
CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Relatório de Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações 
financeiras relativas as atividades da Cia. referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, compreendendo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos 
Resultados do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, acompanhado das Notas Explicativas. A Diretoria.
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31/12/2020 e 2019 

(Em Reais) Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Ativo
Reapre-
sentado

Reapre- 
sentado

Circulante 4.530 4.590 17.618.511 12.001.934
Caixa e equivalentes 
de caixa 6 1.217 1.277 9.799.108 5.385.505
Contas a receber 7 - - 5.324.949 4.901.264
Estoques 8 - - 377.504 620.915
Tributos a recuperar 9 1.160 1.160 1.813.503 953.020
Créditos diversos 10 2.153 2.153 303.447 141.230
Não circulante 34.889.442 37.754.543 97.517.759 96.443.839
Créditos diversos 10 - - 520.540 520.540
Propriedade para 
investimentos 11 - - 238.075 238.075
Investimentos 12 34.889.442 37.754.543 - -
Imobilizado 13 - - 10.671.995 14.761.096
Intangível 14 - - 86.087.149 80.924.128
Total do ativo 34.893.972 37.759.133 115.136.270 108.445.773
Passivo e patrimônio 
líquido
Circulante 8.881 16.696.424 27.540.448 47.294.352
Empréstimos e 
financiamentos 15 - - 7.492.218 13.613.028
Debêntures 16 16.687.543 - 16.687.543
Fornecedores e contas 
a pagar 17 8.691 8.691 2.288.557 2.109.407
Obrigações tributárias 18 190 190 5.687.114 1.836.176
Obrigações 
trabalhistas 19 - - 8.502.993 4.735.317
Outras contas a pagar 21 - - 3.569.566 8.312.881
Não circulante - - 51.260.966 38.418.112
Empréstimos e 
financiamentos 15 - - 41.263.510 26.422.066
Obrigações tributárias 18 - - 1.498.081 2.557.027
Obrigações trabalhistas 19 - - 1.948.469 2.888.113
Outras contas a pagar 21 - - 6.550.906 6.550.906
Patrimônio líquido 34.885.091 21.062.709 36.334.856 22.733.309
Capital social 22.1 43.171.665 26.300.100 43.171.665 26.300.100
Reserva de capital 22.2 2.527.669 2.527.669 2.527.669 2.527.669
Prejuízos acumulados (10.814.243) (7.765.060) (10.814.243) (7.765.060)
Atribuído à participação 
dos controladores 34.885.091 21.062.709 34.885.091 21.062.709
Participação dos não 
controladores - - 1.449.765 1.670.600
Total do passivo e 
patrimônio líquido 34.893.972 37.759.133 115.136.270 108.445.773

Demonstrações do resultado individuais e consolidadas em 31/12/2020 e 2019
(Em Reais) Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional
 Reapre-
sentado

 Reapre- 
sentado

líquida 23 - - 49.391.899 62.785.660
(-) Custo dos serviços 
prestados e de venda 
de livros 24 - - (15.391.958) (19.599.446)
Lucro bruto - - 33.999.941 43.186.214
(+/-) (Despesas)/re-
ceitas operacionais
Gerais e administrativas 24 - (3.471) (31.374.627) (39.642.808)
Tributárias - (1.219) (50.728) (441.593)
Outras despesas ou 
receitas operacionais - - 32.803 8.000
Resultado de equiva-
lência patrimonial 12 (2.865.101) (1.833.811) - -
Lucro operacional 
antes do resultado 
financeiro (2.865.101) (1.838.501) 2.607.389 3.109.813
Receitas financeiras 25 - - 491.884 575.615
Despesas financeiras 25 (184.082) (689.663) (6.369.291) (6.353.358)
Prejuízo do exercício (3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Atribuíveis a:
Acionistas controladores (3.049.183) (2.528.164)
Acionistas não controladores (220.835) (139.766)

(3.270.018) (2.667.930)
Quantidade de ações 
no fim do exercício 43.171.665 26.300.100
Prejuízo por ação no 
fim do exercício (0,07) (0,10)

Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas 
 em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Prejuízo do exercício (3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Total do resultados 
abrangente do exercício (3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Total do resultado 
abrangente do exercício 
atribuível a:
Acionistas controladores (3.049.183) (2.528.164)
Acionistas não controladores (220.835) (139.766)

(3.270.018) (2.667.930)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas (Em Reais)

Consolidado
Controladora

Particip. de não controladoresCapital social Reserva de capital Prejuízos acumulados Total Total
Saldos em 31/12/18 26.300.100 2.527.669 (4.181.722) 24.646.047 756.218 25.402.265
Efeitos da reapresentação - - (1.055.174) (1.055.174) 1.054.148 (1.026)
Em 01/01/19 (reapresentado) 26.300.100 2.527.669 (5.236.896) 23.590.873 1.810.366 25.401.239
Prejuízo do exercício - - (2.528.164) (2.528.164) (139.766) (2.667.930)
Saldos em 31/12/19 26.300.100 2.527.669 (7.765.060) 21.062.709 1.670.600 22.733.309
Aumento do capital social 16.871.565 - - 16.871.565 16.871.565
Prejuízo do exercício - - (3.049.183) (3.049.183) (220.835) (3.270.018)
Saldos em 31/12/20 43.171.665 2.527.669 (10.814.243) 34.885.091 1.449.765 36.334.856

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Prejuízo do exercício (3.049.183) (2.528.164) (3.270.018) (2.667.930)
Itens que não afetam o caixa 
operacional
Despesas com depreciação do 
imobilizado - - 1.655.147 2.048.747
Despesas c/ depreciação do 
direito de uso - - 4.149.142 4.377.983
Despesas com amortização do 
intangível - - 3.624.594 2.639.923
Encargos financeiros sobre 
empréstimos e financiamentos - - 3.951.338 3.590.135
Atualização monetária de 
debêntures 184.022 689.515 184.022 689.515
Encargos financeiros sobre 
arrendamentos (direito de uso) - - 728.114 722.806
Perda estimada com créditos 
de liquidação duvidosa de 
contas a receber - - 352.231 291.002
Constituição (Reversão) de 
perdas prováveis na realização 
de estoques - - 324.747 7.847
Resultado de equivalência 
patrimonial 2.865.101 1.833.811 - -
(Prejuízo)/lucro líquido do 
exercício ajustado (60) (4.838) 11.699.317 11.700.028
Aumento líquido/(diminuição) 
das contas de ativo e passivo
Contas a receber - - (775.916) (617.863)
Estoques - - (81.336) (7.494)
Tributos a recuperar - - (860.483) 1.401.838
Créditos diversos - - (162.217) (81.139)
Fornecedores e contas a pagar - 903 179.150 214.229
Obrigações tributárias - 11 2.791.992 (834.336)
Obrigações trabalhistas - - 2.828.032 (563.228)
Outras contas a pagar - - (5.471.429) (4.961.883)
Caixa líquido gerado das 
atividades operacionais - 914 (1.552.207) (5.449.876)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - - (1.715.188) (922.709)
Aquisição de intangível - - (8.787.615) (11.508.282)
Caixa líquido gerado das 
(aplicado nas) atividades de 
investimentos - - (10.502.803) (12.430.991)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamentos
Pagamento de empréstimos - - (41.547.845) (13.428.525)
Captação de emprést. e 
financiamentos - - 46.317.141 17.997.927
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de financiamentos - - 4.769.296 4.569.402
(Diminuição)/aumento líquido 
de caixa e equivalentes de caixa (60) (3.924) 4.413.603 (1.611.437)
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 1.277 5.201 5.385.505 6.996.942
Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 1.217 1.277 9.799.108 5.385.505
(Diminuição)/aumento líquido 
de caixa e equivalentes de caixa (60) (3.924) 4.413.603 (1.611.437)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
 individuais e consolidadas em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

1. Contexto operacional. A Clash Participações S.A. (“Cia.” ou “Clash”), constitu-
ída em 27/06/12 é uma holding de instituições não financeiras, com Sede na Rua 
Alcindo Guanabara, nº 21, sala 1804, Centro, Rio de Janeiro /RJ, CEP 20031-130, 
cujo objeto social compreende a participação em outras sociedades como sócia, 
acionista ou quotista. 1.1. Sociedades controladas. Cel-Lep Ensino de Idiomas 
S.A. (“Cel-Lep”). É uma S.A. com Sede na Av. Doutor Luiz Migliano, nº 1986 - 
18°andar - Morumbi – CEP 05711– 001, São Paulo, SP. Está controlada tem como 
atividade principal o ensino de língua estrangeira, além da edição e comercialização 
de material didático, em especial, os de interesse dos estabelecimentos integrantes 
do sistema de ensino Cel-Lep. O foco da investida é o de atuar com excelência e 
qualidade no ensino de idiomas. O Cel-Lep oferece serviços diferenciados de en-
sino de línguas sempre focada em inovação, como seus famosos laboratórios de 
línguas e sua metodologia própria, tendo se tornado referência para estudantes que 
buscam um método de qualidade e eficiência. Tijuca Participações S.A. A Cia. 
também constituiu em 02/08/12, a empresa Tijuca Participações S.A., com sede na 
Av. Doutor Luiz Migliano, nº 1986 – 18 andar - sala 1801, CEP 05711-001, Morumbi, 
São Paulo, SP, cujo objeto social compreende a participação em outras sociedades 
como sócia, acionista ou quotista. 1.2. Impactos da COVID-19. No dia 02/03/2020, 
a Organização Mundial de Saúde (“OMS”), classificou o surto da doença do novo 
Coronavírus (“COVID-19”) uma “pandemia”. Tal fato tem afetado o Brasil e diversos 
países no mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial. 
A Cia. e suas controladas informam que vem tomando as medidas preventivas e de 
mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de 
saúde nacionais e internacionais, com o objetivo de minimizar os eventuais impac-
tos à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, 
bem como à continuidade das operações e dos negócios. Neste cenário, a Adminis-
tração realizou um conjunto de análises e medidas para enfrentar e mitigar o impac-
to da crise gerada pela COVID-19, que envolveu: i) Criação do Comitê de Crise do 
Cel-Lep, liderado pelo CEO  (Chief Executive Officer) com a participação de toda a 
Diretoria, incluindo os responsáveis jurídico e de recursos humanos; ii) Elaboração 
do Plano Emergencial, o que foi implementado a partir de 16-mar-20, sob os pilares: 
SAÚDE - dos colaboradores e dos alunos, SAÚDE - financeira da empresa e SAÚ-
DE - operacional da escola; iii) Criação do grupo dedicado para cuidar da retenção 
dos alunos, tanto na disponibilização de serviços gratuitos adicionais, quanto para 
flexibilização de pagamento, renegociação de contratos (descontos) e inadimplên-
cia; iv) Monitoramento diário dos KPIs (Key Performance Indicator). Como resultado 
dessas ações conseguimos: • Manutenção de mais de 80% da base de alunos; • 
Revisar nossas linhas de financiamento visando o fortalecimento da posição de 
caixa; • Expansão do atendimento In Company Virtual para todo o país; • Feedbacks 
muito positivos de nossos alunos, quanto ao Curso Virtual; • Colaboração integral 
e contínua dos colaboradores, parceiros e prestadores para a Integral Implementa-
ção do Plano Emergencial, que previu a redução de gastos e investimentos gerais 
da Cia. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas 
contábeis. 2.1. Base de apresentação. As demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas 
nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação 
e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para 
refletir ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado do exercício. As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal 
dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Empresa 
de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações 
contábeis. As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram 
aprovadas pela Administração da Cia. em 16/07/2021. 2.2. Base de consolidação. 
As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis 
da Clash Participações S.A. e de suas controladas Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 
(“Cel-Lep”) e Tijuca Participações S.A. (“Tijuca”). O controle sobre essas empresas 
é obtido quando a Cia. tem o poder de controlar suas políticas financeiras e opera-
cionais e tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta aos riscos de 
suas atividades. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de 
aquisição, sendo esta a data na qual a Cia. obtém controle, e continuam a ser con-
solidadas até a data em que o controle deixe de existir. As práticas contábeis foram 
aplicadas de maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas demonstra-
ções contábeis consolidadas, consistentes com aquelas utilizadas no exercício an-
terior, e o exercício social dessas empresas coincide com o da Empresa. Os saldos 
de ativos e passivos e as receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, 
oriundos de transações entre partes relacionadas, são eliminados por completo, 
quando aplicável. Uma mudança na participação sobre uma controlada que não 
resulta em perda de controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, 
no patrimônio líquido. O resultado do exercício e cada componente dos outros resul-
tados abrangentes, reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, são atribuídos 
aos proprietários da controladora e à participação dos não controladores. Perdas 
são atribuídas à participação de não controladores, mesmo que resultem em um 
saldo negativo. Em 31/12/2020 e 2019, as participações nas Controladas se apre-
sentavam da seguinte forma:

Participação (%)
Controladas 2020 2019
Cel-lep Ensino de Idiomas S.A. 92,81 92,81
Tijuca Participações S.A. 99,99 99,99
Nessas demonstrações contábeis, a Clash Participações S.A. é tratada pelo termo 
“Clash” ou “Cia.” e o termo “Grupo” é usado para tratar o conjunto formado pela Clash 
Participações S.A. e suas controladas Cel-lep Ensino de Idiomas S.A. e Tijuca Parti-
cipações S.A.. 3. Resumo das principais políticas contábeis. As principais políti-
cas contábeis aplicadas na preparação e apresentação destas demonstrações con-
tábeis estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário: 3.1. Caixa e 
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insig-
nificante de mudança de valor. 3.2. Contas a receber de clientes. São avaliadas no 
momento inicial pelo valor presente e deduzidas da perda estimada com créditos de 
liquidação duvidosa, se aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. e suas controladas 
não serão capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos 
originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil 
e o valor recuperável. 3.3. Estoques. São apresentados pelo menor valor entre o 
custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método da 
Média Ponderada Móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para 
o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de 
venda. 3.4. Investimentos. a) Custo e/ou valor patrimonial. Os investimentos em 
sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita (ou despesa) opera-
cional. Para efeito do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a 
realizar entre a Cia. e suas controladas são eliminados na medida da participação da 
Cia. Perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forne-
ça evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando ne-
cessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garantir consis-
tência com as práticas adotadas pela Cia. b) Propriedade para investimento. 
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de alu-

guel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso 
normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou servi-
ços ou para propósitos administrativos. As propriedades para investimento são men-
suradas pelo custo no reconhecimento inicial e subsequentemente, depreciadas 
pela de taxa de 4% ao ano, em consonância com Pronunciamento Técnico CPC 28 
– Propriedade para Investimento. Custo inclui despesa que é diretamente atribuível 
à aquisição de uma propriedade para investimento. O custo da propriedade para in-
vestimento construída pelo proprietário inclui os custos de material e mão de obra 
direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para in-
vestimento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados 
dos empréstimos. 3.5. Imobilizado. Demonstrado ao custo histórico de aquisição, 
deduzido a depreciação e amortização acumulada e as perdas de redução ao valor 
recuperável acumuladas, quando necessária. a) Depreciação e amortização. É 
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de cada ativo, conforme demonstrado na nota explicativa nº 13. Os méto-
dos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos 
prospectivamente como mudança de estimativas contábeis. 3.6. Intangível. a) 
Ágio. Resultante da aquisição e incorporação da rede de escolas de idiomas deno-
minada Cel-Lep, conforme mencionado nota explicativa nº 14, fundamentado em 
expectativas de resultados futuros é incluído nos ativos intangíveis nas demonstra-
ções contábeis. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao 
valor recuperável acumulado, quando aplicável. b) Pesquisa e desenvolvimento. 
Os gastos com pesquisas são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os 
gastos incorridos no desenvolvimento de projetos (relacionados à fase de projeto e 
testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos intangí-
veis quando for provável que estes projetos sejam bem-sucedidos, considerando-se 
sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de 
modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos como despe-
sas na medida em que são incorridos. Os gastos de desenvolvimento capitalizados 
são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e perdas por redu-
ção ao valor recuperável, quando aplicável. c) Programas de computador (softwa-
res). Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controla-
dos pela Cia. e suas controladas e que, provavelmente, gerarão benefícios 
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como 
ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários da 
equipe de desenvolvimento de softwares e a parte adequada dos gastos gerais rela-
cionadas. 3.7. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líqui-
do ao valor recuperável. Conforme análise da Administração da Cia. e suas controla-
das, não houve ajustes a serem registrados no exercício de 2020. 3.8. Empréstimos 
e financiamentos. Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em se-
guida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, 
acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro-rata tempo-
ris”). A Cia. arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, 
nos quais a Cia. detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios da proprieda-
de, são classificados como arrendamentos financeiros. Estes são capitalizados no 
início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o 
valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Cada parcela paga do 
arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para 
que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. 
3.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes). Um ativo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Cia. e suas controladas e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patri-
monial quando a Cia. e suas controladas possuem uma obrigação legal ou constitu-
ída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização 
ou liquidação é provável, nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. 3.10. IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. a) 
Corrente. A Cia. e sua controlada Tijuca optaram pelo lucro presumido, para estas 
sociedades, a base de cálculo do IR a contribuição social é calculada a razão de 32% 
(prestação de serviços e locações), e 100% sobre as demais receitas, sobre as quais 
se aplicam as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. Para o Cel-
-lep foram calculados com base nas alíquotas vigentes de IR Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o lucro real apurado de 
acordo com a legislação tributária. b) Diferido. São calculados com base nas alíquo-
tas vigentes de IR Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL). Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamen-
te não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos 
tributários diferidos. Além disso, os impostos diferidos calculados com base no preju-
ízo fiscal e a base negativa de contribuição social acumulado da Cia. e suas contro-
ladas são reconhecidos nas demonstrações contábeis na medida em que exista lu-
cro nos últimos anos, bem como, expectativa de tributação futura com base em 
lucros futuros, de acordo com os planos da Administração da Cia. e suas controladas. 
3.11. Provisões. As provisões são reconhecidas quando a Cia. e suas controladas 
têm uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. A Cia. e suas controla-
das reconhecem provisão para contratos onerosos quando os benefícios que se 
espera auferir de um contrato sejam menores do que os custos inevitáveis para sa-
tisfazer as obrigações assumidas por meio do contrato. 3.12. Instrumentos finan-
ceiros. a) Ativos financeiros. Reconhecimento e mensuração. O contas a rece-
ber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando 
o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo finan-
ceiro ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para 
um item não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR), os custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a 
receber de clientes é mensurado inicialmente ao preço da operação. Classificação 
e mensuração subsequente. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é clas-
sificado como mensurado: ao custo amortizado; ou ao VJR. Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que 
o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste 
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do perí-

odo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo finan-
ceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 
contratuais; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa 
que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhe-
cimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que 
de outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado como 
ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que 
de outra forma surgiria. 
Ativos  
financeiros Descrição
Ativos finan-
ceiros a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. 
O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.

Ativos finan-
ceiros a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amor-
tizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros 
e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho 
ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Desreconhecimento. O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo 
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o 
Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. b) Passivos financeiros. Classificação, mensuração subsequente e 
ganhos e perdas. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados 
ao custo amortizado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A 
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. Desreconhecimento. O Grupo desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também 
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos 
de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um 
novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. Compensação. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo 
tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. 3.13. Apuração do resultado. a) Reconhecimento de 
receita. A receita de venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos 
recebidos e a receber pela entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros, 
tais como tributos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não 
estão apresentadas nas Demonstrações de Resultado. A reconciliação entre a 
receita bruta e a receita líquida, apresentada nas Demonstrações de Resultado, 
está demonstrada na nota explicativa nº 23. Uma receita não é reconhecida se 
houver uma incerteza significativa sobre a sua realização. I. Prestação de serviços 
e venda de material didático. A receita compreende o valor presente pela venda de 
material didático e prestação de serviços de ensino de língua estrangeira. A receita 
pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a etapa de execução 
dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os 
custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. Estas 
receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes 
alíquotas básicas: • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) - 7,60%; • Programa de Integração Social (PIS) - 1,65%; • Imposto 
Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%. II. Locação de imóveis. A receita de locação de 
imóveis é reconhecida tendo como base no contrato e as locações realizadas até 
a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados possam 
ser mensurados confiavelmente e quando é provável que benefícios econômicos 
futuros fluirão para Cia. e suas controladas. Estas receitas são sujeitas aos seguintes 
impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3%; • Programa de Integração 
Social (PIS) - 0,65%; •  Imposto Sobre Serviços (ISS) - 5%. b) Reconhecimento 
de custos e despesas. Os custos e as despesas são apurados e reconhecidos 
em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios, ou 
seja, quando incorridos. 3.14. Resultado por ação. A Cia. efetua os cálculos do 
resultado por lote de mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações 
ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado. 
Não há potenciais ações ordinárias diluidoras e, consequentemente, resultado 
por ação diluído. 3.15. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas 
de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de 
caixa, emitido pelo CPC. 4. Novas normas, revisões e interpretações emitidas 
que ainda não estavam em vigor em 31/12/2020. Contratos onerosos – Custo 
de cumprimento de contrato (Alterações à IAS37). Aplicam-se a períodos anuais 
com início em ou após 1º/01/2022 para contratos existentes na data em que as 
alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma 
específica quais custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento 
de um contrato. A Cia. não espera impactos significativos quando da adoção desta 
norma. Outras normas. Para as seguintes normas ou alterações a administração 
ainda não determinou se haverá impactos significativos nas demonstrações 
contábeis da Cia., a saber: (I) Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 
efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2022. Efetua alterações nas 
normas IFRS 1, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS 
9, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; 
IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, 
abordando aspectos de mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são 
efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022; (II) Alteração na norma 
IAS 1 - Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Esta alteração 
esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como 
circulante e não circulante. Alteração à IAS 1 efetiva para períodos iniciados em 
ou após 01/01/2023. 5. Reapresentação dos valores correspondentes. Com o 
objetivo de aprimorar o conjunto das demonstrações contábeis, a Administração da 
Cia. está reapresentado as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
do exercício findo em 31/12/2019 e o saldo de abertura em 1º/01/2019, para: a) 
adequar do saldo de investimentos e equivalência patrimonial da controlada 
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. em função do enquadramento do percentual de 
investimento, b) reclassificação para melhor apresentação das debêntures e da 
atualização monetária e c) aprimoramento de divulgações nas notas explicativas. 
Estes ajustes estão sendo apresentados retrospectivamente em conformidade com 
o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas 
 em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)

• Controladora
Ativo 31/12/2019 01/01/2019
Circulante Divulgados Impactos Representado Divulgados Impactos Representado
Outros ativos circulantes não afetados 4.590 - 4.590 8.514 - 8.514

4.590 - 4.590 8.514 - 8.514
Não circulante
Investimentos 38.743.317 (988.774) 37.754.543 40.643.529 (1.055.175) 39.588.354

38.743.317 (988.774) 37.754.543 40.643.529 (1.055.175) 39.588.354
Total do ativo 38.747.907 (988.774) 37.759.133 40.652.043 (1.055.175) 39.596.868
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CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019 01/01/2019
Circulante Divulgados Impactos Representado Divulgados Impactos Representado
Debêntures - 16.687.543 16.687.543 - 15.998.028 15.998.028
Outros passivos circulantes não afetados 8.881 - 8.881 7.968 (1) 7.967

8.881 16.687.543 16.696.424 7.968 15.998.027 16.005.995
Não circulante
Outras contas a pagar 15.998.028 (15.998.028) - 15.998.028 (15.998.028) -

15.998.028 (15.998.028) - 15.998.028 (15.998.028) -
Patrimônio líquido
Capital social 26.300.100 - 26.300.100 26.300.100 - 26.300.100
Reserva de capital 2.527.669 - 2.527.669 2.527.669 - 2.527.669
Prejuízos acumulados (6.086.771) (1.678.289) (7.765.060) (4.181.722) (1.055.174) (5.236.896)
Atribuído à participação dos controladores 22.740.998 (1.678.289) 21.062.709 24.646.047 (1.055.174) 23.590.873
Participação dos não controladores - - - - - -

22.740.998 (1.678.289) 21.062.709 24.646.047 (1.055.174) 23.590.873
Total do passivo e do patrimônio líquido 38.747.907 (988.774) 37.759.133 40.652.043 (1.055.175) 39.596.868
Resultado do exercício 31/12/2019

(+/-) (Despesas)/receitas operacionais Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Despesas operacionais (4.690) - (4.690)
Resultado de equivalência patrimonial (1.914.807) 80.996 (1.833.811)
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro (1.919.497) 80.996 (1.838.501)
Despesas financeiras (148) (689.515) (689.663)
Prejuízo do exercício (1.919.645) (608.519) (2.528.164)

31/12/2019

Resultado abrangente Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Prejuízo do exercício (1.919.645) (608.519) (2.528.164)
Total do resultado abrangente do 
exercício (1.919.645) (608.519) (2.528.164)

31/12/2019

Fluxo de caixa Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Prejuízo do exercício (1.919.645) (608.519) (2.528.164)
Resultado de equivalência patrimonial 1.914.807 (80.996) 1.833.811
Atualização monetária de debêntures - 689.515 689.515
Outros itens não afetados 914 - 914
Caixa líquido gerado das atividades ope-
racionais (3.924) - (3.924)
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (3.924) - (3.924)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 5.201 - 5.201
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 1.277 - 1.277
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa (3.924) - (3.924)

• Consolidado
Ativo 31/12/2019 01/01/2019
Circulante Divulgados Impactos Representado Divulgados Impactos Representado
Caixa e equivalentes de caixa 5.385.635 (130) 5.385.505 6.996.942 - 6.996.942
Outros ativos circulantes não afetados 6.616.429 - 6.616.429 7.688.369 - 7.688.369

12.002.064 (130) 12.001.934 14.685.311 - 14.685.311
Não circulante
Outros ativos não circulantes não afetados 96.443.839 - 96.443.839 78.057.236 - 78.057.236

96.443.839 - 96.443.839 78.057.236 - 78.057.236
Total do ativo 108.445.903 (130) 108.445.773 92.742.547 - 92.742.547
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2019 01/01/2019
Circulante Divulgados Impactos Representado Divulgados Impactos Representado
Debêntures - 16.687.543 16.687.543 -
Outros passivos circulantes 30.591.315 15.494 30.606.809 18.581.062 1.026 18.582.088

30.591.315 16.703.037 47.294.352 18.581.062 1.026 18.582.088
Não circulante
Outros passivos não circulantes não afetados 31.867.207 (1) 31.867.206 48.759.220 - 48.759.220
Outras contas a pagar 22.548.934 (15.998.028) 6.550.906 - - -

54.416.141 (15.998.029) 38.418.112 48.759.220 - 48.759.220
Patrimônio líquido
Capital social 26.300.100 - 26.300.100 26.300.100 - 26.300.100
Reserva de capital 2.527.669 - 2.527.669 2.527.669 - 2.527.669
Prejuízos acumulados (6.086.771) (1.678.289) (7.765.060) (4.181.722) (1.055.174) (5.236.896)
Atribuído à participação dos controladores 22.740.998 (1.678.289) 21.062.709 24.646.047 (1.055.174) 23.590.873
Participação dos não controladores 697.449 973.151 1.670.600 756.218 1.054.148 1.810.366

23.438.447 (705.138) 22.733.309 25.402.265 (1.026) 25.401.239
Total do passivo e do patrimônio líquido 108.445.903 (130) 108.445.773 92.742.547 - 92.742.547

31/12/2019

Resultado do exercício Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Lucro bruto não afetado 43.186.214 - 43.186.214
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais
Despesas não afetadas (40.076.401) - (40.076.401)
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro 3.109.813 - 3.109.813
Receitas financeiras 575.615 - 575.615
Despesas financeiras (5.663.843) (689.515) (6.353.358)
Prejuízo do exercício (1.978.415) (689.515) (2.667.930)
Atribuíveis a:
Acionistas controladores (1.919.645) (608.519) (2.528.164)
Acionistas não controladores (58.770) (80.996) (139.766)

(1.978.415) (689.515) (2.667.930)
31/12/2019

Resultado abrangente Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Prejuízo do exercício (1.978.415) (689.515) (2.667.930)
Total do resultado abrangente do exercício (1.978.415) (689.515) (2.667.930)

31/12/2019

Fluxo de caixa Divulgados Impactos
Repre- 

sentado
Prejuízo do exercício (1.978.415) (689.515) (2.667.930)
Itens que não afetam o caixa operacional
Itens não afetados 13.678.443 - 13.678.443
Atualização monetária de debêntures - 689.515 689.515
Outros 14.597 (14.597) -
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício 
ajustado 11.714.625 (14.597) 11.700.028
Aumento líquido/(diminuição) das 
contas de ativo e passivo
Itens não afetados 346.343 - 346.343
Obrigações tributárias (835.584) 1.248 (834.336)
Outras contas a pagar (4.252.296) (709.587) (4.961.883)
Caixa líquido gerado das atividades 
operacionais 6.973.088 (722.936) 6.250.152
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
Itens não afetados (12.430.991) - (12.430.991)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimentos (12.430.991) - (12.430.991)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos
Pagamento de empréstimos (14.151.331) 722.806 (13.428.525)
Captação de empréstimos e 
financiamentos 17.997.927 - 17.997.927
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamentos 3.846.596 722.806 4.569.402
(Diminuição)/aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa (1.611.307) (130) (1.611.437)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 6.996.942 - 6.996.942
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 5.385.635 (130) 5.385.505
(Diminuição)/aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa (1.611.307) (130) (1.611.437)
6. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos 1.217 1.277 2.102.784 1.623.710
Aplicações financeiras - - 7.696.324 3.761.795

1.217 1.277 9.799.108 5.385.505
Foram realizadas instituições financeiras de primeira linha, com taxas entre 97,6% 
a 103,5%, da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI.
7. Contas a receber Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Clientes nacionais 5.347.400 4.787.963
Permutas a receber 866.488 650.008
Outras contas a receber 245.123 245.124
(-) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (1.134.062) (781.831)

5.324.949 4.901.264
A Cia. e suas Controladas reconhecem a perda estimada com créditos de liqui-
dação duvidosa, após análise individualizada dos alunos, considerando o risco 
de crédito existente na data do balanço e as expectativas de recebimento dos 
clientes com créditos renegociados. A referida provisão constituída equivale ao 
risco de perda estimado com base na melhor avaliação que poderia ser realizada 
pela Administração da Cia. e suas Controladas. Abaixo o Contas a Receber por 
idade de vencimento:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

A vencer: 1.032.565 1.427.905
Vencido:
De 1 a 30 dias 258.251 408.966
De 31 a 90 dias 228.833 455.237
De 91 a 180 dias 334.173 513.500
De 181 a 365 dias 1.048.140 399.347
Acima de 366 dias 3.557.049 2.478.140
(-) PECLD (1.134.062) (781.831)

5.324.949 4.901.264
8. Estoques Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Materiais didáticos 377.504 620.915

377.504 620.915
O valor registrado no estoque refere-se aos materiais didáticos (livro, apostila e 
mídia), os quais foram validados através do procedimento de inventário físico em 
31/12/2020.
9. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
IRPJ 1.160 1.160 864.374 394.126
COFINS - - 439.090 309.611
CSLL - - 358.209 147.439
PIS - - 112.465 83.943
Outros impostos - - 39.365 17.901

1.160 1.160 1.813.503 953.020
10. Demais contas (ativo cir-
culante e não circulante)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Adiantamento a fornecedores 2.153 2.153 275.953 115.432
Depósitos judiciais a) - - 520.540 520.540
Despesas antecipadas - - 27.494 25.798

2.153 2.153 823.987 661.770
Circulante 2.153 2.153 303.447 141.230
Não circulante - - 520.540 520.540

2.153 2.153 823.987 661.770
a) Dos R$ 520.540: (i) R$ 352.857 refere-se a FGTS recolhidos em juízo devido 
a liminar que suspende a exigibilidade da contribuição instituída no Art. 1º da lei 
complementar 110/01, (ii) R$ 167.683 refere-se a INSS recolhidos sobre a liminar 
que reconhece a não incidência da contribuição sobre as verbas pleiteadas de 
aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio-doença e 1/3 férias, e (iii) R$ 1.646 
refere-se a depósito judicial cível.

11. Propriedade para investimentos Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Saldo em 1º de janeiro 243.763 243.763
Depreciação (5.688) (5.688)
Saldo em 31 de dezembro 238.075 238.075
Propriedades para investimento inclui um apt. (flat) na Rua Símbolo, esquina da Rua 
Nazira Carone, número 115, apto 126, no Morumbi, São Paulo-Capital. Este imóvel 
foi transferido do ativo imobilizado para propriedade para investimento em 2013, uma 
vez que a Cia. decidiu locá-lo a terceiro. O imóvel está vago e disponível para loca-
ção. Conforme mencionado em nota sobre as principais práticas contábeis e requeri-
do pelo CPC 28 – Propriedade para Investimento, o reconhecimento e a mensuração 
inicial das propriedades são realizados pelo seu valor de custo de aquisição. Após 
seu reconhecimento inicial a Cia. tem a opção sobre o método a ser utilizado, valor 
justo ou custo, sendo opção da Administração da Cia. a mensuração subsequente 
pelo valor de custo. 12. Investimentos. 12.1. Informações sobre investimentos.

Participa-
ção (%)

Patrimônio  
líquido em 2020

Prejuízo do exer-
cício de 2020Controlada

Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 92,81 36.172.589 (3.073.101)
Tijuca Participações S.A. 99,99 166.617 (12.835)

36.339.206 (3.085.936)
Participa-
ção (%)

Patrimônio  
líquido em 2019

Prejuízo do exer-
cício de 2019Controlada

Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 92,81 39.245.690 (1.958.959)
Tijuca Participações S.A. 99,99 179.453 (15.625)

39.425.143 (1.974.584)
12.2. Movimentação dos investimentos Cel Lep 

Ensino de 
Idiomas S.A.

Tijuca 
Participa-
ções S.A. Total

Saldo em 31/12/18 40.448.450 195.079 40.643.529
Ajustes referente adequação dos saldos (1.055.155) (20) (1.055.175)
Em 1º/01/2019 (reapresentado) 39.393.295 195.059 39.588.354
Perda com equivalência patrimonial (1.818.188) (15.623) (1.833.811)
Saldos em 31/12/2019 37.575.107 179.436 37.754.543
Perda com equivalência patrimonial (2.852.267) (12.834) (2.865.101)
Saldo em 31/12/2020 34.722.840 166.602 34.889.442
13. Imobilizado Consolidado
a) Composição 2020 2019

Benfeitoria em imó-

Taxa de 
deprecia-
ção (%) Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada Líquido Líquido

 veis de terceiros (i) 10.426.020 (8.301.484) 2.124.536 1.540.435
Laboratórios e equi-
pamentos 10 4.477.832 (4.145.755) 332.077 528.582
Móveis e Utensílios 10 2.437.464 (1.593.801) 843.663 994.084
Máquinas e Equipa-
mentos 10 1.754.217 (1.118.641) 635.576 693.200
Equipamentos de 
informática 20 1.440.514 (1.151.188) 289.326 408.836
Direito de uso 14.944.516 (8.527.125) 6.417.391 10.566.533
Adiantamento a 
fornecedores 29.426 - 29.426 29.426

35.509.989 (24.837.994) 10.671.995 14.761.096
(i) Referem-se aos gastos com reforma de imóveis locados para atendimento as 
unidades educacionais e negócios da Cia. Esta rubrica está sujeita à amortização 
e está calculada com base na vigência dos contratos de locação destes imóveis. 
Em 2020 e 2019, a amortização teve taxas médias entre 10% até 23% a.a. 
b) Movimentação Consolidado

Benfeitoria em imóveis de 2019 Adições

Depre-
ciação do 
exercício 2020

terceiros 1.540.435 1.493.514 (909.413) 2.124.536
Laboratórios e equipamentos 528.582 110.155 (306.660) 332.077
Móveis e Utensílios 994.084 33.299 (183.720) 843.663
Máquinas e Equipamentos 693.200 77.325 (134.949) 635.576
Equipamentos de informática 408.836 895 (120.405) 289.326
Direito de uso 10.566.533 - (4.149.142) 6.417.391
Adiantamento a fornecedores 29.426 - - 29.426

14.761.096 1.715.188 (5.804.289) 10.671.995
14. Intangível Consolidado
a) Composição dos saldos 2020 2019

Custo

Amortiza-
ção acu-
mulada Líquido Líquido

Software 1.140.143 902.481 237.662 345.268
Marcas e patentes 5.842.091 - 5.842.091 5.842.091
Ágio 53.693.865 - 53.693.865 53.693.865
Direitos autorais (Madcode) 101.256 4.219 97.037 97.037
Fundo de comércio (Madecode) 20.000 20.000 - -
Projetos em desenvolvimento 37.116.620 10.900.126 26.216.494 20.945.867

97.913.975 11.826.826 86.087.149 80.924.128
b) Movimentação do intangível Consolidado

2020 2020
Amortiza-

ções do 
exercício2019 Adições Líquido

Software 345.268 47.399 155.005 237.662
Marcas e patentes 5.842.091 - - 5.842.091
Ágio 53.693.865 - - 53.693.865
Direitos autorais (Madcode) 97.037 - - 97.037
Fundo de comércio (Madcode) - - - -
Projetos em desenvolvimento 20.945.867 8.740.216 3.469.589 26.216.494

80.924.128 8.787.615 3.624.594 86.087.149
c) Ágio e marcas e patentes. Em 14/09/12, a Potteri adquiriu 100% das ações da 
rede de escolas de idiomas denominada Cel-Lep, atuante no estado de São Paulo. 
Até então, o Cel-Lep era uma empresa familiar, comandada pelo seu fundador e or-
ganizada em três diferentes entidades legais: Idiomas, Unicel e Lecom. A aquisição 
está definida no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras 
Avenças (“SPA”), datado de 02/08/12, e que envolveu a Potteri (compradora). Em 
21/12/12, o Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. realizou a incorporação das seguintes 
empresas: Potteri Ensino de Idiomas Ltda., Unicel Brigadeiro Ensino de Idiomas 
Ltda. e Livraria Editora Lecom Ltda. De forma que a partir desta data, a Clash passa 
ser a detentora direta de 100% das ações do Cel-Lep. Em 22/05/17, o Cel-Lep Ensi-
no de Idiomas S.A. realizou a aquisição de 100% das quotas da empresa MadCode. 
Para correta adoção do preço pago e das práticas contábeis adotadas no Brasil, a 
Cia. contratou empresa especializada cujo resultado demonstramos a seguir:
Alocação do preço Valor (R$)
Marcas 5.842.091
Ágio (Rentabilidade futura) 50.642.060
Ágio MadCode (Rentabilidade futura) 3.051.805
Total 59.535.956
d) Projetos em desenvolvimento Consolidado
Descrição Legenda 31/12/2020 31/12/2019
Laboratório digital (i) 8.350.775 8.799.056
ERP (ii) 657.995 805.921
Expansão (iii) 804.960 597.719
Branding (iv) 1.092.539 1.171.375
Cellep Sistemas (v) 7.856.271 5.069.797
Outros projetos 7.453.954 4.501.999

26.216.494 20.945.867

(i) Compreende os gastos incorridos no aperfeiçoamento do laboratório digital de 
todas as unidades da Cia. Em 2015 iniciou a amortização em 10% a.a. A expectativa 
é de que a conclusão deste processo seja no decorrer do ano de 2020; (ii) Este valor 
refere-se à aquisição de software do novo sistema de gestão empresarial (ERP) da 
Cia. A customização e implantação desse novo sistema foram realizadas durante 
os exercícios de 2013, 2014 e 2015, tendo também ocorrido no ano de 2018 gastos 
com implantação e customização da nova versão do sistema. O ativo está disponí-
vel para uso e sendo amortizada a taxa de 20% a.a.; (iii) Este valor refere-se a gastos 
com estudos e estratégias para a expansão da Cia. com abertura de novas unida-
des, tendo sido iniciado sua amortização em 2018 a taxa de 20% a.a.; (iv) Este valor 
refere-se ao investimento na elaboração da nova marca, logo e site da Cia. Em 2016 
iniciou a amortização em 20% a.a.; (v) Este valor refere-se a investimento em um 
novo sistema de ensino, na qual o CELLEP venderá livros para escolas particulares 
e fará treinamento ao corpo docente, em 2018 iniciou a amortização em 20% a.a.
15. Empréstimos e financiamentos Consolidado

Modalidade

Venc-
to. 

final
Taxa de ju-
ros % (a.a.) Garantias 31/12/2020 31/12/2019

Capital de Giro set/23 4,03%+CDI Cessão fiduciária - 20.732.389
Capital de Giro ago/20 5,40%+CDI Cessão fiduciária - 12.635.370

Capital de Giro ago/24
8% a 

9,25%+CDI Cessão fiduciária 10.027.190 -

Capital de Giro jun/21
3,8% a 

4,51%+CDI Cessão fiduciária 4.329.582 6.002.092

Capital de Giro ago/25
4,8% a 

6,42%+CDI Cessão fiduciária 33.151.192 -

Leasing nov/22
14,61% 
+CDI Nota promissória 1.247.764 665.243

48.755.728 40.035.094
Circulante 7.492.218 13.613.028

Não circulante 41.263.510 26.422.066
48.755.728 40.035.094

Ao longo do exercício de 2020, a Cia. renegociou ou liquidou antecipadamente seus 
contratos de empréstimos, com objetivo de alongamento da dívida ou melhores 
taxas. Os montantes registrados no passivo não circulante têm a seguinte compo-
sição, por ano de vencimento:

Consolidado
Ano 31/12/2020 31/12/2019
2021 - 10.619.681
2022 14.824.475 8.177.443
2023 11.167.045 6.041.910
2024 10.006.525 1.583.032
2025 5.265.465 -

41.263.510 26.422.066
16. Debêntures Controladora

31/12/2020 31/12/2019
Debêntures – IPCA - 16.687.543

- 16.687.543
Em 19/09/18 a Cia. emitiu 159.980.261 debêntures conversíveis em ações, da espé-
cie quirografária, em série única, para distribuição privada, ao valor nominal unitário 
de R$ 0,10, no montante de R$ 15.998.026. Estas debêntures não possuem remu-
neração, somente atualização monetária pelo IPCA, e vencimento em 19/09/2020. 
Em 30/10/2020 através AGE foi aprovada a conversão de 159.980.261 debêntures 
da Cia. em 16.871.565 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de 
emissão da Cia., idênticas às ações ordinárias existentes, ao preço de emissão de 
R$1,00 por ação, perfazendo um valor total de emissão de R$16.871.565.
17. Fornecedores e outras 
contas a pagar 

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Material didático - - 2.013.316 1.479.849
Aluguel a pagar - - 35.427 389.178
Demais contas 8.691 8.691 239.814 240.380

8.691 8.691 2.288.557 2.109.407
18. Obrigações tributárias Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
COFINS - - 2.476.158 297.636
PIS - - 536.554 64.542
ISS - - 1.323.220 202.603
IRRF - - 17.220 41.057
Parcelamento - COFINS a) - - 2.391.471 3.272.221
Parcelamento - PIS b) - - 363.243 476.742
Outras obrigações 190 190 77.329 38.402

190 190 7.185.195 4.393.303
Circulante 190 190 5.687.114 1.836.176
Não circulante - - 1.498.081 2.557.027

190 190 7.185.195 4.393.303
a) Dos R$ 2.391.471 milhões, R$ 545 mil referem-se a adesão ao Programa Es-
pecial de Regularização Tributária (“PERT”) no mês setembro de 2018, para re-
gularização dos débitos vencidos até julho de 2016 até março de 2017. A opção 
escolhida pela Cia. foi considerando entrada de 5% do valor total da dívida, amor-
tização do prejuízo fiscal da Cia. e a liquidação do valor restante foi realizado com 
pagamento à vista. O restante do valor refere-se a parcelamento ordinário no valor 
de R$ 1.768.264 e parcelamento simplificado no valor de R$ 273.226; b) O valor 
de R$ 363.243, é composto por parcelamento ordinário e simplificado. Sendo que 
R$ 161.074 parcelamento ordinário e R$ 202.169 parcelamento simplificado;
19. Obrigações trabalhistas Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
INSS a) 5.062.550 757.157
Parcelamento do INSS b) 3.011.271 3.965.396
Provisões de férias e encargos 995.838 1.143.813
Salários 745.098 913.027
IRRF sobre folha de pagamentos 412.731 545.592
FGTS 190.649 245.930
Outros 33.325 52.515

10.451.462 7.623.430
Circulante 8.502.993 4.735.317
Não circulante 1.948.469 2.888.113

10.451.462 7.623.430
a) Compõe o saldo de INSS a recolher:
INSS Competência Valor
Patronal Fevereiro a dezembro/2020 4.035.510
Terceiros Fevereiro a dezembro/2020 892.752
Segurados Dezembro/2020 134.288

5.062.550
b) Dos R$ 3.011.271 milhões, R$ 2.395.784 milhões refere-se ao parcelamento 
ordinário e R$ 615.487 refere-se ao parcelamento simplificado. 20. Provisão para 
demandas judiciais. Durante o curso normal de seus negócios, a Cia. fica exposta 
a certas contingências e riscos, que incluem processos tributários, trabalhistas e 
cíveis, em discussão. Em 31/12/2020 e de 2019 conforme avaliação da Adminis-
tração juntamente com seus assessores jurídicos, concluíram que não possuem 
qualquer processo cuja o prognóstico de perda seja provável. De acordo com a 
legislação vigente, as declarações de IR entregues estão sujeitas à revisão das au-
toridades fiscais. Várias outras declarações referentes a impostos e contribuições 
federais e municipais, contribuições previdenciárias e outros encargos similares 
referentes a períodos variáveis estão sujeitas à revisão por períodos variados. No 
entanto, na opinião da Administração da Cia., todos os impostos e encargos devidos 
foram pagos ou estão devidamente provisionados no balanço patrimonial e, em 
31/12/2020, não há processos conhecidos contra a Cia. Contingências que possam 
advir de eventuais fiscalizações não podem ser determinadas no momento. Con-
sequentemente, a Empresa não tem registrada provisão para demandas judiciais.
21. Outras obrigações a pagar Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Adiantamentos a) 2.419.121 3.721.377
Outras obrigações 655.006 275.807
Direito de uso b) 7.046.345 10.866.603

10.120.472 14.863.787
Circulante 3.569.566 8.312.881
Não circulante 6.550.906 6.550.906

10.120.472 14.863.787
a) Em 31/12/2020 o montante de R$ 2.419.121, compreende o total de mensalida-
des pagas antecipadamente pelos alunos da Cia. entre novembro e dezembro de 
2020, que serão abatidos conforme a emissão das notas fiscais de serviços, vincu-
lados ao prazo contratual dos cursos a serem incorridos. b) Adoção ao CPC 6 (R2) 
– Arrendamentos, refere-se as parcelas a pagar dos arrendamentos; 22. Patrimô-
nio Líquido. 22.1. Capital Social. O capital social autorizado, subscrito e integrali-
zado em 31/12/2020 é R$ 43.171.665 (R$ 26.300.100 em 31/12/2019). Conforme 
mencionado da nota explicativa nº 16, em 30/10/2020 houve o aumento do capital 
social em 16.871.565 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de 
emissão da Cia., idênticas às ações ordinárias existentes, ao preço de emissão de 
R$1,00 por ação, perfazendo um valor total de emissão de R$16.871.565. Dessa 
forma, o capital social da Cia. passa de R$26.300.100 para R$43.171.665, com o 
consequente aumento de R$16.871.565. O presente aumento de capital é total-
mente subscrito e integralizado pelo debenturista K2 Brasil Partners I E – Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 22.2. Re-
serva de capital. De acordo com a Ata de AGE realizada em 31/05/17, foi aprovado 
um aumento de capital devido a aquisição da empresa Madcode Treinamento em 
Informática LTDA-EPP, e destinados R$ 2.527.669 mil a reserva de capital. 
23. Receita operacional líquida Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Receita bruta a) 55.726.013 71.817.095
(-) Impostos sobre receita b) (5.885.796) (8.261.116)
(-) Deduções e cancelamentos (448.318) (770.319)

49.391.899 62.785.660
a) Receita oriunda da prestação de serviços de ensino de idiomas, programação e 
venda de material didático. Não há cliente que tenha contribuído com mais de 1% 
da receita operacional bruta para os períodos findos em 31/12/2020 e de 2019; b) 
Os tributos incidentes sobre a receita consistem principalmente em ISS (variando 
de 2% a 5% da receita bruta, de acordo com a alíquota de cada município) e PIS 
e COFINS (1,65% e 7,6%) respectivamente, pois são tributados pelo lucro real. 
24. Custos dos serviços pres-
tados e de venda de livros

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Acordo trabalhista - - (569.880) (784.006)
Aluguéis e condomínios - - (295.593) (341.815)
Custo das mercadorias 
vendidas - - (2.371.709) (3.046.091)
Direitos autorais - - (186.842) (260.676)
Gastos com manutenção - - (1.060.461) (1.163.182)
Gastos com publicidade - - (1.211.177) (2.595.740)
IPTU - - (610.089) (524.844)
Outras (3.471) (1.543.016) (2.710.008)
Pessoal - - (28.536.866) (34.625.907)
Provisão (reversão) para 
perda estimada - - (352.231) (291.002)
Serviços tomados - - (2.704.249) (3.995.008)
Amortização e depreciação (7.324.472) (8.903.975)

- (3.471) (46.766.585) (59.242.254)
Custo de serviços e vendas - - (15.391.958) (19.599.446)
Despesas gerais e  
  administrativas - (3.471) (31.374.627) (39.642.808)

- (3.471) (46.766.585) (59.242.254)
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25. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado
Receitas financeiras: 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Rendimento sobre aplicações 
financeiras - - 102.077 280.108
Outras receitas financeiras - - 389.807 295.507

- - 491.884 575.615
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos e 
financiamentos - - (4.409.974) (3.590.135)
Selic - - (728.114) (558.117)
Juros direito de uso aluguel - AVP - - (269.478) (722.806)
Juros sobre demais passivos - - (5.542) (7.213)
Atualização das debêntures (184.022) (689.515) (184.022) (689.515)
Outras despesas financeiras (60) (148) (772.161) (785.572)

(184.082) (689.663) (6.369.291) (6.353.358)
(184.082) (689.663) (5.877.407) (5.777.743)

26. IR e Contribuição Social. O IR e a Contribuição Social são calculados com base 
no lucro real e registrados com base no resultado tributável, considerando as alíquotas 
previstas pela legislação tributária vigente. Em 31/12/2020 e 2019, a Cia. e suas con-
troladas apresentaram prejuízo fiscal. 27. Instrumentos financeiros. Análises dos 
instrumentos financeiros. A Cia. e suas controladas participam de operações envol-
vendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar 
seus recursos financeiros disponíveis. A Administração desses riscos é realizada por 
meio de definição de estratégias conservadoras, visando à liquidez, rentabilidade e se-
gurança. A Cia. e suas controladas não efetuam operações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas 
operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administra-
ção. Categoria de instrumentos financeiros. Os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos em 31/12/2020 e 2019 estão descritos a seguir, bem como os critérios 
para sua valorização:

Controladora
31/12/2020 31/12/2019

Descrição Categoria
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor  
Contábil

Valor  
Justo

Ativos Financeiros
Caixa e equiva-
lentes de caixa

Valor Justo por 
meio do resultado 1.217 1.217 1.277 1.277

Passivos Financeiros
Debêntures Custo amortizado - - 16.687.543 16.687.543
Fornecedores Custo amortizado 8.691 8.691 8.691 8.691

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Descrição Categoria
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor  
Contábil

Valor 
Justo

Ativos Financeiros
Caixa e equiva-
lentes de caixa

Valor Justo por 
meio do resultado 9.799.108 9.799.108 5.385.505 5.385.505

Contas a receber Custo amortizado 5.324.949 5.534.949 4.901.264 4.901.264
Passivos Financeiros
Debêntures Custo amortizado 16.687.543 16.687.543
Empréstimos e 
 financiamentos Custo amortizado 48.755.728 48.755.728 40.035.094 40.035.094
Fornecedores Custo amortizado 2.288.557 2.288.557 2.109.407 2.109.407

A estimativa do valor justo pressupõe que os saldos das contas a receber de clientes 
e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), 
quando aplicável, estejam próximos de seus valores justos, considerando os prazos 
de realização e liquidação desses saldos. Para fins de divulgação, o valor justo dos 
passivos financeiros é estimado, mediante o desconto dos fluxos de caixa contratu-
ais futuros, pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Em-
presa para instrumentos financeiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas 
dos balanços são os habituais no mercado e os seus valores justos não diferem 
significativamente dos saldos nos registros contábeis. Valor justo é a quantia pela 
qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhece-
doras e dispostas a isso em transação sem favorecimento. A hierarquia do valor 
justo deve ter os seguintes níveis: • Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em 
mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2: inputs diferentes dos 
preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados 
dos preços); • Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em 
variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Cia. e suas controla-
das avaliam que o valor justo é mensurado pelo nível 1 da hierarquia de avaliação. 
A Cia. e suas controladas não possuem nenhuma operação classificada na hie-
rarquia do valor justo níveis 2 e 3. Fatores de risco financeiro. As atividades da 
Cia. e suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra 
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro na Cia. e suas controladas. A gestão de risco 
é realizada pela Administração, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. 
A Administração identifica, avalia e protege a contra eventuais riscos financeiros. 
Risco de mercado. a) Risco de taxa de juros. O risco de taxa de juros decorre das 
aplicações financeiras referenciadas ao CDI, que podem afetar as receitas ou des-
pesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros ou na 
inflação. Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Cia. e suas controladas 
ao risco de valor justo associado à taxa de juros, considerando que parte substancial 
dos empréstimos estão atrelados a taxas prefixadas. A Administração entende que o 
risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. b) Risco 
de crédito. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos 
em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. 
Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades con-

sideradas de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito 
do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e 
outros fatores. c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela 
Administração da Cia. e suas controladas. A Administração monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez para assegurar que ela tenha caixa suficiente 
para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração 
os planos de financiamento da dívida da Cia. e suas controladas, cumprimento de 
cláusulas e o cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 
28. Resultado por ação. Em atendimento ao CPC 41, a Cia. apresenta a seguir as 
informações sobre o resultado por ação para os exercícios findos em 31/12/2020 e 
2019. O cálculo básico do resultado por ação é feito por meio da divisão do resultado 
líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante cada período.
A reconciliação do resultado básico por ação é a seguinte: 

31/12/2020 31/12/2019
Resultado do exercício (3.049.183) (2.528.164)
Média ponderada das ações ordinárias em circulação 43.171.665 26.300.100
Resultado por lote de mil ações (0,07) (0,10)
A Cia. não possui ações em potencial, ou seja, quaisquer instrumentos e contratos que 
possam resultar na emissão de ações, por isso, não foi demonstrado o resultado por 
ação diluído. 29. Cobertura de seguros (não auditado). A Cia. e suas controladas 
adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prê-
mios foram devidamente pagos. A Cia. e suas controladas possuem um programa de 
gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado 
coberturas compatíveis com o nosso porte e operações, sendo a nossa cobertura de 
seguros consistentes com as outras sociedades de dimensão semelhante operando 
no setor. As premissas de riscos dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da 
autoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos 
nossos auditores independentes. 30. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a 
presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa 
as demonstrações contábeis, bem como as operações da Cia. e suas controladas.

A Diretoria
Anderson Mesquita Ianone – Contador CRC 1SP 258.308-O/9

Relatório do Auditor Independente sobre as  
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da Clash Participações S.A. São Paulo - SP 
Opinião sobre as demonstrações contábeis. Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Clash Participações S.A. (“Cia.”), iden-
tificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira, individual e consolidada, da Clash Participações S.A. em 
31/12/2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre 
as demonstrações contábeis. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 

auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-
sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas 
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis indi-
viduais 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 brasilei-
ras de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis 
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 fundamen-
tar 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 cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Cia. e suas controladas; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas 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 Cia. e suas controladas. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis indivi-
duais 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 Cia. e suas controladas a não mais se manter em continui-
dade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações finan-
ceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opi-
nião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19/07/2021.
BDO RCS Auditores Independentes SS CRC 2 SP 013846/O-1
David Elias Fernandes Marinho - Contador CRC 1 SP 245857/O-3

Sexta-feira, 15/07/2022.
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