia estima as perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa com base no “aging” de
90 dias vencidos conforme segue:
Consolidado
31/12/2021
“Aging list”:
A vencer
9.934
vencidos até 30 dias
215
vencidos de 30 até 60 dias
62
vencidos de 60 até 90 dias
38
vencidos acima de 90 dias
117
10.366
9. Partes Relacionadas: 9.1. Transações entre partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021, os
principais saldos de ativos e passivos com partes relacionadas que não influenciaram o resultado do
período, são assim demonstrados:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo não circulante:
1.132
94
Mútuo com a Nuvini LLC.
Mútuo com a Onclick Sist. de Info. Ltda.
2.569
Total
3.701
94
Passivo não circulante:
(1.108)
(1.108)
Mútuo com Keiretsu Tecnologia Ltda.
Mútuo com Simplest Software Ltda. - Mercos (a)
(4.614)
Mútuo com Ipe Digital Tecnologia Ltda.
(821)
Mútuo com Outras Partes Relacionadas (b)
(9.922)
(9.922)
Total
(15.357)
(1.108)
(9.222)
Resultado:
222
222
Juros sobre Mútuos - Outras Partes Relacionadas
(a) Refere-se a contrato de mútuo que a Nuvini tem com a Mercos com pagamento integral em única
parcela. Não existe remuneração para esse mútuo e a expectativa de pagamento é em 2023. Em caso de
inadimplência, poderá incidir multa moratória de 2% sobre o valor total de mútuo. (b) Refere-se a contrato
de mútuo com dois administradores com pagamento integral em única parcela. Não existe remuneração
para esse mútuo e a expectativa de pagamento é após 2023. Em caso de inadimplência, poderá incidir
multa moratória de 2% sobre o valor total de mútuo. 9.2. Remuneração dos administradores: A remuneração da Administração e dos principais executivos é determinada com base na política de remuneração
da Companhia considerando o desempenho dos profissionais e das áreas de negócio, e as tendências
de mercado. As despesas com remuneração dos administradores da Companhia são resumidas como
segue:
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Salários e encargos
10.707
648
Benefícios diretos e indiretos
374
32
Bônus variáveis
149
Total
11.230
680
10. Investimentos: 10.1. Composição dos investimentos: Os investimentos da Companhia e suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial. Os detalhes do investimento em
sociedade controladas estão a seguir apresentados:
Controladora
31/12/2021
Total Ágio
Equivalên- Total do
Sociedades
Participação
e mais Total Total de Patrimônio cia Patri- InvestiControladas
acionária
valia Ativos Passivos
Líquido
monial mento
Effecti
100%
106.040 4.294
(3.208)
2.151
3.237 107.126
Nuvini LLC.
100%
22
(2.087)
73
(1.992) (2.065)
Leadlovers
100%
206.769 3.404 (14.987)
9.371
(6.574) 190.894
Ipe
100%
37.541 4.259
(2.587)
198
1.869 39.212
Datahub
100%
52.967 10.247 (19.206)
10.440
1.481 44.008
Onclick
100%
38.818 5.878 (21.351)
10.213
(5.260) 23.345
Mercos
100%
94.770 13.195
(5.176)
(5.275)
2.744 102.789
(4.495) 505.238
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2020
Total Ágio
Equivalên- Total do Outros
Sociedades Participação
e mais Total Total de Patrimônio cia Patri- Investi- InvestiControladas
acionária
valia Ativos Passivos
Líquido
monial
mento mentos
Effecti
100%
108.370 1.527
1.730
(203)
601 108.521
5
Nuvini LLC.
100%
21
94
5
(78)
( 73 )
523 108.448
5
10.2. Obrigações com aquisição de investimentos: A Companhia possui obrigações com aquisição de
investimentos referentes ao saldo a pagar na aquisição de controladas (“earn-outs”), conforme detalhados abaixo:
Consolidado
31/12/2021
Effecti
47.232
Leadlovers
43.049
Ipe
6.093
Datahub
8.869
Mercos
17.220
Onclick
10.869
Total circulante
133.332
Effecti
50.638
Leadlovers
118.618
Ipe
23.182
Datahub
29.134
Mercos
52.215
Onclick
10.869
Total não circulante
284.656
As informações relativas ao ágio e alocação do preço de compra foram detalhadas através da nota
explicativa nº 5.
11. Imobilizado e Direito de Uso: O saldos do Imobilizado e Direito de Uso são apresentados conforme
a seguir:
Adições por
aquisição de
Taxa depr. 31/12/2020 controladas Adições Baixas 31/12/2021
Máquinas e Equipamentos
33%
50
50
Móveis e Utensílios
10%
71
824
149 (122)
922
Computadores e periféricos
20%
186
1.759
877
(27)
2.795
Instalações
10%
23
203
21
247
Veículos
10%
89
(89)
Imobilizado em andamento
67
67
Benfeitorias
1.038
64
1.102
Ativo de direito de uso (a)
2.942
2.942
Total do custo
280
3.913
4.170 (238)
8.125
Depreciação acumulada
(70)
(2.239) (1.071)
110
(3.270)
Imobilizado líquido
210
1.674
3.099 (128)
4.855
(a) A adição consiste no reconhecimento do direito de uso dos contratos de arrendamento de imóveis na
Effecti, Ipe, Leadlovers e Mercos, conforme CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
Saldos Adições por
Iniciais aquisição de
Taxa depr. 21/10/2020 controladas Adições Baixas 31/12/2020
Máquinas e Equipamentos
33%
Móveis e Utensílios
10%
67
4
71
Computadores e periféricos
20%
186
186
Instalações
10%
20
3
23
Total do custo
273
7
280
Depreciação acumulada
(63)
(7)
(70)
Imobilizado líquido
210
210
Aos Administradores e Acionistas da
Nuvini S.A. e Controladas
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Nuvini S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Nuvini S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e
a suas controladas, 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 - CFC, 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. A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido (“DTTL”), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela
relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada “Deloitte Global”) não presta serviços a clientes. Consulte www.
deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. A Deloitte
oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária
para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta
qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre
como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se
a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. Incerteza relevante relacionada com a continuidade opera-

12. Intangível: Os detalhes dos intangíveis e da movimentação dos saldos consolidados desse grupo
estão apresentados a seguir:
Adições por
Vida útil
aquisição de
(anos) 31/12/2020
empresas Adições Impairment 31/12/2021
Softwares
5
6.425
43.450
69
49.944
Marcas
25
17.592
64.270
16
81.878
Carteira de clientes
28
9.713
26.447
36.160
Outros (i)(ii)
6
2.085
3.872
2.677
8.634
Ágio
Indefinida
73.358
318.290
(9.065)
382.583
Total do custo
109.173
456.329
2.762
(9.065)
559.199
Amortização - taxa média
11,3%
(450)
(1.238) (13.197)
(14.885)
Intangível líquido
108.723
455.091 10.435
(9.065)
544.314
(i) O saldo de R$3.872 de adições por aquisição de combinação de negócios contempla o direito de não
concorrência oriundo de alocação de preço de compra das combinações de negócios das empresas Leadlovers, Mercos, Effecti e Ipe. (ii) O saldo de R$2.677 de adições refere-se, substancialmente, a projetos
quanto à novas funcionalidades e automações em fase de desenvolvimento.
Vida útil Saldos Iniciais
(anos)
21/10/2020 Adições 31/12/2020
Softwares
5
6.425
6.425
Marcas
25
17.592
17.592
Carteira de clientes
28
9.713
9.713
Outros (i)
6
2.085
2.085
Ágio
Indefinida
73.358
73.358
Total do custo
109.173
109.173
Amortização - taxa média
11,3%
(450)
(450)
Intangível líquido
109.173
(450)
108.723
O ágio e os respectivos ativos intangíveis de vida útil definida foram identificados como parte da combinação de negócios oriunda da aquisição de empresas conforme descrito na nota explicativa nº 5.
12.1. Amortização: A amortização dos ativos intangíveis está baseada em suas vidas úteis estimadas.
Os ativos intangíveis identificados, os valores reconhecidos e as vidas úteis dos ativos gerados em combinação de negócios são fundamentados em estudo técnico de empresa especializada independente.
12.2. Teste de do valor recuperável de ativos: O ágio adquirido por meio de combinação de negócios é
alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa (UGC) para teste de “impairment”. As premissas
com impacto mais relevante utilizadas no cálculo do valor em uso são: • Taxa de desconto: A taxa de
desconto representa a avaliação de risco no atual mercado. O cálculo da taxa de desconto é baseado
em circunstâncias especificas da Companhia, sendo derivada dos custos de capital médio ponderado.
• Crescimento na perpetuidade: A estimativa foi baseada principalmente em: i) resultados históricos obtidos pela Companhia; ii) expectativa de crescimento orgânico e do setor de atuação; e iii) expectativa de
inflação e crescimento econômico (PIB) baseado nas projeções divulgadas pelo Banco Central (Boletim
Focus). Demonstramos a seguir as premissas e resultados da análise de impairment das UGCs Effecti e
Onclick: a) Teste de do valor recuperável de ativos - Effecti:
31/12/2021
Investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial
1.086
Marca
16.772
Relacionamento com clientes
9.306
Softwares e tecnologia
4.924
Clausula de não-concorrência
1.680
Ágio por rentabilidade futura
73.358
Valor contábil em 31 de dezembro de 2021
107.126
Valor em uso Effecti
136.124
Superavit/(déficit)
28.999
Para a UGC Effecti, a Companhia realizou o teste de valor recuperável em 31 de dezembro de 2021,
e considerou, entre outros fatores, o momento econômico do país e os resultados históricos da UGC.
A metodologia utilizada para determinação do valor recuperável foi a de valor em uso. O fluxo de caixa
projetado para cada a UGC considerou uma taxa de desconto (WACC), depois dos impostos sobre a
renda aplicada a projeções de fluxo de caixa de 18,17% (taxa nominal). Quanto aos fluxos de caixa que
excederam o exercício de 8 anos, estes foram extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 5,3%
ao ano. Como resultado dessa análise, não houve perda por redução ao valor recuperável. Sensibilidade
a mudanças nas premissas: As implicações das principais premissas para o montante recuperável da
Effecti são discutidas a seguir: • Taxa de desconto - aplicando-se um fator de acréscimo na taxa de desconto de 10% esta taxa passa dos 18,2% originalmente considerados para 20%. Mesmo assim, utilizando esta nova taxa de desconto, não há perda por redução ao valor recuperável. • Crescimento na perpetuidade - aplicando-se um fator de redução no crescimento da perpetuidade de 50% este crescimento
passa dos 5,3% originalmente considerados para 2,65%. Mesmo assim, utilizando este novo crescimento, não há perda por redução ao valor recuperável. b) Teste de do valor recuperável de ativos - Onclick:
31/12/2021
Investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial
(7.542)
Marca
14.200
Relacionamento com clientes
8.923
Softwares e tecnologia
15.694
Ágio por rentabilidade futura
9.065
Valor contábil em 31 de dezembro de 2021
40.340
Valor em uso Onclick
27.826
Superavit/(déficit)
(12.515)
Para a UGC Onclick, a Companhia realizou o teste de valor recuperável em 31 de dezembro de 2021,
e considerou, entre outros fatores, o momento econômico do país e os resultados históricos da UGC.
A metodologia utilizada para determinação do valor recuperável foi a de valor em uso. O fluxo de caixa
projetado para cada a UGC considerou uma taxa de desconto (WACC), depois dos impostos sobre a
renda aplicada a projeções de fluxo de caixa de 14,57% (taxa nominal). Quanto aos fluxos de caixa
que excederam o exercício de 8 anos, estes foram extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de
6,0% ao ano. Como resultado dessa análise, a Companhia registrou a perda por “impairment” para o
ágio constituído como resultado aquisição no montante de R$9.065 na Controladora e no Consolidado.
13. Salários e Encargos Trabalhistas
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários a pagar
4
205
2.816
369
Provisão férias, 13º salário e encargos
377
47
3.857
253
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a recolher
119
81
965
152
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
a recolher
33
18
338
33
IRRF (Imposto de Renda retido na Fonte) a recolher
253
110
917
164
Total
786
461
8.893
971
14. Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos: a) Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas transações e são
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos
das transações) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período
em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juro.
As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:
Controladora
Consolidado
Encargos
financeiros 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos:
Caixa Econômica Federal - Giro
20,28% a.a.
43
Caixa Econômica Federal - Giro
23,36% a.a.
275
Banco Itaú - Giro
1,10% a.m.
580
Banco Itaú - Giro
5,80% a.a
5.208
5.208
Banco Bradesco - Giro
510
BNDES - Giro
12,27% a.a.
1.667
Total
5.208
8.283
Financiamentos
BNDES - Equipamentos
1,14% a.m.
4
BNDES - Equipamentos
1,14% a.m
13
Total
17
Circulante
5.208
6.403
Não circulante
1.897
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 apresentam
o seguinte cronograma de vencimentos:
Consolidado
31/12/2021
2023
1.343
2024
554
Passivo não circulante
1.897
Abaixo, demonstramos a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Controladora Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Adições
15.000
17.000
Adições por aquisição de empresas
1.741
Atualizações/Juros
330
461
Amortizações Principal
(10.000)
(10.503)
Amortizações Juros
(122)
(399)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
5.208
8.300
b) Arrendamentos: As obrigações de arrendamento são garantidas por meio de alienação fiduciária dos
bens arrendados. A taxa de desconto aplicada aos contratos de arrendamento é de 10,5% a.a.
A seguir apresentamos as obrigações de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Valores a pagar de arrendamentos:
Em até 1 ano
1.231
De 2 a 3 anos
1.606
Menos: Juros a apropriar
(300)
Valor presente das obrigações de arrendamento mercantil
2.537
Movimentação:
Em 31 de dezembro de 2020
Adição por novos contratos
2.650
Juros do período
103
Contraprestação paga
(521)
305
Ajuste por remensuração (a)
Em 31 de dezembro de 2021
2.537
(a) Remensuração do contrato de arrendamento por reajuste previsto em contrato.
15. Debêntures: A seguir apresentamos a composição das debêntures em 31 de dezembro de 2021:
Descrição
Debêntures Preço unitário Encargos (a.a.) Vencimento 31/12/2021
1ª série
61.000
1.000
CDI + 8,0% 14/05/2026
60.484
Total
60.484
a) Emissão: Em 14 de maio de 2021, a Companhia aprovou a 1ª Emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, que será objeto de distribuição
pública com esforços restritos de distribuição no montante total de até R$250.000, sendo o valor nominal
unitário de R$1. Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos
Interfinanceiros), acrescida de spread equivalente a 8,00% ao ano, base 252 dias úteis. Os juros terão
vencimentos trimestrais e serão pagos sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 14 de agosto de 2021 e o último pagamento
devido na data de vencimento. b) Movimentação:
Em 31 de dezembro de 2020
Emissão de debêntures
61.000
(-) Custos de captação
(2.264)
Juros incorridos
5.051
(3.303)
(-) Amortizações de juros
Em 31 de dezembro de 2021
60.484
c) “Covenants”: As debêntures possuem cláusulas de vencimento antecipado não automático (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses tipos de operações relacionadas ao atendimento de índices
econômico-financeiros, os quais estão detalhados a seguir: I. Indicador Dívida Bruta/EBITDA Pro Forma,
menor ou igual a (i) 4,0x (quatro vezes), sendo a apuração com base no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; (ii) 3,5x (três vírgula cinco vezes) a ser verificado com base nas demonstrações
financeiras anuais e consolidadas do Emissor, sendo a apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) 3,0x (três vezes) a ser verificado com base nas demonstrações
financeiras anuais e consolidadas do Emissor, sendo a primeira apuração com base no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2023, em diante. Para fins do presente item Dívida Bruta e EBITDA
terão os seguintes significados: “Dívida Bruta”: significa o volume total dos empréstimos e financiamentos
obtidos pelo Emissor, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas do Emissor referentes ao exercício social mais recente emitidas pelo Emissor; e “Patrimônio Líquido”: significa o patrimônio
líquido do Emissor, com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas do Emissor referentes
ao exercício social mais recente emitidas pelo Emissor; “EBITDA Pro Forma”: significa o lucro antes
do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, imparidade dos ativos e equivalências
patrimoniais, apurado ao longo dos últimos 12 (doze) meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 (doze)
meses de todas as sociedades incorporadas e/ou adquiridas pelo Emissor até a data de apuração.
II. Margem EBITDA Pro Forma em relação à Receita Líquida igual ou superior a 20% (vinte por cento).
III. Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) superior ou igual a 4,0x (quatro vezes) até a Data
de Vencimento. Para fins do presente item considera-se como “ICSD”, o resultado da seguinte equação:
ICSD = Disponibilidades + Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais. Em 31 de dezembro de 2021,
a Companhia não demonstrou capacidade de atender a nenhum dos três covenants estabelecidos e
manteve o saldo das Debêntures no passivo circulante, no entanto buscou junto aos debenturistas um
“waiver” válido pelos próximos 12 meses, o qual foi concedido e formalizado em assembleia geral de
debenturistas (“AGD”) datada de 30 de março de 2022, previamente à emissão destas demonstrações
financeiras. Na mesma AGD, os debenturistas concordaram em alterar o “covenant” de Indicador de Dívida Bruta/EBITDA Pro Forma para 7,2x, o “covenant” de Margem EBITDA Pro Forma em relação a receita
líquida para igual ou superior a 7,1% e manter o “covenant” de ICSD em 4,0x para o exercício de 2022. d)
Prêmio de Exposição: Em razão da exposição do Investidor Inicial ao subscrever e adquirir, na qualidade
de investidor inicial, as Debêntures da Companhia, adicionalmente à remuneração fixa das Debêntures
(CDI + 8,0%), a Companhia se compromete a pagar o prêmio de exposição ao Investidor Inicial, de forma
proporcional à quantidade de Debêntures Inicialmente Adquiridas, mediante a ocorrência de um Evento
de Liquidez, conforme definido nas Cartas Kicker emitidas em favor dos debenturistas que adquiriram as
primeiras 61.000 debêntures, em circulação até 31 de dezembro de 2021. Evento de Liquidez: O Prêmio
de Exposição será devido no caso de alienação, venda, troca, permuta ou qualquer forma de alteração,
direta ou indireta, da estrutura de capital da Companhia ou de qualquer outro veículo detido, direta ou
indiretamente, pela Companhia e/ou seu(s) controlador(es) (“Veículo da Companhia”) em razão de (i)
venda primária ou secundária, feita em conjunto ou separadamente, da Companhia ou de qualquer
Veículo da Companhia; (ii) venda pública de qualquer montante de quotas e/ou ações da Companhia,
de participação societária equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações representativas do

total do capital social da Companhia ou de qualquer outro Veículo da Companhia decorrente de reorganizações societárias de qualquer natureza, inclusive pela alienação ou venda de um ou mais negócios,
marcas ou patentes inerentes à atividade da Companhia; ou (Y) Resgate Antecipado Facultativo Total
das Debêntures ou Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, nos termos das
Cláusulas 5.1 e 5.4 da Escritura de Emissão das Debêntures (“Evento de Liquidez”). Para qualquer efeito, não serão considerados Eventos de Liquidez as transações societárias que não envolvam terceiros,
entre a Companhia e suas subsidiárias, para fins de planejamento fiscal e societário da Companhia.
Prêmio de Exposição: O prêmio de exposição será determinado de acordo com o seguinte critério:
Percentual do Valor Total
Data do Evento de Liquidez (X) ou Resgate Antecipado(Y)
da Emissão (%)
De 14 de maio de 2021 (inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive)
35,00%
De 14 de maio de 2022 (inclusive) até 14 de maio de 2023 (exclusive)
40,00%
De 14 de maio de 2023 (inclusive) até 14 de maio de 2024 (exclusive)
45,00%
De 14 de maio de 2024 (inclusive) até 14 de maio de 2031
50,00%
O Prêmio de Exposição aplicável para a hipótese (X) acima, calculado pro-rata com base no total de
Debêntures Inicialmente Adquiridas pelo Investidor Inicial, será equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor atribuído à totalidade das quotas e/ou ações da Companhia e/ou do Veículo da Companhia no caso
de um Evento de Liquidez (“Equity Value”) para cada 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures
subscritas e adquiridas no mercado primário, limitado ao percentual do Valor Total da Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão), na Data de Emissão. O Prêmio de Exposição aplicável para
a hipótese (Y) acima, calculado pro-rata com base no total de Debêntures Inicialmente Adquiridas pelo
Investidor Inicial, será calculado com base no Valor Total da Emissão (conforme definido na Escritura de
Emissão). O Prêmio de Exposição não possui qualquer vinculação com a Remuneração das Debêntures
e deve ser considerado como uma compensação adicional e independente, devida exclusivamente ao
Investidor Inicial que adquiriu Debêntures Inicialmente Adquiridas da primeira Emissão da Companhia
no mercado primário, não sendo, portanto, devido a quaisquer outros investidores. O Prêmio de Exposição será devido apenas uma única vez por Investidor Inicial, não podendo seu exercício ocorrer em
mais de um Evento de Liquidez por Investidor Inicial. e) Garantias: Em garantia do fiel, pontual e integral
cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, relativas às Debêntures e à Escritura de
Emissão, pela Companhia, foram formalizadas as seguintes garantias: (i) cessão fiduciária da totalidade dos direitos e créditos oriundos da conta vinculada desembolso (conforme definido no contrato de
cessão fiduciária) e da conta vinculada centralizadora (conforme definido no contrato de cessão fiduciária), ambas de titularidade do emissor indicadas no contrato de cessão fiduciária de recebíveis (em
conjunto, as “Contas Vinculadas”); e (ii) alienação fiduciária, pela Companhia, da totalidade das ações
e cotas das controladas adquiridas, bem como quaisquer outras ações ordinárias ou preferenciais, com
ou sem direito de voto, representativas do capital social das controladas adquiridas, que venham a ser
subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Companhia (“Alienação Fiduciária de Ações
e Cotas”). Em 31 de dezembro de 2021, a totalidade das quotas representativas do capital social das
sociedades controladas Leadlovers e Onclick servem de garantia real às debêntures, estando estas
alienadas em favor dos debenturistas. A partir da última AGD em 30 de março de 2022, a totalidade
das quotas representativas do capital social da sociedade controlada Datahub passou a ser, também ,
garantia real às debêntures. 16. Provisões para Riscos: As provisões para riscos foram constituídas
para cobrir perdas prováveis em situações nas quais a Companhia avalia ser provável a realização
de desembolsos futuros. As provisões foram constituídas, considerando o julgamento dos assessores
legais e da Administração, sendo suficientes para fazer face às perdas esperadas. O valor total de provisões é de R$32.586 e está composto pelo valor de R$28.224 que foi constituído, substancialmente,
como parte da aquisição das empresas demonstradas através da nota explicativa nº 5, e pelo valor de
R$4.362 relacionado a um auto de infração referente ao período de 2016 a 2020, cuja autoridade fiscal
entende que o Imposto Sobre Serviço (“ISS”) devido seria de 5%, enquanto a Companhia recolheu a 2%.
Processos com risco de perda possível: A Companhia e suas controladas possuem ações de natureza
cível e tributária, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração e com base na avaliação
de seus consultores jurídicos externos, como possível perda, para os quais não há provisão constituída
conforme composição a seguir:
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Cível
326
Tributário
1.209
1.535
17. Patrimônio Líquido: 17.1. Capital social: Em 21 de outubro de 2020, data da constituição, o capital
social da Companhia totalmente subscrito e integralizado era de R$10.000 divididos em 10.000 ações
ordinárias nominativas de R$1,00 cada. Em 25 de novembro de 2020, a Nuvini celebrou um Acordo de
Cessão de Obrigação e Assunção de Responsabilidade com a sua controladora Keiretsu Tecnologia
S.A. (“Keiretsu”) no montante de R$108.370.047, refletindo no patrimônio líquido da Nuvini, totalizando
assim um capital social no valor de R$108.380.047 dividido em 108.380.047 ações ordinárias nominativas de R$1,00 cada. Em 31 de dezembro de 2020, a Keiretsu detinha 100% das ações da Nuvini S.A.
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$35.389 expresso em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado dividido em 121.045.895 ações ordinárias, nominativa
e sem valor nominal. Em 30 de junho de 2021 ocorreu aumento de capital mediante a capitalização
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital realizados até 31 de maio de 2021, no montante
de R$35.692 e de mútuos realizados entre novembro 2020 e de maio de 2021, no montante total de
R$3.201 realizado pela acionista Keiretsu em favor da Companhia, passando o valor do capital social da
Companhia para R$147.273 mediante a emissão de 30.229.076 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, ao preço da emissão de R$1,29 por ação, conforme estabelecido pela Lei 6.404 - Lei
das Sociedades Anônimas. O capital social, por meio de agrupamento das ações de emissão da Companhia ficou na proporção de 1,145 ação por 1, sem alteração no capital social da Companhia, passando
o capital social da Companhia a ser dividido em 121.045.895 ações ordinárias, nominativa e sem valor
nominal. Em ato contínuo na mesma data, ocorreu a redução do capital da Companhia, em decorrência
da incorporação da Keiretsu, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia nem qualquer
restituição de valores à sua acionista única, no montante de R$109.869 de forma que o capital social
passou de R$147.273 para R$35.389. 17.2. Reserva de capital: O saldo de Reserva de Capital em 31 de
dezembro de 2021 é composto por plano de remuneração baseado em ações, nota explicativa nº 16 e
bônus de subscrição no montante de R$16.650 emitido na forma dos artigos 75 a 79 da Lei nº 6.404/1976
(“Lei das S.A”), pagos integralmente pelos investidores e que poderá ser exercido: (i) em até 30 dias a
contar da aprovação do primeiro evento de aumento de capital da Companhia que seja realizado após
a presente data no valor de pelo menos R$100.000 e que resulte na emissão de ações pela Companhia
(respectivamente, o “Aporte” e a “Janela de Exercício por Aporte”). (ii) em até 30 dias após o 2º aniversário a contar da data de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), desde que, e unicamente
se, não tenha ocorrido qualquer evento de Aporte (conforme definido no item “i” acima) entre a presente
data e o 2º aniversário a partir da presente data (“Janela de Exercício Final”). 17.3. Política de distribuição de dividendos: O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976, Lei das Sociedade por Ações, consideradas as deduções e acréscimos legais.
Quando deliberada a distribuição de dividendos, caberá à Diretoria fixar o prazo para o pagamento dos
dividendos, o qual deverá ocorrer sempre dentro do exercício social em que for aprovada a distribuição.
18. Plano de Remuneração Baseado em Ações: A Companhia mensura o custo de transações liquidadas
com ações a seus empregados, baseada no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. O plano de remuneração baseado em Ações da Companhia estabelece regras para que determinados
participantes e administradores da Nuvini S.A, possam adquirir ações de sua emissão por meio da outorga
de ações, para gerar alinhamento a médio e longo prazos dos interesses dos beneficiários com os interesses
dos acionistas e ampliar o senso de propriedade e o comprometimento dos executivos por meio do conceito
de investimento e risco. O plano é administrado pela Administração da Companhia, que estabelece anualmente programas de outorga, sendo que de acordo com as regras do Código de Ética da Companhia, os
administradores não participam das decisões do plano que os beneficiam diretamente. 18.1. Plano de opção
de ações: O plano de opções de ações totaliza 11 outorgas no período entre fevereiro de 2020 e novembro
de 2021 que somaram 5.016.549 opções de ações e em 31 de dezembro não havia nenhum item “vested”.
O total de despesa reconhecida no exercício decorrente com pagamento baseado em ações foi de R$3.855,
sendo R$1.839 oriundos de transações do exercício e R$2.015 oriundos da transação de incorporação da
Keiretsu, conforme mencionado através da nota explicativa nº 16. O valor das opções de ações é o valor de
mercado, avaliado pelo método de Black&Scholes, na data da outorga a cada beneficiário. As variáveis utilizadas nos cálculos e os resultados são: • Preço de exercício - definido em contrato a cada data de outorga
e que varia de R$0,50 a R$3,79/ação. • Preço de mercado (Spot) - valor de mercado da ação na data da
outorga e que coincide com o preço de exercício do plano. • Prazo para o exercício - definido em contrato e
que representa as 25 liquidações mensais após o período de “vesting” até dois anos após a data de “vesting”
(em 31 de dezembro de 2021 entre 4,9 e 7 anos). • Taxa livre de risco - identificada pelas operações de
swap entre DI e pré-divulgadas pela B3 para os vencimentos das opções (entre 5,28% e 11,45%). • Volatilidade - definida pela média de empresas selecionadas como pares, a saber (Totvs S.A. - TOTS3; SINQIA
S.A. - SQIA3 e Locaweb Serviços de Internet S.A. - LWSA3), representando entre 36,3% e 55,1%. Como
resultado foram obtidos valores de opções de ação, entre R$0,211 e R$2,428/ação.
Consolidado
19. Receita Operacional Líquida
31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional bruta:
Receita de Serviços - recorrentes
96.060
2.146
Receita de Serviços - não recorrentes
2.373
98.433
2.146
Deduções da receita:
Cancelamentos e devoluções
(1.357)
ISS sobre serviços
(2.762)
(44)
PIS sobre serviços
(791)
(14)
COFINS sobre serviços
(3.639)
(64)
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
(1.425)
(9.974)
(122)
Receita operacional líquida
88.459
2.024
20. Custos e Despesas por Natureza
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal
(12.025)
(808)
(54.307)
(1.442)
Serviços de terceiros e outros insumos
(1.196)
(149)
(19.782)
(285)
Despesas comerciais e marketing
(369)
(10)
(8.098)
(113)
Depreciação e amortização
(11.881)
(450)
(14.268)
(458)
“Impairment” (ágio)
(9.065)
(9.065)
Auditoria e Consultoria
(1.861)
(836)
(5.574)
(919)
Outras despesas administrativas
(325)
(8)
(1.762)
(190)
Provisões
(8.090)
(90)
Resultado de equivalência patrimonial
(4.495)
522
Total
(41.217)
(1.739) (120.946)
(3.497)
Custo dos serviços prestados
(27.050)
(334)
Despesas comerciais
(369)
(22.597)
(325)
Despesas gerais e administrativas
(36.353)
(2.261)
(71.311)
(2.838)
Resultado de equivalência patrimonial
(4.495)
522
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
12
(3.497)
Total
(41.217)
(1.739) (120.946)
21. Resultado Financeiro
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas Financeiras:
Ajuste financeiro de obrigações com aquisição de
investimentos (“earn-out”)
3.383
3.383
Rendimentos sobre aplicações financeiras
200
355
1
Juros e multas ativos
23
211
7
Descontos obtidos
11
Total
3.606
3.960
8
Despesas Financeiras:
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
(5.051)
(5.513)
Outros juros e multas
(983)
(1.745)
Variação cambial passiva
(1)
(69)
(1)
Total
(6.034)
(1)
(7.327)
(1)
Resultado financeiro, líquido
(2.428)
(1)
(3.367)
7
22. Imposto de Renda e Contibuição Social
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
(35.854)
(1.466)
Crédito de Imposto de renda e contribuição social à alíquota combinada 34%
12.190
498
Ajustes para demonstração da taxa efetiva:
Despesas não dedutíveis
(112)
Provisões não dedutíveis
(315)
Gratificação
(160)
Perdas de recebimento
(16)
Arrendamento
(83)
Efeito de apuração lucro presumido
(4.230)
(225)
Lei do Bem
633
Compensação de prejuízo fiscal
142
Imposto diferido não contabilizado (prejuízo fiscal)
(15.963)
Outros
123
Imposto de renda e contribuição social registrado no resultado do exercício
(7.791)
(274)
22%
19%
23. Cobertura de Seguros: A Companhia e suas controladas, com base na avaliação de seus consultores, mantêm coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir riscos ativos
alugados e os decorrentes de arrendamento e de responsabilidade civil.
31/12/2021
Ramo
Seguradora
Consolidado
D&O - Responsabilidade Civil Profissional
AIG Seguros Brasil S.A.
10.000
D&O - Responsabilidade Civil Profissional
Axa Seguros S.A.
10.000
E&O - Responsabilidade Civil Profissional
Liberty Seguros S.A.
1.000
Compreensivo Empresarial
Liberty Seguros S.A.
4.000
Cyber - Compreensivo Riscos Cibernéticos
AIG Seguros Brasil S.A.
10.000
24. Itens Suplementares ao Fluxo de Caixa: No exercício findo e 31 de dezembro de 2021, a Companhia
registrou transações que não apresentaram efeito caixa, conforme a seguir: • Adição de direto de uso em
contrato de arrendamento no valor de R$2.942, no Consolidado (ver nota explicativa nº 11). • Valores
relativos a obrigações com aquisição de investimentos de R$417.988, na Controladora e Consolidado (ver
nota explicativa nº 10). • Do valor total de Bônus de subscrição de R$16.650, R$1.500 (Controladora e
Consolidado) refere-se à parcela de bônus de subscrição transferida da Keiretsu para a Companhia, devido
ao processo de incorporação, que não envolveu entrada de caixa. Ver detalhes sobre bônus de subscrição
através da nota explicativa nº 17. • Do valor total de aumento de capital de R$38.893 (Controladora e Consolidado), houve uma parcela de aumento de capital realizado através da transferência de mútuo efetuado
à Nuvini pela Keiretsu em 2020, passando a ser parte da incorporação em 2021, no valor de R$1.108. Ver
detalhes sobre a incorporação da Keiretsu e aumento de capital através da nota explicativa nº 17.
25. Eventos Subsequente: Em de 30 de março de 2022, a Companhia realizou AGD onde foi aprovado
o “waiver” para não decretação do vencimento antecipado das debêntures e a alteração das cláusulas
de “covenants” financeiro conforme detalhado em nota explicativa nº 14 c).
Contador
Moacir Andrade Machado - CRC: 1SP 242981/O-0

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
cional: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras individuais e exercício, de maneira a observar se as receitas provenientes dessas transações foram reconhecidas
consolidadas, a Companhia apresentou excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes de pelos valores adequados e no período de competência correto; e (iii) a avaliação das premissas utilizaR$198.442 mil e R$203.015 mil (individual e consolidado, respectivamente) em 31 de dezembro de 2021, das pela Companhia para a determinação do montante de receitas a ser reconhecido relativo a transadecorrente, substancialmente, de reclassificação das debêntures do passivo não circulante para o passi- ções ainda não faturadas até a data de encerramento de cada exercício. Examinamos também a adevo circulante (em função do não atingimento de determinado índice financeiro previsto em cláusula res- quação das divulgações sobre esse assunto incluídas nas notas explicativas nº 2.4 d) e nº 3.14 às detritiva do Acordo de Debenturistas, para o qual foi obtido, subsequente a 31 de dezembro de 2021, de- monstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências obtidas por meio dos
claração dos debenturistas sobre o não vencimento antecipado desta dívida para os próximos doze procedimentos de auditoria descritos anteriormente, consideramos o reconhecimento de receitas sobre
meses) e a consideração do saldo referente às obrigações com aquisição de investimentos (“earn out”), a prestação de serviços da Companhia, bem como as respectivas divulgações nas notas explicativas,
que foi apresentado no passivo circulante no valor de R$133.332 mil. Conforme apresentado na nota aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Combinações de Negócios
explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, bem como detalhes mencio- - Por que é um PAA: Conforme divulgado nas notas explicativas nº 2.4 e), nº 3.8 e nº 5 às demonstrações
nados na referida nota explicativa, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza rele- financeiras individuais e consolidadas, a Companhia adquiriu cinco empresas, a saber: Leadlovers Tecvante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Com- nologia Ltda., IPÊ Tecnologia Digital Ltda., Onclick Sistemas de Informação Ltda., Simplest Software
panhia, caso esta não tenha êxito nas ações que estão sendo desenvolvidas pela Administração para a Ltda. e Dataminer Dados, Informações e Documentos Ltda., pelos montantes de R$201.277 mil,
captação de recursos adicionais e possível postergação das obrigações com aquisição de investimentos. R$39.696 mil, R$39.502 mil, R$101.31 mil e R$43.715 mil, respectivamente. A aplicação do método de
Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: aquisição requer, entre outros procedimentos, que a Companhia determine o valor justo da contrapresPrincipais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os tação transferida (incluindo a contraprestação contingente), o valor justo dos ativos adquiridos e dos
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto passivos assumidos e a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra
de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na forma- vantajosa na operação. A realização de tais procedimentos demanda um elevado grau de subjetividade,
ção de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, incluindo a utilização de premissas relacionadas ao desempenho futuro dos negócios adquiridos e que
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconhecimento de Receitas sobre estão sujeitas a um elevado grau de incerteza. Essas combinações de negócios foram consideradas
prestação de serviços - Por que é um PAA: Conforme as notas explicativas nº 2.4 d) e nº 3.14 às demons- como um principal assunto em nossa auditoria, pois: (i) os valores envolvidos são significativos; (ii) houve
trações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia reconhece suas receitas à medida que suas julgamento significativo por parte da Administração na determinação das premissas utilizadas para a
obrigações de desempenho são cumpridas e desde que exista expectativa válida de recebimento do mensuração do valor justo dos ativos intangíveis identificados e ágios por expectativa de rentabilidade
cliente. Adicionalmente, ao final de cada período, a Companhia mensura e reconhece as receitas que futura reconhecidos pela Companhia. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos proceainda não foram faturadas, mas cujas obrigações de desempenho já foram cumpridas até a data-base. dimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) envolvimento de nossos especialistas de “Financial AdEsse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria pois: (i) os montantes envol- visory” na avaliação da razoabilidade da metodologia e principais premissas operacionais utilizadas pela
vidos foram considerados materiais para nossa auditoria; (ii) há julgamento envolvido quanto à determi- Companhia para mensurar o valor justo dos ativos intangíveis adquiridos, de acordo com os critérios
nação do cumprimento das obrigações de desempenho de acordo com os termos e condições das ven- estabelecidos pelo pronunciamento contábil CPC 15 – Combinação de Negócios; (ii) envolvimento de
das; e (iii) há julgamento envolvido quanto à determinação dos montantes de receita ainda não faturados nossos especialistas de “Financial Advisory” na avaliação da razoabilidade da taxa de desconto utilizada
e cujas obrigações de desempenho já foram cumpridas na data-base. Como o assunto foi conduzido em na estimativa do valor justo dos ativos intangíveis adquiridos e passivos assumidos; (iii) teste da acurácia
nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho e matemática do modelo de cálculo utilizado para a estimativa do valor justo dos ativos intangíveis identifida implementação das atividades de controles internos relevantes associadas com a mensuração e re- cados e passivos assumidos; e (iv) recálculo da contraprestação contingente devida para cada aquisiconhecimento das receitas; (ii) testes, em base amostral, de transações de venda ocorridas durante o ção, de acordo com metodologias previstas nos respectivos Contratos de Compra. Examinamos também
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a adequação das divulgações sobre esse assunto incluídas nas notas explicativas nº 2.4 e), nº 3.8 e nº
5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências obtidas por meio
dos procedimentos de auditoria descritos anteriormente, entendemos que a avaliação realizada pela
Administração e as respectivas divulgações nas notas explicativas são adequadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Ênfase: Período comparativo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia foi constituída em 21 de outubro de 2020. Dessa forma, as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas não estão sendo apresentadas em bases comparativas, considerando que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do período anterior
(apresentadas para fins de comparação) contemplam um período de 2 meses e 11 dias entre 21 de outubro de 2020 (data de início das atividades) e 31 de dezembro de 2020, comparadas a 12 meses no
exercício atual. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da
Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando e 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 Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são

obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de duas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de duas controladas.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 14 de abril de 2022
Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8
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