Quarta-feira, 1º/06/2022.

SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME: 20.404.895/0001-37
Relatório de Administração
Dem onstr ações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 e as correspondentes Fluxo de caixa das at ividades operacionais:
2021
2020
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 30/04/2022.
Lucro do exercício
8.140 14.892
Ajustes:
Balanço patrim onial em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
Demonstração do resultado em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
71
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020 . Depreciação
. Lucro na venda de participação societária
- (2.702)
Ativo
164.778 164.980 Receitas (despesas) operacionais
(4.044) (17.343)
Circulante
4
32.267 30.595 . Resultado de equivalência patrimonial
10.1
4.044
17.343 . Resultado da equivalência patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
1
423 . Despesas administrativas
10.2
(1.833)
(2.002) Variação nos ativos e passivos operacionais:
(24.609) (7.899)
Instrumentos financeiros
5
28.931
8.812 . Despesas tributárias
10.3
(49)
(200) . Instrumentos financeiros
1.707 (3.557)
Dividendos a receber
6
1.409 17.801 . Despesas com depreciação
(71) . Despesas antecipadas
(76)
Impostos a compensar
76
. Outras despesas (receitas) operacionais
4.561
(286) . Impostos a compensar
2
3.043
Despesas antecipadas
7
1.850
3.557 Receitas operacional
6.723
14.784 . Outros créditos
3
Outros créditos
2 . Receitas financeiras
11
1.844
483 . Outras contas a pagar
(32)
70
Não Circulante
132.511 134.385 . Despesas financeiras
11
(427)
(375) . Fiscais e previdênciárias
4
(1)
Investimentos
8 132.511 134.385
1.417
108 . Provisão para pagamentos a efetuar
(757)
Passivo e Patrimônio Líquido
164.778 164.980 Lucro do exercício
8.140
14.892 . Transações com partes relacionadas
(18.905) (14.183)
Circulante
45
71 Q uantidade de ações:
15.242.290 14.404.346 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fiscais e previdênciárias
39
71 Lucro por ação - R$
0,53
1,03 Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Alienação de imobilizado
7.500
Provisão para pagamentos a efetuar
3
Demonstração dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020
Dividendos recebido de coligada
22.289
1.000
Outras contas a pagar
3
(em milhares de reais)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
22.289
8.500
Não Circulante
86.451 87.819
Nota
2021
2020 Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Dividendos a pagar
9.c 86.451 87.819
8.140 14.892 Aumento de capital
1
6.053
Patrimônio líquido
78.282 77.090 Lucro do exercício
Dividendos pagos
(3.807)
Capital social
9.a 77.276 77.275 Outros com ponentes de resultados abrangentes
9.b
5.109
4.025 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(3.806) 6.053
Reservas de lucros
10.404
4.703 . Variação positiva reflexa no PL da investida
9.b (9.619) (9.115) Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(422)
370
Ajustes de avaliação patrimonial
9.b (9.398) (4.888) . Variação negativa reflexa no PL da investida
(4.510) (5.090) Caixa e equivalentes de caixa no início do período
423
53
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios
Total dos resultados abrangentes do exercício
3.630
9.802 Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do exercício
1
423
Findos em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 /12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
1. Contexto operacional. A Segpar Participações S.A. (“Companhia” ou “Segpar”) foi
Reservas de lucros
constituída em 16/04/2014 e tem como objeto social participar exclusivamente, como
Capital Reserva Reserva para dividendos
Reserva de Outros resultados
Lucros
acionista ou cotista, no capital social de sociedades autorizadas a funcionar pela Superinsocial
legal de ações preferenciais retenção de lucros
abrangentes acumulados
Total
tendência de Seguros Privados - SUSEP. Conforme instrumento particular de promessa
73.622
3.958
73.672
202
- 151.454
de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado em 11/06/2015 com o Banco Saldos em 31/12/2019
6.053
6.053
Rural S.A. – Em liquidação extrajudicial, a Companhia, adquiriu o lote correspondente Aumento de capital
(5.090)
- (5.090)
a 99,95% do capital social da KO VR Seguradora S. A. (anteriormente denominada In- Outros resultados abrangentes
(2.400)
- (2.400)
vestprev Seguradora S. A.) e, 99,99% do capital social da KO VR Previdência S.A. (an- Cisão parcial do patrimônio líquido
14.892 14.892
teriormente denominada Investprev Seguros e Previdência S. A.). O direito foi adquirido Lucro do exercício
conforme aviso de licitação de leilão, publicado no diário oficial da união em 25/05/2015, e Destinação:
745
(745)
autorizado pelo Banco Central do Brasil. O processo de formalização da transferência do Reserva legal
(73.672)
- (73.672)
controle acionário foi homologado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP Dividendos de exercícios anteriores
(14.147) (14.147)
em 29/06/2020. A Companhia possui participação societária nas seguintes empresas: Dividendos do exercício atual
Saldos em 31/12/2020
77.275
4.703
(4.888)
- 77.090
% Participação
Aumento de capital
1
1
2021
2020
(4.511)
- (4.511)
Empresa Direta Indireta Direta Indireta Outros resultados abrangentes
8.140
8.140
KO VR Seguradora S. A
99,95%
- 99,95%
- Lucro do exercício
KO VR Previdência S.A.
99,99%
- 99,99%
- Destinação:
407
(407)
KO VR Capitalização
99,99%
- 99,99% Reserva legal
3.360
(3.360)
Suhic Investimentos e Participações Ltda.
- 99,99%
- Reservas para dividendos de ações preferenciais
1.935
(1.935)
2. Resumo das principais políticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. Reserva de retenção de lucros
(2.438) (2.438)
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as polí- Dividendos do exercício atual
77.276
5.110
3.360
1.935
(9.399)
- 78.282
ticas contábeis do Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - Contabilidade para Peque- Saldos em 31/12/2021
2021
2020
nas e Médias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis tiva de recuperação do valor pago. O saldo apresentado em 31/12/2021, refere-se b) Outros resultados abrangentes
KOVR KOVR
KOVR KOVR
(CPC) e aprovada pela Resolução CFC nº 1.055/05 e alterações posteriores. A emissão contrato de serviços de administração a ser prestados no prazo de 3 anos conforme
Previ- SeguPrevi- Segudas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 25/02/2022. 2.2. contrato celebrado em 31/01/2020.
dência radora
dência radora
Base de elaboração. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo
Saldo a amortizar
S. A.
S. A. Saldo S. A. S. A. Saldo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”),
Valor do contrato
Valor amortizado
2021
2020
(173) (4.715) (4.888) (147) 349
202
considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
5.122
3.272
1.850
3.557 Saldo no início do exercício
Variação positiva reflexa no PL
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliá- 8. Investimentos. Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP:
da investida
490 4.619 5.109
244 3.781 4.025
rios – CVM e pelas disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações. A partir de
2021
2020
Variação negativa reflexa no
2014, as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às demonstrações financeiras
KOVR KOVR
KOVR
PL da investida
(274) (9.345) (9.619) (270) (8.845) (9.115)
individuais não diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas,
Segu- PreviKOVR PreviResultado das variações reflexas
uma vez que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) passou a permitir a
radora dência
Seguradora dência
no PL das investidas no exercício
216 (4.726) (4.510) (26) (5.064) (5.090)
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações
S. A.
S. A. Total
S. A.
S. A.
Total Saldo no final do exercício
43 (9.441) (9.398) (173) (4.715) (4.888)
separadas (conforme deliberação CVM nº 733/14). Dessa forma, elas também estão Participação %
99,95% 99,99%
99,95% 99,99%
Referem-se à contrapartida, das atualizações ao valor de mercado dos títulos e valores
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Quantidade de
mobiliários classificados com disponíveis para a venda, registradas no patrimônio líquido
Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Stan- ações possuídas
32.920 23.506
329.195.980 235.051
das investidas. c) Dividendos. Os dividendos em 31/12/2021 e 2020 foram apurados
dards Board (IASB). 2.3. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos Capital social
43.611 23.700
43.611 23.700
conforme a seguir:
2021
2020
nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal Patrimônio líquido
113.121 19.448
113.324 21.119
Lucro líquido do exercício
8.140 14.892
ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações Resultado líquido
(-) Reserva legal
(407)
(745)
financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos do exercício
5.934 (1.886) 4.048
18.953 (1.601) 17.352 Lucro líquido ajustado
7.733 14.147
os valores aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. Valor do investimento 113.065 19.446 132.511
113.268 21.117 134.385 Dividendos declarados no exercício:
2.4. Uso de estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras requerem o Resultado da participa- Do exercício atual
773 14.147
uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As es- ção em controladas
5.931 (1.886) 4.045
18.943 (1.601) 17.342 - De exercícios anteriores
85.678 73.672
timativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram (I) Seguradoras: Conforme apresentado no quadro acima, a Segpar detém as par- Saldo de dividendos a pagar
86.451 87.819
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração ticipações no capital das empresas KOVR Previdência S/A, KOVR Seguradora S/A 10. Receitas (despesas) por natureza
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. (“Seguradora”) e indiretamente pela Seguradora na KO VR Capitalização S/A. As re- 10.1. Resultado de equivalência patrimonial
2021
2020
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo- feridas participações foram autorizadas pela SUSEP, através da carta homologatória KO VR Seguradora
5.930 18.944
res divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento eletrônica nº 8/2020/SUSEP, em 29/06/2020, que deferiu o pleito. A Segpar adquiriu KO VR Seguros e Previdência
(1.886) (1.601)
probabilístico inerente ao processo de estimativa. 2.5. Caixa e equivalente de caixa. em 11/06/2015 as participações societárias nas empresas KO VR Seguradora S.A.
4.044 17.343
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros in10.2. Despesas administrativas
2021
2020
e
KO
VR
Previdência
S.A.,
correspondendo
a
99,95%
e,
99,99%,
respectivamente,
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meServiços técnicos
(1.707) (1.567)
do
capital
social
das
investidas
pelo
preço
de
R$
60.000,
liquidado
integralmente
em
ses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6.
Consultoria jurídica
(15)
Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando 21/12/2018. Conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária da inves- Auditoria
(62)
(35)
tida
KOVR
Seguradora
S.
A.
realizada
em
30/06/2021,
foi
aprovado
o
grupamenuma entidade da Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos.
Assessoria contábil
(34)
(31)
to
de
ações
ordinárias
nominativas
na
proporção
de
10.000
(dez
mil)
para
1
(uma)
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os cusCondomínio
(297)
ação.
Em
consequência
a
quantidade
de
ações
detidas
pela
SEGPAR,
passou
de
tos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos
Serviços prestados - PJ
(1)
(3)
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 329.195.980 para 32.920. Conforme estabelecido na Assembleia Geral Extraordi- Anuidades e mensalidades
nária
da
investida
KOVR
Previdência
S.
A.
realizada
em
30/06/2021,
foi
aprovado
o
meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos
Publicações
(23)
(47)
grupamento
de
ações
ordinárias
nominativas
na
proporção
de
10
(dez)
para
1
(uma)
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretaDemais despesas administrativas
(6)
(7)
mente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do ação. Em consequência a quantidade de ações detidas pela SEGPAR, passou de Totais
(1.833) (2.002)
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 2.7. Investimentos em con- 235.051 para 23.506. 9. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social subs- 10.3. Despesas tributárias
2021
2020
troladas e coligadas. Os investimentos em controladas e coligadas são reconhecidos, crito está representado por 15.242.286 ações ordinárias e 4 ações preferenciais, no Despesas de PIS
(5)
(12)
inicialmente, pelo custo da transação e ajustado, subsequentemente, pelo método de valor de R$ 77.276 (R$ 77.275 – 14.404.343 ações ordinárias em 2020), todas no- Despesas de COFINS
(33)
(58)
equivalência patrimonial para refletir a participação da Companhia no resultado e em minativas sem valor nominal. (i) Principais eventos ocorridos em 2021: Assembleia Juros e multas sobre impostos e contribuições
(6)
(127)
outros resultados abrangentes das controladas e/ou coligadas. 2.8. Provisões. São geral extraordinária de 31/03/2021: • Aprovar um aumento de capital de R$ 1 com Taxas e emolumentos diversos
(5)
(3)
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada emissão de 837.943 ações ordinárias sem valor nominal. Assembleia geral ordinária Totais
(49)
(200)
como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja ne- e extraordinária em 21/06/2021: • Ratificar os dividendos aprovados em 30/06/2020, 11. Resultado financeiro
2021
2020
cessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.9. tomar as contas dos administradores, aprovar as demonstrações financeiras de Receitas financeiras
Tributação. A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obte- 2020 e ratificar a destinação dos lucros e a distribuição dos dividendos deliberada na Lucro com certificado de depósito bancário
823
9
ve base de cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social. A Companhia Ata de Reunião de Diretoria de 30/12/2020. • Ratificação da distribuição de dividen- Ganho de avaliação a mercado - FII
1.021
474
adotou em 2021 o regime de apuração pelo lucro real. 3. Demonstração dos fluxos dos de 2017, 2018 e 2019. Assembleia geral extraordinária de 4/10/2021: • Alteração
1.844
483
de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 4. de endereço. • Criação das ações preferenciais classe D, com aumento de capital Despesas financeiras
Caixa e equivalentes de caixa. O montante de R$ 1, apresentado em 31/12/2021 (R$ de R$ 0,03. (ii) Principais eventos ocorridos em 2020: Assembleia geral ordinária e Prejuízo com aplicação em fundos - FII
(427)
(308)
423 em 31/12/2020), corresponde ao saldo disponível em banco conta movimento. 5. extraordinária de 15/06/2020: • Cisão parcial da companhia, com consequente redu- Perdas de avaliação a mercado – FII
(67)
Instrumentos financeiros. Representadas por aplicações em cotas do Brazil Realty
(427)
(375)
ção
do
capital
social
em
R$
2.400,
sem
cancelamento
de
ações.
Parcela
do
capital
Fundo de Investimento Imobiliário avaliados a preço de mercado com base na cotação
1.417
108
cindida está composta pelas 2.400.000 quotas da SUHIC Investimentos e Participamédia apresentada no último dia útil do ano na BMF&Bovespa:
12. Gestão de riscos. a) Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas financeições
Ltda.
detidas
anteriormente
pela
Segpar.
Em
função
da
cisão
o
capital
social
Valor atualizado
ras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que
Títulos
Vencimento Custo
2021 2020 passou de R$ 73.622 para R$ 71.622. Assembleia geral ordinária e extraordinária de tenham caráter especulativo. b) Risco de taxa de câmbio. O resultado da Companhia
Certificado de depósito bancário (1)
04/08/2022 19.028 19.525
- 30/06/2020: • Aprovação da contratação da empresa de auditoria UHY Bendoraytes não é suscetível a sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois a Companhia
Cotas de fundo de investimentos (2)
8.450 9.406 8.812 &Cia Auditores Independente. • Ratificar a integralização do valor de R$ 6.050 cor- não possui operações em moeda estrangeira. c) Risco de liquidez. O risco de liquidez
Totais
27.478 28.931 8.812 respondentes a 923.803 ações ordinárias sem valor nominal. • Aprovação das contas consiste na eventualidade da Companhia e sua investida não disporem de recursos sufi(1) Certificado de depósito bancário pós fixado, indexado ao CDI e emitido pelo Ban- dos administradores. • Aprovação da distribuição de dividendos a serem pagos até cientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos
co Master S. A. (2) Representadas por aplicações em cotas do Brazil Realty Fundo de 31/12/2020. Assembleia geral extraordinária de 1/09/2020: • Nomeação e renúncia de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da
Investimento Imobiliário avaliados a preço de mercado com base na cotação média de diretores. Assembleia geral extraordinária de 8/09/2020: • Aprovação do aumento Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a
apresentada no último dia útil do ano na BMF&Bovespa: 6. Dividendos a receber. de R$ 3 com emissão de 2.238.890 ações ordinárias. Assembleia geral extraordiná- garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando neCorresponde aos dividendos obrigatórios apropriados sobre o resultado obtido na ria de 21/12/2020: • Criação das ações preferenciais classe A, B e C sem direito a voto cessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não
investida, KO VR Seguradora S.A. Tais dividendos foram apurados considerando e com dividendo fixo. • Aprovação o aumento de R$ 0,03 mediante a emissão de 3 gerando riscos de liquidez para a Companhia. 13. Eventos subsequentes. Não houve
o percentual de 25% sobre o lucro. 7. Despesas antecipadas. As despesas pagas (três) ações preferencias das classes A, B e C sendo uma de cada. Assembleia geral nenhum evento subsequente que possa afetar as demonstrações financeiras.
antecipadamente são registradas pelo valor efetivamente pago e são reconhecidas extraordinária de 30/12/2020: • Destinação do lucro líquido do exercício sendo 5%
A Diretoria
no resultado à medida que seus benefícios são obtidos ou quando não há expecta- para constituição da Reserva Legal e 95% para pagamento de dividendos.
Carlos Alberto Inocêncio - Contador - CRC-RJ 081135/O -7
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Ao Conselho de Administração e Diretoria do SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). 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”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras 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 eficiências 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. Rio de Janeiro, 29/03/2022. UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.
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