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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Balanços patrimoniais em 31 de março de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas, interessados e público em geral, as demonstrações financeiras da Serasa S.A. para os exercícios findos em 31 de março de 2018 e
de 31 de março de 2017. A Administração da Serasa agradece a todos os seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros, acionistas e todos aqueles que contribuíram para o seu desempenho no exercício 2018/2017 e coloca-se
à disposição para qualquer esclarecimentos.
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Serasa S.A.
CNPJ 62.173.620/0001-80
www.serasaexperian.com.br

Ativos 31/03/2019 31/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 225.530 88.963
Contas a receber de clientes (Nota 6) 448.777 467.414
Insumos para prestação de serviços 589 854
Ativo fiscal corrente (Nota 7) 18.587 28.935
Despesas antecipadas 26.477 16.907
Outros ativos (Nota 8) 39.753 18.464
Total do ativo circulante 759.713 621.537
Ativo fiscal diferido (Nota 9) 515.111 584.480
Outros ativos (Nota 8) 29.970 -
Depósitos judiciais (Nota 17) 22.332 17.646
Contas a receber de clientes (Nota 6) 19.292 -
Despesas antecipadas 198 1.082
Total do realizável a longo prazo 586.903 603.208
Investimento 241 241
Imobilizado (Nota 11) 232.006 207.364
Intangível (Nota 12) 748.978 794.551
Total do ativo não circulante 1.568.128 1.605.364

Total do ativo 2.327.841 2.226.901

Passivos 31/03/2019 31/03/2018
Fornecedores (Nota 13) 187.943 139.583
Empréstimos (Nota 14) 38.659 38.659
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 123.922 116.168
Receita diferida (Nota 16) 98.981 28.134
Impostos de renda e contribuição social 24.424 -
Passivo fiscal 15.206 28.766
Dividendos a pagar 13.568 72.409
Contas a pagar (Nota 10) 3.766 51.557
Outros passivos 7.217 8.587
Total do passivo circulante 513.686 483.863
Empréstimos (Nota 14) 800.000 800.000
Provisões para contingências (Nota 17) 52.218 46.458
Receita diferida (Nota 16) 37.312 9.237
Total do passivo não circulante 889.530 855.695
Total do Passivo 1.403.216 1.339.558
Capital social (Nota 18 a) 174.000 174.000
Reserva de ágio (Nota 18 b) 500.250 500.250
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) 33.889 22.008
Dividendos adicionais propostos (Nota 18 e) 79.402 52.902
Reserva de retenção de lucros 144.742 144.742
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) 3.630 4.729
Ações em tesouraria (11.288) (11.288)
Total do patrimônio líquido 924.625 887.343
Total do passivo e patrimônio líquido 2.327.841 2.226.901

Demonstrações do resultado 2019 2018
Receita (Nota 19) 2.340.853 2.282.261
Custo dos serviços prestados (Nota 23) (724.504) (769.118)
Lucro bruto 1.616.349 1.513.143
Despesas com vendas (Nota 23) (215.152) (170.845)
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (524.635) (560.350)
Outras (despesas) / receitas operacionais (Nota 22) (90.728) (2.094)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 785.834 779.854

Receitas financeiras (Nota 24) 24.404 25.412
Despesas financeiras (Nota 24) (144.755) (127.274)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 665.483 677.992
Corrente (Nota 9) (125.886) (118.527)
Diferido (Nota 9) (97.854) (89.381)
Lucro líquido do exercício 441.743 470.084
Lucro básico e diluído por ação do capital social - R$ 118,67 126,28

Demonstrações do resultado abrangente 2019 2018
Lucro líquido do período 441.743 470.084
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 441.743 470.084

Demonstrações das Reserva de Remuneração Dividendos Reserva de Ajustes de Lucros
mutações do Capital ágio na in- com base adicionais retenção avaliação Ações em acumu-
patrimônio líquido social corporação em ações propostos de lucros patrimonial Tesouraria lados Total
Em 31 de março de 2017 174.000 500.250 18.082 67.937 144.742 5.764 (11.288) - 899.487
Lucro líquido do período - - - - - - - 470.084 470.084
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial (Nota 18 f) - - - - - (1.035) - 1.035 -

Remuneração com base em ações (Nota 18 c) - - 3.926 - - - - - 3.926
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (67.937) - - - (57.340) (125.277)
Destinação dos dividendos
propostos do período - pagos - - - - - - - (307.295) (307.295)

Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (39.959) (39.959)
Destinação dos juros sobre o
capital próprio do período - - - - - - - (13.623) (13.623)

Destinação dos dividendos
propostos do período (Nota 18 e) - - - 52.902 - - - (52.902) -

Em 31 de março de 2018 174.000 500.250 22.008 52.902 144.742 4.729 (11.288) - 887.343
Adoção CPC 47 (Nota 4) - - - - - - - (66.003) (66.003)
Lucro líquido do período - - - - - - - 441.743 441.743
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial (Nota 18 f) - - - - - (1.099) - 1.099 -

Remuneração com base em ações (Nota 18 c) - - 11.881 - - - - - 11.881
Distribuição de dividendos do
exercício anterior - - - (52.902) - - - - (52.902)

Destinação dos dividendos
propostos do período - pagos - - - - - - - (121.239) (121.239)

Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (38.006) (38.006)
Dividendos pagos - - - - - - - (124.183) (124.183)
Destinação dos juros sobre o
capital próprio do período - - - - - - - (14.009) (14.009)

Destinação dos dividendos
propostos do período (Nota 18 e) - - - 79.402 - - - (79.402) -

Em 31 de março de 2019 174.000 500.250 33.889 79.402 144.742 3.630 (11.288) - 924.625

Demonstrações dos fluxos de caixa 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 441.743 470.084
Ajustes para:
Depreciação e amortização (Nota 23) 271.661 252.986
Imposto de renda e contribuição social 97.854 89.381
Despesa de juros sobre empréstimos (Nota 14) 107.716 128.172
Custo residual de imobilizado e intangível
baixados ou alienados (Nota 11 e 12) 86.070 104.717

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) 30.814 18.830
Provisão para cancelamentos e descontos (Nota 6) - (4.508)
Provisão para contingências (Nota 17) 19.222 5.424
Provisão para remuneração com base
em ações (Nota 18) 11.881 3.926

1.066.961 1.069.012
Variações em:
Contas a receber (Nota 6) (31.469) (95.811)
Insumos para prestação de serviços 265 1.687
Despesas antecipadas (8.686) 11.237
Ativo fiscal (18.873) 51.525
Depósitos judiciais (Nota 17) (4.686) (4.583)
Outros ativos (50.523) 1.560
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (Nota 13) 48.360 6.656
Passivo fiscal 107.879 138.386
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 7.754 8.922
Receita diferida (Nota 16) 98.922 (7.903)
Contas a pagar (47.791) 1.778
Outros passivos (1.370) 5.672
Pagamentos de contingências (Nota 17) (13.462) (12.329)
Imposto de renda e contribuição social pagos (97.015) (126.382)
Fluxo de caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 1.056.266 1.049.427

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos imobilizados (Nota 11) (58.251) (82.515)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) (278.549) (348.170)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de investimento (336.800) (430.685)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos (Nota 14) - (33.923)
Pagamento de juros sobre empréstimos (Nota 14) (107.716) (132.440)
Pagamento de dividendos (419.357) (302.144)
Pagamento de juros sobre capital próprio (45.904) (44.886)
Dividendos a pagar (9.922) (71.186)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de financiamento (582.899) (584.579)

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 136.567 34.163
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 88.963 54.800
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 225.530 88.963

136.567 34.163

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais:
A Serasa S.A. (a “Companhia” ou “Serasa”) é uma sociedade de capital fecha-
do constituída em 26 de junho de 1968, com sede na cidade de São Paulo,
localizada na Alameda dos Quinimuras, nº 187, que a partir da emissão da Lei
no 11.638/07 passou a ser considerada uma “sociedade de capital fechado e
de grande porte” controlada pela Gus Europe Holding B.V., cuja entidade
controladora do grupo em última instância é a Experian PLC. A Companhia
tem por objeto social, principalmente, a coleta, o armazenamento e o geren-
ciamento de dados, incluindo a organização, a análise, o desenvolvimento, a
operação e a comercialização de informações e soluções para apoiar deci-
sões e o gerenciamento de risco de crédito e de negócios. 2 Principais políti-
cas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas fo-
ram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 2.1 Base de
preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações fi-
nanceiras do exercício findo em 31 de março de 2019 foi autorizada pelo Con-
selho de Administração em 23 de maio de 2019. Este é o primeiro conjunto de
demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 47 - Receita
de Contrato com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram aplica-
dos. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota ex-
plicativa 4. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. Base de mensuração - A s
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços
patrimoniais: · os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo
valor justo; · os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo va-
lor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo; · pagamentos
contingentes assumidos em uma combinação de negócio são mensurados
pelo valor justo; · os passivos para transações de pagamento baseado em
ações liquidadas em dinheiro são mensurados pelo valor justo. Novas nor-
mas e interpretações ainda não efetivas - Há uma série de novas normas e
alterações as normas existentes atualmente em questão, emitidas pelo IASB
mas não estão em vigor para o exercício findo em 31 de março de 2019, e a
Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada. A adoção
antecipada dessas normas não está permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), incluindo as normas significativas abaixo: O
CPC 06 Leases, substitui o IAS 17, Operações de Arrendamento Mercantil in-
troduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patri-
monial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de
uso que representar o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de
arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do ar-
rendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de
curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais. A Companhia pretende apli-
car a norma para o ano que termina em 31 de março de 2020, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada, sem atualização das informações com-
parativas. O impacto estimado de CPC 06 caso a norma fosse aplicada até a
data de nossa demonstração financeira é de R$ 33.660, onde este valor cor-
responde a um ativo de direito de uso composto principalmente por aluguéis
de prédios. A obrigação de pagamentos do arrendamento no curto prazo de
R$ 12.081 e R$ 21.579 no longo prazo. Outras normas - As seguintes nor-
mas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. · IFRIC 23/ICPC 22
Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. · Alterações no Plano,
Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19). · IFRS 17
Contratos de Seguros 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos
de curto prazo de liquidez diária e com risco insignificante de mudança de va-
lor. 2.3 Ativos financeiros - 2.3.1 Classificação - A Companhia classifica
seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: ao custo amortizado; ao
VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao
VJR. A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é geral-
mente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é
gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC
48 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo
com o CPC 48, os derivativos embutidos em que o contrato principal é um ati-
vo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o ins-

trumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo. Em
31 de março de 2019, a Companhia tinha ativos financeiros classificados so-
mente na categoria de custo amortizado. Os custos amortizados são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não
são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante,
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de
emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os
custos amortizados da Companhia compreendem as contas a receber de cli-
entes, demais contas a receber e certos equivalentes de caixa, quando não
classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os custos amortiza-
dos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente,
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de ju-
ros. A Companhia não aplica a contabilidade de hedge (hedge accounting).
2.3.2 Impairment de ativos financeiros - A Companhia avalia no final de
cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou
o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos
financeiros estão deteriorados e os prejuízos de impairment são incorridos
somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou
mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento
de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos
de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros
que pode ser estimado de maneira confiável. O valor do impairment corres-
ponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos
de caixa futuros estimados, descontada na taxa de juros efetiva original do ati-
vo financeiro. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro au-
mentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as per-
das de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e
passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com
base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e consi-
derando informações prospectivas (forward-looking). 2.4 Contas a receber
de clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores a re-
ceber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das ativida-
des. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo menos provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PECL” ou
impairment) e a provisão para descontos e cancelamentos. Na prática são
normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para
impairment, se necessária. 2.5 Imposto de renda e contribuição social - A
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no pa-
trimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. a. Despesa com im-
posto de renda e contribuição social corrente - A despesa de imposto cor-
rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou re-
cebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
critérios forem atendidos.  b. Despesa com impostos de renda e contribui-
ção social diferido - Ativos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para
fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As
mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconheci-
das como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses
tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contri-
buição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que
seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de re-
sultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em
cenários econômicos futuros sujeitos a alterações independentes do controle
da Companhia. 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda funcional
e moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apre-
sentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma. b. Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações
em moeda estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câm-

bio em vigor nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são
convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Ganhos e perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passi-
vos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na de-
monstração do resultado. 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensura-
ção - O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atribuído do imobiliza-
do na data de transição para os novos CPCs. Quando partes significativas de
um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e
perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resulta-
do. b. Custos subsequentes - Os custos subsequentes são incluídos no valor
contábil do ativo no momento em que for provável que os benefícios econômi-
cos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado
para o ativo existente fluirão para a Companhia. Os custos subsequentes são
depreciados ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. c. Deprecia-
ção - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imo-
bilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método line-
ar baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no
resultado. Terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é
calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores
residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Itens do imobilizado Taxa anual de depreciação - %
Máquinas e equipamentos 16-20
Veículos 20
Edificações 2-10
Móveis e utensílios 10 - 20
Equipamento de computação 20-33
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediata-
mente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior
do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são
reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais” na demonstração
do resultado. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o
período em que são incorridos. 2.8 Ativos intangíveis - O ativo intangível está
composto por gastos com desenvolvimento de novos produtos, marcas e pa-
tentes, sistemas de computação, base de dados, e ágio. a. Reconhecimento
e mensuração - Base de dados - São reconhecidos como ativos intangíveis
os gastos com a compra e compartilhamento de informações utilizadas nas
bases de dados, bem como a remuneração e respectivos encargos sociais
das equipes de profissionais que trabalham diretamente com o desenvolvi-
mento de tais bases. Sistemas de computação (software) - São reconhecidos
como ativos intangíveis os gastos com novas aquisições, bem como o aperfei-
çoamento ou expansão do desempenho dos softwares para além de suas
especificações originais. Esses gastos são compostos basicamente pelas
despesas gerais diretamente relacionadas ao processo de desenvolvimento
dos softwares. Gastos com desenvolvimento de novos produtos - São reco-
nhecidos como ativos intangíveis quando puder ser demonstrado que seja
provável que seus projetos tenham viabilidade técnica e do ponto de vista co-
mercial, possa gerar benefícios econômicos futuros, intenção de concluí-los e
utilizá-los, e quando seus custos puderem ser mensurados de forma confiável
por uma sistemática razoável. Ágio - O ágio (goodwill) é representado pela di-
ferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio
e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adqui-
rida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível”
nas demonstrações financeiras. No caso de apuração de deságio, o montante
é registrado como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O
ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment).
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Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por
impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são reverti-
das. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor
contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Uni-
dades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A aloca-
ção é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unida-
des Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios
da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento ope-
racional. b. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitaliza-
dos somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incor-
porados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos,
incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são re-
conhecidos no resultado conforme incorridos. c. Amortização - A amortiza-
ção é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmen-
te reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. Segue abaixo a taxa
aual de amortização: Itens do intangível Taxa anual de amortização - %
Base e dados 20
Sistemas de computação 14 -33
Novos produtos 20
Marcas e patentes 20
Carteira de clientes 11
Tecnologia 14
Direito de competitividade 25
Base de dados - Esses dispêndios são amortizados utilizando-se o método
linear para alocar o custo durante sua vida útil de cinco anos para a base de
dados do bureau de crédito e de três anos para a base de dados de marketing.
Sistemas de computação (software) - Os gastos com aperfeiçoamento ou ex-
pansão são amortizados utilizando-se o método linear ao longo de suas vidas
úteis. Gastos com desenvolvimento de novos produtos - Os gastos com de-
senvolvimento de novos produtos são amortizados, desde o início de suas
comercializações, pelo método linear e ao longo do período do benefício es-
perado. Ágio - O ágio não é amortizado. 2.9 Redução ao valor recuperável
de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Os ativos que estão
sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Os ativos que têm uma vida útil
indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anu-
almente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperá-
vel (“impairment”). Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao
qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o
valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o
seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupa-
dos nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). b. Ativos financei-
ros não-derivativos - Ativos financeiros não classificados como ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao
valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda
de valor inclui: · inadimplência ou atrasos do devedor; · reestruturação de um
valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condi-
ções normais; · indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/
recuperação judicial; · mudanças negativas na situação de pagamentos dos
devedores ou emissores; · desaparecimento de um mercado ativo para o ins-
trumento devido a dificuldades financeiras; ou · dados observáveis indicando
que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um
grupo de ativos financeiros. 2.10 Receita diferida - As receitas diferidas
correspondem aos valores recebidos de clientes, relacionados ao valor dos
serviços de certificados digitais, serviços de marketing, serviços de modela-
gens estatísticas e comercialização de serviços de créditos para consultas,
porém os serviços não foram completamente prestados. Estas receitas são
registradas no resultado, com os respectivos custos, no momento em que são
prestados os serviços. 2.11 Benefícios a empregados - Benefícios de curto
prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - O reconhecimen-
to dessa participação é efetuado quando o valor pode ser mensurado de ma-
neira confiável pela Companhia, em geral, no encerramento do exercício soci-
al. b. Remuneração com base em ações - O plano de outorga de ações ofere-
cido pela Companhia é mensurado pelo valor justo na data da outorga e sua
despesa é reconhecida no resultado durante o período no qual o direito de
outorga é adquirido. 2.12 Provisões, contingências passivas e ativas - Uma
provisão é reconhecida no balanço quando há uma obrigação legal ou não for-
malizada presente como consequência de um evento passado e é provável
que recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido e são constituídas em montantes
considerados suficientes pela administração para cobrir perdas prováveis,
sendo atualizadas até as datas dos balanços, observada a natureza de cada
contingência e apoiada na opinião dos advogados da Companhia. As contin-
gências classificadas como de perda possível não são provisionadas, mas
descritas em nota explicativa. Ativos contingentes não são reconhecidos. So-
mente quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo relacionado
deixa de ser contingente e, dessa forma, o reconhecimento do ganho é feito.
2.13 Receita de contrato com o cliente - A receita compreende o valor justo
da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços
no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líqui-
da dos impostos, das devoluções, dos abatimentos, dos descontos e da provi-
são para descontos e cancelamentos. A Companhia reconhece a receita
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene-
fícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir. a. Venda de serviços - A
receita compreende o valor faturado dos serviços prestados e a estimativa do
valor dos serviços já prestados, a serem faturados. A receita é reconhecida
tendo como base a execução, entrega e aceite dos clientes dos serviços reali-
zados até a data do balanço. 2.14 Receitas financeiras e despesas finan-
ceiras - As receitas e despesas financeiras da Empresa compreendem: · Ju-
ros ativos; · Juros passivos; · Juros sobre empréstimos com partes relaciona-
das; · Ganhos/perdas líquidos de aplicações financeiras; e · Ganhos/perdas
líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros. As receitas e
despesas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o
método dos juros efetivos. 2.15 Distribuição de dividendos e juros sobre
capital próprio - A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas de-
monstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório, e ainda não pago,
somente é provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas. Quando
o pagamento é feito na forma de juros sobre capital próprio, o benefício fiscal
correspondente a sua dedutibilidade é reconhecido no resultado do exercício.
3  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - Na preparação destas de-
monstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. 3.1 Julgamentos - As informações sobre julgamentos realizados na
aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valo-
res reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas abaixo: a.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-
mentos - O CPC 48 substitui o modelo de perda incorrida no IAS 39 por um
modelo de perda esperada de crédito voltado para o futuro. Esse novo modelo
exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas em contas a
receber, seja em períodos de 12 meses ou até o vencimento. A Companhia
avaliou a aplicação dos requisitos do modelo de redução ao valor recuperável
do CPC 48 e sua avaliação não teve impacto relevante em seu saldo de aber-
tura em 1º de abril de 2018. Maiores detalhes sobre a análise da qualidade de
crédito e sobre necessidade de constituição de provisão para perda estão
descritos na Nota 6. b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e
trabalhistas - Provisões são constituídas para todas as contingências refe-
rentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas
com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência
disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e quan-
do necessário de advogados externos (Nota 17). c. Ativo fiscal diferido - O
imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são de incorporação de
empresas que detinham participação na Companhia e de diferenças temporá-
rias. Os tributos diferidos na incorporação estão fundamentados por projeção
de rentabilidade futura que é objeto de revisão anual pela alta administração
(Nota 9). Mensuração do valor justo - Uma série de políticas e divulgações
contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e
passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo
ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quan-

to possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avalia-
ção da seguinte forma: · Nível 1: preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos idênticos. · Nível 2: inputs, exceto os preços
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, di-
retamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). · Nível 3: inputs,
para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mer-
cado (inputs não observáveis). A aplicação da avaliação dos níveis acima
consta demonstrada na Nota 21, sobre instrumentos financeiros. 4 Mudanças
nas principais políticas contábeis: A Companhia aplicou inicialmente o
CPC 47 e CPC 48 a partir de 1º de abril de 2018. Uma série de outras novas
normas também entraram em vigor a partir de 1º de abril de 2018. Devido aos
métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas nor-
mas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não fo-
ram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas. CPC 47
Receita de Contrato com Cliente - O CPC47 estabelece uma estrutura
abrangente para determinar se, quanto e quando a receita é reconhecida.
Substituindo a orientação de reconhecimento de receita existente, e aplica-se
a todas as receitas decorrentes de contratos com clientes, a menos que esses
contratos estejam no escopo de outras normas. A nova norma estabelece um
modelo de cinco etapas para contabilizar a receita decorrente de contratos
com clientes. De acordo com a CPC 47, a receita é reconhecida em um valor
que reflete a contraprestação que uma entidade espera ter direito em troca da
transferência de bens ou serviços para um cliente. O segmento de negócio
que teve o maior impacto foi a de Decision Analytics, uma vez que estes são
contratos que exige uma revisão mais aprofundada. A Companhia adotou o
CPC 47 usando o método de efetivo cumulativo (sem expedientes práticos),
com efeito de aplicação inicial da norma em 1º de abril de 2018. Consequente-
mente, a informação apresentada para 2018 não foi reapresentada - isto é,
está apresentada, conforme reportado anteriormente, sob o CPC30/IAS18 e
CPC17/IAS11 e interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos
de divulgação do CPC 47 / IFRS15, em geral, não foram aplicados à informa-
ção comparativa. As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do
CPC 47 no balanço patrimonial da Companhia em 31 de março de 2018 e na
demonstração de resultado para o encerramento deste ano em cada uma das

linhas afetadas. Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de
caixa da Companhia para o exercício findo a 31 de março de 2018.
Impacto no balanço patrimonial Valores

Conforme com a
apresentado adoção do

Nota em 31/03/2018 Ajustes CPC 47
Contas a receber de clientes
(serviços a faturar) 7 109.177 (51.508) 57.669

Outros créditos (custos
diferidos) 9 - 42.752 42.752

Impostos diferidos 8 17.710 28.485 46.195
Total ativo 126.887 19.729 146.616
Receita diferida 17 37.371 85.732 123.103
Total passivo 37.371 85.732 123.103
Patrimônio líquido 887.343 (66.003) 821.340
Total passivo e patrimônio líquido 924.714 (19.729) 944.443
CPC48 - Instrumentos financeiros - O CPC48 estabelece requerimentos
para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns
contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o
CPC38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Em 1º de
abril de 2018 a Companhia realizou a adoção da norma. A Companhia esti-
mou, pelo método simplicado, o impacto da adoção do CPC 48 - Instrumentos
Financeiros com base em sua posição de 31 de Março de 2018 e concluiu que
não teria impactos significativos em relação às alterações introduzidas não
sendo necessário realizar reapresentações visto que não houve impacto
contábil significativo na adoção da norma. O CPC 48 retém em grande parte
os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de
passivos financeiros. A adoção do CPC48 não teve um efeito significativo nas
políticas contábeis da Companhia relacionadas a passivos financeiros. A ta-
bela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as categorias de mensu-
ração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48
para cada classe de ativos e passivos financeiros da Companhia em 1º de
abril de 2018. O efeito da adoção do CPC 48 sobre os valores contábeis dos
ativos financeiros em 1º de abril de 2018 está relacionado apenas aos novos
requerimentos de redução ao valor recuperável.

A movimentação das provisões para créditos de liquidação duvidosa e para
descontos e cancelamentos é como segue:

Provisão para Provisão para
devedores descontos e
duvidosos cancelamentos Total

Saldo em 31 de março de 2017 (41.784) (4.508) (46.292)
(Constituição) /Reversão (18.830) 4.508 (14.322)
Baixa 20.944 - 20.944
Saldo em 31 de março de 2018 (39.670) - (39.670)
(Constituição) / Reversão (30.814) - (30.814)
Baixa 36.865 - 36.865
Saldo em 31 de março de 2019 (33.619) - (33.619)
7 Ativo fiscal corrente 2019 2018
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 7.558 14.480
ISS a compensar 4.835 4.295
Imposto de renda e contribuição social (“IRPJ e CSLL”) - 3.230
PIS e FINSOCIAL a recuperar 6.194 6.930

18.587 28.935
8 Outros ativos 2019 2018
Bloqueios judiciais - BACEN 6.261 4.310
Partes relacionadas (Nota 10) 5.146 5.269
Adiantamento de 13º salário 988 688
Adiantamentos a fornecedores e empregados 7.634 8.197
Custos diferidos 49.694 -

69.723 18.464
Ativo circulante 39.753 18.464
Ativo não circulante 29.970 -
9 Imposto de renda e contribuição social 2019 2018
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 460.720 568.785
Imposto de renda e contribuição social diferido 54.391 15.695

515.111 584.480
a Créditos fiscais Benefício Último

Data de fiscal ano de
aquisição original Ágio amortização

Experian Brasil Aquisições Ltda.13.12.07 796.357 2.286.671 2.016
Experian Brasil Ltda. 02.12.12 958.820 2.820.057 2.022
Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos gerados a partir
de incorporações das referidas empresas que detinham participação na Com-
panhia, incluindo ágio. O ágio foi integralmente provisionado, nos termos da
interpretação ICPC 09, dando origem a uma diferença temporária. Nesse sen-
tido, esses tributos diferidos provenientes da incorporação da Experian Brasil
Aquisições Ltda. e da Experian Brasil Ltda. estão registrados no ativo não cir-
culante, cuja contrapartida foi reserva de ágio (patrimônio líquido), sendo fun-
damentada por projeção de rentabilidade futura, conforme laudos e estudos
elaborados por empresas especializadas e vem sendo realizados, desde en-
tão, com base em taxas percentuais progressivas na apuração do imposto de
renda e contribuição social. A projeção de rentabilidade futura é objeto de revi-
são anual pela alta administração e será corrigida no caso de eventual altera-
ção nas perspectivas de rentabilidade futura. b. Imposto de renda e contri-
buição social diferidos - Os ativos diferidos de imposto de renda e contribui-
ção social decorrem de diferenças temporárias e são reconhecidos quando
sua realização financeira é considerada provável. Os referidos créditos ou dé-
bitos tributários serão realizados quando da efetiva realização das diferenças
temporárias. Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro a ser gerado, mas
também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis e
outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da
Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. Portanto,
a expectativa da utilização dos créditos ou débitos fiscais não deve ser toma-
da como único indicativo de resultados futuros da Companhia. Com o objetivo
de neutralizar os efeitos fiscais oriundos da aplicação dos novos métodos em
observância às disposições legais da Lei no 11.941/09, foi introduzido o Regi-

Valor contábil Novo valor
Em milhares de Reais Nota Classificação original Nova classificação original de acordo contábil de acordo

de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48 com o CPC 38 com o CPC 48
Contas a receber e outros recebíveis (6) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 467.414 467.414
Caixa e equivalentes de caixa (5) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 88.963 88.963
Total de ativos financeiros 556.377 556.377

Valor contábil Novo valor
Em milhares de Reais Classificação original Nova classificação original de acordo contábil de acordo

de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48 com o CPC 38 com o CPC 48
Empréstimo de coligada (14) Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros 838.659 838.659
Contas a pagar (10 e 13) Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros 191.140 191.140
Total de passivos financeiros 1.029.799 1.029.799
O contas a receber de clientes e outros recebíveis que eram classificados
como empréstimos e recebíveis de acordo com o CPC 38 agora são classifi-
cados ao custo amortizado. Com a adoção do CPC 48 a Companhia não teve
impacto material, não sendo necessário realizar ajustes.
5 Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Caixa e bancos 5.983 8.299
Certificados de depósitos bancários (CDBs) 54.816 7.958
Fundos de investimento em renda fixa 164.715 72.689
Partes relacionadas (Nota 10) 16 17

225.530 88.963
A Companhia adota posição conservadora na gestão de suas disponibilida-
des, por meio de políticas de investimentos que consideram as três principais
classes de riscos: mercado, liquidez e crédito. As aplicações financeiras refe-
rem-se substancialmente à Fundos de investimento em renda fixa e Certifica-
dos de Depósitos Bancários (CDBs), a rentabilidade média dos investimentos
em 2019 foi de 99,19% do CDI, já líquido de taxas de administração (em 2018
- 99,87%). Estas aplicações possuem como principal característica a liquidez
imediata.

6 Contas a receber de clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 377.686 397.907
Contas a receber - partes relacionadas (Nota 10) 1.085 -
Serviços a faturar 122.917 109.177

501.688 507.084
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa (33.619) (39.670)

468.069 467.414
Ativo circulante 448.777 467.414
Ativo não circulante 19.292 -
As contas a receber de clientes correspondem ao valor total das notas fiscais
em aberto, na data do balanço, cujos faturamentos, que ocorrem em ciclos de
cinco dias, foram realizados ao longo do mês. Os serviços a faturar
correspondem aos serviços prestados aos clientes, ainda não faturados até a
data do balanço. A provisão para créditos de liquidação duvidosa constituída
pela administração, é fundamentada na análise das operações em aberto
para determinar o valor adequado e leva em conta a conjuntura econômica e
os riscos das contas a receber de clientes bem como a perda esperada.

Composição das contas a receber - por faixa de vencimento 2019 2018
Provisão para Provisão para

devedores duvidosos devedores duvidosos
Total de e para descontos Total de e para descontos

recebíveis e cancelamentos Líquido recebíveis e cancelamentos Líquido
Saldos a vencer 407.002 (933) 406.069 393.710 (447) 393.263
Saldos vencidos até 30 dias 27.482 (1.516) 25.966 31.727 (576) 31.151
Saldos vencidos de 31 a 60 dias 11.314 (984) 10.330 11.490 (774) 10.716
Saldos vencidos de 61 a 90 dias 4.270 (724) 3.546 12.079 (791) 11.288
Saldos vencidos de 91 a 180 dias 8.923 (5.018) 3.905 11.113 (2.898) 8.215
Saldos vencidos de 181 a 360 dias 12.872 (5.711) 7.161 14.445 (11.944) 2.501
Vencidos acima de 360 dias 29.825 (18.733) 11.092 32.520 (22.240) 10.280

501.688 (33.619) 468.069 507.084 (39.670) 467.414

me Tributário de Transição (RTT), o que deu origem a algumas diferenças tem-
porárias. (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferi-
dos Os saldos líquidos de imposto de renda e contribuição social diferidos,
ativos e passivos, excluindo os decorrentes dos ágios incorporados, nos exer-
cícios de 2019 e 2018 tinham as seguintes composições: 2019 2018
Outras diferenças temporárias 3.886 3.754
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 15.737 17.311
Provisão para remuneração com base em ações 16.941 10.011
Provisão para participação nos lucros 19.086 20.393
Provisão para contingências 17.754 15.796
Adoção da CPC 47 4.228 -

77.632 67.265
Diferenças temporárias na despesa de depreciação (971) (971)
Earn-Out na aquisição da Virid - (1.700)
Custo atribuído para o ativo imobilizado (1.932) (2.498)
Ágio amortizado da EMS e Virid (a) (17.830) (32.145)
Captação de base de dados após adoção
da Lei no 11.638/07 (b) (2.508) (14.256)

(23.241) (51.570)
54.391 15.695

(a) Constituição da parcela anual do benefício fiscal referente ao ágio da Virid.
(b) Imposto diferido gerado pela adoção inicial a qual os efeitos acabarão em
2019. A compra de dados era considerada para fins ficais até 31 de dezembro
de 2014, totalmente dedutível para fins de imposto de renda e contribuição
social, desta forma, o imposto de renda diferido foi constituído. (ii) Período
estimado de realização - Os valores dos ativos/passivos fiscais diferidos,
apresentam as seguintes expectativas de realização:

Valor líquido dos créditos
Ano 2019 2018
Até um ano 55.096 18.181
De um a dois anos 1.030 (11)
De dois a três anos 163 (11)
Acima de três anos (1.898) (2.464)

54.391 15.695
(iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - A reconciliação entre a
despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e
pela efetiva está demonstrada a seguir: 2019 2018
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 665.483 677.992
Alíquota combinada do I.R. e da contribuição social - % 34 34
I.R.  e contribuição social às alíquotas da legislação (226.264) (230.517)
I.R.  e C.S. referentes a juros sobre o capital próprio 17.685 18.218
Efeito da remuneração com base em ações para diretores (6.931) (2.563)
Outros ajustes ao lucro líquido (8.230) 6.954
Despesa de tributos sobre o lucro (223.740) (207.908)
c. Composição da despesa de tributos sobre o lucro 2019 2018
Corrente (125.886) (118.527)
Diferido 10.211 13.766
Amortização do crédito fiscal (108.065) (103.147)

(223.740) (207.908)
Movimentação do ativo fiscais diferido Consti- Amorti-

2018 tuição zação 2019
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 568.785 - (108.065) 460.720
I.R. e contribuição social diferido 15.695 38.696 - 54.391

584.480 38.696 (108.065) 515.111
10 Partes relacionadas: A Companhia mantém transações com partes rela-
cionadas como a seguir demonstrado: 2019 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Joseph Yacoub Safra 16 17

16 17
Contas a receber (Nota 6)
Experian Tecnologia Brasil Ltda. 83 -
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Experian Finance Plc. UK 557 -
Experian Technology Limited 445 -

1.085 -
Outros ativos (Nota 8)
Joseph Yacoub Safra - 403
Experian Colombia S.A. 2.899 4.438
Experian Finance Plc. UK - 137
Experian Holding Inc. USA 1.375 245
Experian Japan Co, Ltd - 2
Experian Ltd UK 850 -
Experian Information Solutions 12 -
Experian Tecnologia Brasil Ltda. - 42
Experian Marketing Services (Malaysia) Sdn Bhd 10 2

5.146 5.269
6.247 5.286

Passivo circulante
Contas a pagar - partes relacionadas
Experian Holding Inc. USA 484 427
Experian Tecnologia Brasil Ltda 1.850 665
Experian Ltd UK 781 965
Scorex SAM Monaco 5 -
Experian France SAS 566 -
Experian Finance Plc. UK 80 49.500

3.766 51.557
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Serasa Finance Limited 38.659 38.659

38.659 38.659
Passivo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Serasa Finance Limited 800.000 800.000

800.000 800.000
Resultado
Receita bruta de serviços (Nota 19) 6.826 9.905
Despesas gerais e adm (Nota 23) (28.060) (103.824)
Despesas financeiras (Nota 24) (107.716) (110.726)
Receita financeiras (Nota 24) 61 720
Outras despesas (Nota 22) (8.952) (2.585)
Total resultado (137.841) (206.510)
A Companhia, durante o exercício findo em 31 de março de 2019, incorreu em
honorários para a administração e para pessoas-chave no valor total de
R$ 56.318 (em 31 de março de 2018 o valor total de R$ 57.228). A administra-
ção e pessoas-chave da Companhia, para fins dessas demonstrações finan-
ceiras, estão compostas pela diretoria da Companhia, incluindo sua diretoria
estatutária e não estatutária e pelas suas gerências executivas.
11 Imobilizado 2019 2018

Taxa anual
Depreciação de Amorti-

Custo acumulada Líquido Líquido zação - %
Terrenos 24.290 - 24.290 24.290 -
Edificações 126.067 (47.818) 78.249 82.335 2-10
Móveis e utensílios 12.990 (7.448) 5.542 6.466 10-20
Equipamentos de
computação 183.877 (117.838) 66.039 51.760 20-33

Veículos 7.692 1.088 8.780 8.661 20
Máquinas e
equipamentos 2.934 (937) 1.997 2.487 16-20

Imobilizado em
andamento 47.109 - 47.109 31.365 -

404.959 (172.953) 232.006 207.364
Em 26 de setembro de 2011 foi emitido pela Secretaria da Receita Federal um
termo de arrolamento de bens e direitos, no valor total de R$ 98.365, após
essa data outros bens foram colocados como garantia do processo, totalizan-
do o valor de R$ 101.564 em 31 de março de 2019. Este termo foi emitido de-
vido a um auto de infração recebido pela Companhia. Cabe destacar que os
consultores jurídicos da Companhia classificaram como remota a perspectiva
de perda no processo, motivo pelo qual o valor da autuação não foi provisiona-
do (Nota 17(f)).
Movimentação 31/03/ Adi- Depre- 31/03/
do imobilizado 2018 ções Baixas ciação 2019
Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 82.335 2.132 (106) (6.112) 78.249
Móveis e utensílios 6.466 266 (82) (1.108) 5.542
Equipamentos
de computação 51.760 37.692 (453) (22.960) 66.039

Veículos 8.661 2.381 (859) (1.403) 8.780
Máquinas e equipamentos 2.487 36 - (526) 1.997
Imobilizado em andamento 31.365 15.744 - - 47.109

207.364 58.251 (1.500) (32.109) 232.006
31/03/ Adi- Depre- 31/03/
2017 ções Baixas ciação 2018

Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 68.191 22.412 (2.498) (5.770) 82.335
Móveis e utensílios 6.372 1.785 (390) (1.301) 6.466
Equipamentos
de computação 34.637 45.288 (8.623) (19.542) 51.760

Veículos 5.372 6.010 (1.154) (1.567) 8.661
Máquinas e equipamentos 432 2.346 (3) (288) 2.487
Equipamentos de escritório 252 856 (7) (1.101) -
Imobilizado em andamento 32.934 3.818 (5.387) - 31.365

172.480 82.515 (18.062) (29.569) 207.364
12 Intangível 2019 2018

Taxa anual
Amortização de Amorti-

Custo acumulada Líquido Líquido zação - %
Base de dados
Bureau de Crédito1.816.039 (1.266.843) 549.196 537.861 20

Sistemas de
computação (*) 248.845 (219.912) 28.933 45.946 14-33

Novos produtos 56.809 (17.733) 39.076 23.224 20
Marcas e patentes 519 - 519 520 20
Ágio 52.442 - 52.442 133.499
Carteira de clientes - - - 4.122 11
Tecnologia - - - 386 14
Intangível em
andamento 78.812 - 78.812 48.993

2.253.466 (1.504.488) 748.978 794.551
(*) Refere-se substancialmente a implementação do sistema integrado de
gestão, com a taxa de amortização de 14% ao ano. Os novos produtos são
custos com intangíveis gerados internamente pela Companhia, enquanto que
as marcas, patentes e sistemas de computação são adquiridos de terceiros
ou licenciados juridicamente. A base de dados é um ativo intangível cujo custo
parte é gerado internamente e parte é adquirido de terceiros. Os sistemas de
computação têm método linear de amortização pela vida útil a eles definida. a.
Base de dados - A Companhia constantemente incorre em uma série de gas-
tos para formação de seu banco de dados, como:  (i) aquisição de informa-
ções de diversas fontes (cartórios, instituições financeiras, etc.); (ii) folha de
pagamento de colaboradores envolvidos na construção e atualização do ban-
co de dados; (iii) desenvolvimento e manutenção de softwares; (iv) outros cus-
tos e gastos indiretos identificáveis com o banco de dados. A Companhia ado-
ta os seguintes procedimentos com relação a esses dispêndios para registro
no grupo “Intangível”: (a) capitalização da formação e desenvolvimento do
banco de dados; e (b) amortização no prazo legal de exibição das informa-
ções da base de dados Bureau de Crédito - cinco anos, conforme o parágrafo
primeiro do artigo 43 da Lei no 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, de
11 de setembro de 1990 e amortização da base de dados de Marketing no
prazo de três anos. Em agosto de 2011, a Companhia firmou um convênio re-
ferente ao direito de acesso a dados por um período de 10 (dez) anos no valor
fixo total de R$ 134.045 (cuja base acumulada é atualizada pelo IGPM) sendo
o pagamento em 1 (uma) parcela anual e 18 (dezoito) parcelas semestrais e
consecutivas. Desse montante, a Companhia capitalizou até 31 de março
de 2017 o valor de R$ 137.865, correspondente a capitalização mensal do
valor definido em contrato, sendo amortizado até 31 de março de 2019 o valor
de R$ 117.990. b. Movimentação do intangível
Rubrica 31/03/ Aqui- Amorti- 31/03/

2018 sições Baixas zação 2019
Base de dados 537.861 217.409 (3) (206.071) 549.196
Sistemas de computação 45.946 6.743 - (23.756) 28.933
Novos produtos 23.224 24.587 - (8.735) 39.076
Marcas e patentes 520 - (1) - 519
Ágio 133.499 - (81.057) - 52.442
Carteira de clientes 4.122 - (3.518) (604) -

Tecnologia 386 - - (386) -
Ativo em andamento 48.993 29.810 9 - 78.812

794.551 278.549 (84.570) (239.552) 748.978
Rubrica 31/03/ Aqui- Amorti- 31/03/

2017 sições Baixas zação 2018
Base de dados 475.846 255.244 (484) (192.745) 537.861
Sistemas de computação 43.248 29.572 (3.365) (23.509) 45.946
Novos produtos 8.992 43.676 (25.205) (4.239) 23.224
Marcas e patentes 520 2 (2) - 520
Ágio 133.499 - - - 133.499
Carteira de clientes 5.889 - - (1.767) 4.122
Tecnologia 1.543 - - (1.157) 386
Ativo em andamento 86.916 19.676 (57.599) - 48.993

756.453 348.170 (86.655) (223.417) 794.551

c. Ágio incorporado Data de Data de in-
aquisição corporação Ágio

Experian Marketing Services Ltda. (“EMS”) 11/04/2007 31/12/2008 52.442
52.442

13 Fornecedores 2019 2018
No país 136.860 86.501
Provisão de fornecedores 51.083 53.082

187.943 139.583
14Empréstimos 2019 2018

Passivo Passivo não Passivo Passivo não
circulante circulante circulante circulante

Experian Luxembourg
Finance S.À.R.L - Loan B 38.659 800.000 38.659 800.000

38.659 800.000 38.659 800.000

Movimentação Experian Experian Experian
dos empréstimos Finance Luxemb. Luxemb.

PLC Loan A Loan B Total
Saldo em 31 de março de 2017 38.191 - 838.659 876.850
Juros 1.449 - 126.723 128.172
Pagamento principal (33.923) - - (33.923)
Pagamentos de juros (5.717) - (126.723) (132.440)
Saldo em 31 de março de 2018 - - 838.659 838.659
Juros - - 107.716 -
Pagamento principal - - - -
Pagamentos de juros - - (107.716) -
Saldo em 31 de março de 2019 - - 838.659 838.659
15 Obrigações trabalhistas 2019 2018
Participação dos empregados nos resultados 56.136 59.980
Provisão para férias 24.277 22.819
Provisão para encargos sobre remuneração
com base em ações 15.938 7.435

INSS e IRRF sobre Salários 10.149 9.458
Provisão de INSS sobre 13o salários e férias 8.134 7.707
Provisão para 13o salários 5.148 4.885
Provisão de FGTS sobre 13o salários e férias 2.313 2.177
FGTS sobre salários 1.827 1.695
Outros - 12

123.922 116.168
16 Receita diferida: A receita diferida é composta por diferimentos de fatura-
mentos correspondentes aos serviços de certificados digitais, serviços de
marketing, serviços de modelagens estatísticas e comercialização de servi-
ços de créditos para consultas. A parcela do faturamento que exceder ao mon-
tante correspondente à receita de serviços efetivamente prestada é apresen-
tada na conta receita diferida. As receitas de serviços de certificação são re-
conhecidas considerando o custo de manutenção durante o prazo de validade
do certificado digital, que varia de um a três anos. Os saldos, nos períodos
correspondentes, são: 2019 2018
Serviços de certificação digital 98.772 24.997
Serviços de crédito 23.059 4.784
Serviços de marketing 8.652 2.640
Serviços de modelagens estatísticas 5.810 4.950

136.293 37.371
Passivo circulante 98.981 28.134
Passivo não circulante 37.312 9.237
As movimentações da receita diferida em 31 de março de 2019 e de 2018 es-
tão demonstradas a seguir: Adoção Diferi- Reconhe-

2018 CPC 47 mento cimento 2019
Serviços de certificação digital 24.997 67.146 198.879 (192.250) 98.772
Serviços de crédito 4.784 8.664 26.220 (16.609) 23.059
Serviços de marketing 2.640 5.707 6.676 (6.371) 8.652
Serviços de modelagens
estatísticas 4.950 4.215 978 (4.333) 5.810

37.371 85.732 232.753 (219.563) 136.293
Diferi- Reconhe-

2017 mento cimento 2018
Serviços de certificação digital 34.034 23.380 (32.417) 24.997
Serviços de crédito 3.460 10.110 (8.786) 4.784
Serviços de marketing 2.360 4.758 (4.478) 2.640
Serviços de modelagens estatísticas 5.420 14.427 (14.897) 4.950

45.274 52.675 (60.578) 37.371
17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: (a) Nas datas das
demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos
e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a contingências:

Depósitos Provisões para
judiciais contingências

2019 2018 2019 2018
Trabalhistas e Previdenciárias 17.973 14.024 31.649 20.811
Tributárias 136 249 184 218
Cíveis 4.223 3.373 20.385 25.429

22.332 17.646 52.218 46.458
(b) A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Movimentação das provisões para contingências
Consti- Paga-

2018 tuições Baixas mentos 2019
Trabalhistas e
Previdenciárias 20.811 15.826 (1.238) (3.750) 31.649
Tributárias 218 185 (219) - 184
Cíveis 25.429 17.073 (12.405) (9.712) 20.385

46.458 33.084 (13.862) (13.462) 52.218
Movimentação das provisões para contingências

Consti- Paga-
2017 tuições Baixas mentos 2018

Trabalhistas e
Previdenciárias 16.653 7.517 (1.807) (1.552) 20.811

Tributárias 178 50 (8) (2) 218
Cíveis 36.532 12.109 (12.437) (10.775) 25.429

53.363 19.676 (14.252) (12.329) 46.458
(c) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos
cíveis, trabalhistas e outros em andamento, e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis,
são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas considera-
das prováveis decorrentes desses processos são estimadas, atualizadas e
contabilizadas pela administração, com base em opinião de seus especialis-
tas legais internos. (d) As perdas possíveis, não provisionadas no balanço,
estão demonstradas no quadro abaixo: 2019 2018
Trabalhistas 13.321 14.430
Tributárias 44.836 38.218
Cíveis 68.141 74.565

126.298 127.213
As estimativas desses efeitos financeiros foram elaboradas com base na opi-
nião dos especialistas legais internos da Companhia e levou em conta o
acompanhamento dos processos, o histórico dos últimos três anos, o ingresso
de novos processos e a jurisprudência verificada. (e) Ativos contingentes, não
reconhecidos no balanço: A Companhia é parte envolvida nos seguintes pro-
cessos tributários e previdenciários, cujas prováveis entradas de benefícios
econômicos estão abaixo mensuradas sendo assim juntamente com uma bre-
ve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço: · Man-
dado de Segurança: ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da Con-
tribuição Previdenciária Patronal sobre os pagamentos realizados aos empre-
gados da Companhia relativamente a: (i) auxílio-doença (primeiros 15 dias);
(ii) auxílio-acidente (primeiros 15 dias); (iii) salário-maternidade; (iv) terço
constitucional de férias (abono de férias); (v) horas extras; e (vi) aviso prévio
indenizado. Valor do ativo contingente: R$ 34.439 (31 de março de 2018 -
R$ 31.030). (f) Autuação fiscal: A exemplo do que tem ocorrido no mercado,
em 2011, a Companhia foi autuada quanto à dedutibilidade fiscal do ágio de-
corrente da aquisição da Serasa pelos seus atuais controladores referente
aos anos de 2012 e 2013. A Companhia considera remota a perspectiva de
perda com base na posição de advogados externos e outros fatores apresen-
tados na autuação, como o êxito nas ações referente aos períodos de 2007 a
2010 e 2011. Em 31 de março de 2019 o total provisionado de autuações fis-
cais é de R$ 184. (g) Score: A partir de 2013 a Companhia recebeu um núme-
ro significativo de processos relacionados ao produto “Score”, com uma maior
concentração nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O
Score é uma ferramenta estatística que auxilia nossos clientes no processo de
concessão de crédito. Estes processos são em sua maioria solicitações indivi-
duais de indenizações por danos morais, questionando a legalidade do produ-

Todos os empréstimos são devidos em Reais.
Data da contratação Vencimento Pagamento de juros Spread (a.a.) - % Principal Juros Total

Experian Luxembourg Finance S.À.R.L - Loan B 21/11/2012 21/05/2020 Semestral 13,28 800.000 38.659 838.659
800.000 38.659 838.659

to. Casos similares ocorreram com outros fornecedores deste mesmo tipo de
produto no Brasil. O assunto foi levado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça)
que proferiu decisão favorável a Serasa no ano de 2014 e decidiu pela legali-
dade do serviço de score, fixando precedente a ser seguido pelos demais Tri-
bunais do país, uniformizando-se o julgamento a respeito da matéria. A admi-
nistração da Companhia julga que a provisão constituída para fazer frente a
essas ações está adequada. Em 31 de março de 2019 o valor total de proces-
sos score provisionados é de R$ 3.636. 18 Patrimônio líquido: a. Capital
social - Em 31 de março de 2019, o capital subscrito e integralizado, no mon-
tante de R$ 174.000 (31 de março de 2018 - R$ 174.000), é representado por
3.726.600 ações ordinárias, sem valor nominal, pertencentes a acionistas
domiciliados no País e no exterior, composto como segue:

Quantidade de ações
Acionistas 2019 2018
Gus Europe Holdings B.V. 3.711.820 3.711.820
Joseph Yacoub Safra 8.394 8.394
Omicron - Distr. de Tít. E Val. Mob. Ltda. 2.000 2.000
Experian Nominees Limited 371 371
Ações em tesouraria 4.015 4.015

3.726.600 3.726.600
b. Reserva de ágio 2019 2018
Experian Brasil Aquisições Ltda. 796.357 796.357
Experian Brasil Ltda. (296.107) (296.107)

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

Condições para Resultado assumido
Plano aquisição do direito na data da outorga
Plano de 50% - Desempenho do lucro de Lucro de referência
Co-Investimento referência do Grupo Experian - 82% a 100%

avaliado em relação a metas
específicas. A data de outorga
para esse plano é o início do
exercício no qual o desempenho
é avaliado.
50% - Fluxo de caixa Fluxo de caixa
operacional acumulado do operacional
Grupo Experian. acumulado - 100%

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

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

Plano de Ações Sem condições de desempenho
Restritas atreladas a esse plano.
(i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - A
outorga das ações é valorizada pelo preço de mercado da data da outorga
sem modificações feitas por distribuição de dividendos ou outros fatores já
que os participantes são elegíveis às distribuições de dividendos dos prêmios
outorgados. Condições de desempenho baseado no mercado são considera-
das na mensuração do valor justo na data da outorga e não são revisados pelo
desempenho realizado. (ii) Saldos por plano e vencimento

Valor em 31 de Valor em 31 de
Plano março de 2018 março de 2017
Plano de Co-Investimento 9.770 5.254
Plano de Desempenho das Ações 10.895 4.372
Plano de Ações Restritas 13.224 12.382

33.889 22.008
Valor em 31 de Valor em 31 de

Vencimento março de 2019 março de 2018
Exercício 2018 - 3.974
Exercício 2019 - 6.650
Exercício 2020 11.669 7.385
Exercício 2021 9.885 3.999
Exercício 2022 12.335 -

33.889 22.008
d. Reserva legal - É constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em
cada balanço, até atingir o limite previsto na legislação societária de 20% do
capital social, o que de fato já atingiu há alguns anos. O Conselho de Adminis-
tração deliberou, ad referendum da Assembleia Geral, a capitalização da tota-
lidade da reserva legal. e. Dividendos adicionais propostos - Durante o
exercício findo em 31 de março de 2018, foram aprovados pelo Conselho de
Administração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total
de R$ 347.254 (R$ 39.959 de juros sobre o capital próprio e R$ 307.295 de
dividendos). A Companhia propôs em 31 de março de 2018 a destiação de R$
52.902 para a conta de dividendos adicionais propostos ao mínimo obrigató-
rio, por terem sido propostos após o encerramento do exercício. Durante o
exercício findo em 31 de março de 2019, foram aprovados pelo Conselho de
Administração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total
de R$ 159.245 (R$ 38.006 de juros sobre o capital próprio e R$ 121.239 de
dividendos). Em 31 de março de 2019, a Companhia propôs a destinação de
R$ 79.402 para a conta de dividendos adicionais propostos ao mínimo obriga-
tório, por terem sido propostos após o encerramento do exercício. Nos termos
do Estatuto Social, em cada exercício, aos titulares de ações é atribuído um
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, calculados nos termos da
Lei no 6.404/76. A proposta de dividendos consignada nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia, sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia
geral, calculada nos termos da referida Lei, em especial no que tange ao dis-
posto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada: 2019 2018
Lucro líquido do exercício 441.743 470.084
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.099 1.035
Base de cálculo dos dividendos 442.842 471.119
Dividendos aprovados antes do final do exercício 245.422 364.635
Dividendos propostos após o final do exercício 79.402 52.902
Adoção CPC 47 66.003 -
Juros sobre o capital próprio aprovados antes
do final do exercício 38.006 53.582

Juros sobre o capital próprio propostos
após o final do exercício 14.009 -

Remuneração total dos acionistas com
base no lucro do exercício 442.842 471.119
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Vicrart Participacões S.A.
CNPJ: 16.700.120/0001-31

Demonstrações Financeiras Período: 31/12/2017 e 31/12/2018
Balanço Patrimonial/ATIVO 2017 2018
Ativo Circulante 252,60 291,07
Caixa 150,36 150,36
Banco 102,24 140,71
Ativo não Circulante 1.726.258,00 1.642.391,20
Imobilizado 1.726.258,00 1.642.391,20
Imóveis 2.096.669,64 2.096.669,64
Depreciação (370.411,64) (454.278,44)
Total do Ativo 1.726.510,60 1.642.682,27

Balanço Patrimonial/PASSIVO 2017 2018
Passivo Circulante 592,41 592,41
Fornecedores 592,41 592,41
Passivo não Circulante 59.177,08 75.261,08
Empréstimos 59.177,08 75.261,08
Patrimônio Líquido 1.666.741,11 1.566.828,78
Capital 2.096.820,00 2.096.820,00
Resultados (430.078,89) (529.991,22)
Total do Passivo 1.726.510,60 1.642.682,27

Demonstração de Resultado 2017 2018

Despesas Financeiras (74,00) (918,00)

Despesas Gerais (6.988,90) (93.037,80)

Despesas Tributárias - (5.956,53)

Resultado Operacional (7.062,90) (99.912,33)

A DIRETORIA
Evandra Araújo da Silva - Contadora - CRC SP 1SP291685/O-7

Percentual de remuneração dos acionistas sobre a base
de cálculo 100 100

Remuneração total dos acionistas no fim do exercício
por ação do capital social - R$ 118,83 126,42

f. Ajuste de avaliação patrimonial - A Companhia optou por avaliar o seu
ativo imobilizado pelo custo atribuído, como faculta a Interpretação Técnica
ICPC 10 - “Esclarecimentos sobre os CPCs 27 e 28, do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis”, aprovada pela Deliberação CVM no 619/09 e Resolução
CFC no 1.263/09. Para tanto, baseou--se em laudo de avaliação que
recalculou os valores dos custos históricos de terrenos, edificações, móveis e
utensílios e equipamentos de computação. Os saldos iniciais de tais itens fo-
ram mensurados ao custo atribuído na data de 1o de abril de 2009. O ajuste
inicial de adoção da nova norma foi escriturado na conta ajuste de avaliação
patrimonial, o qual será realizado contra lucros acumulados à medida que os
ativos forem sendo consumidos, quer seja por depreciação ou baixa por alie-
nação ou perda. 19 Receita: A reconciliação das vendas brutas para a receita
líquida é como segue: 2019 2018
Receita bruta de serviços 2.633.343 2.604.171
Descontos (68.882) (91.929)
Tributos sobre serviços (230.434) (239.886)
Receita com partes relacionadas (nota 10) 6.826 9.905
Receita líquida de serviços 2.340.853 2.282.261
20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomple-
mentar - A Companhia oferece a seus empregados planos de previdência na
modalidade de contribuição definida. Estão disponíveis duas instituições para
administrar o plano: a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Itaú Unibanco
Vida e Previdência S.A. Nos exercícios findos em 31 de março de 2019 e
31 de março de 2018, a Companhia efetuou contribuição de R$ 6.040 e
R$ 6.362, respectivamente, para custeio do plano, que estão incluídos nas ru-
bricas de custos dos serviços prestados, despesas com vendas, despesas
gerais e administrativas e custo da base de dados. b. Benefícios de assistên-
cia médico-hospitalar e outros - A Companhia oferece compulsoriamente
plano de assistência médico-hospitalar e odontológica a todos os seus profis-
sionais e familiares (cônjuge, filho(s), companheiro(a) e enteado(s) devida-
mente comprovados por documentos obrigatórios), enquanto vinculados à
Companhia. Após o desligamento, o profissional pode optar por permanecer
vinculado ao(s) plano(s) que possuía enquanto funcionário, pagando 100% do
custo do(s) plano(s) por um período determinado (ou indeterminado, em caso
de aposentados do INSS), conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei
no 9.656/98 e todas suas alterações, e as resoluções CONSU no 20 e 21 e
suas alterações. Nos exercícios findos em 31 de março de 2019 e 31 de mar-
ço de 2018, a Companhia efetuou contribuições de R$ 33.446 e R$ 30.346,
respectivamente, incluídas nas rubricas de despesas com vendas, despesas
gerais e administrativas e base de dados. 21 Instrumentos financeiros: Es-
trutura de gerenciamento de risco - As políticas de gerenciamento de risco
da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrenta-
dos pela Companhia, para definir limites e controles de riscos apropriados, e
para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de ge-
renciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças
nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia,
através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento,
objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no
qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. A Compa-
nhia possui exposição basicamente aos riscos financeiros de: crédito, liquidez
e de mercado, no que tange à taxa de juros e câmbio. Hierarquia do valor
justo - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos
dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do
valor justo:

Valor Contábil
31 de março Outros Valor justo
de 2019 Custo passivos
Em milhares amorti- finan- Nível Nível Nível
de Reais Nota zado ceiros Total 1 2 3
Ativos financeiros
não mensurados
ao valor justo

Caixa e
equivalentes
de caixa 5 225.530 - 225.530 - 225.530 -

Contas a receber
de clientes 6 468.069 - 468.069 - 468.069 -

693.599 - 693.599 - 693.599 -
Passivos financeiros
não mensurados
ao valor justo

Fornecedores 13 - 187.943 187.943 - 187.943 -
Contas a pagar 10 - 3.766 3.766 - 3.766 -

- 191.709 191.709 - 191.709 -
Valor Contábil

31 de março Outros Valor justo
de 2018 Custo passivos
Em milhares amorti- finan- Nível Nível Nível
de Reais Nota zado ceiros Total 1 2 3
Ativos financeiros
não mensurados
ao valor justo

Caixa e
equivalentes
de caixa 5 88.963 - 88.963 - 88.963 -

Contas a
receber de
clientes 6 467.414 - 467.414 - 467.414 -

556.377 - 556.377 - 556.377 -

Passivos financeiros
não mensurados
ao valor justo

Fornecedores 13 - 139.583 139.583 - 139.583 -
Contas a pagar 10 - 51.557 51.557 - 51.557 -

- 191.140 191.140 - 191.140 -
a. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em
perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento
financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações con-
tratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo. A Companhia rea-
liza aplicações financeiras em instituições financeiras de primeira linha, e au-
torizadas pela tesouraria do grupo Experian com objetivo de minimizar riscos
de crédito. A política de vendas da Companhia está subordinada à política de
crédito fixada por sua administração e visa minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado por
meio da seleção da carteira de clientes que considera a capacidade de paga-
mento (análise de crédito) e a diversificação das vendas (pulverização do ris-
co). Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos financeiros re-
presenta a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do cré-
dito na data das demonstrações financeiras foi:

Nota 31/03/2019 31/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa 5 225.530 88.963
Contas a receber de clientes 6 468.069 467.414

693.599 556.377
A política de vendas da Companhia está associada ao nível de risco de cré-
dito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversifi-
cação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim
como o acompanhamento dos prazos de vendas por clientes e o apoio de
soluções de risco de crédito são procedimentos adotados a fim de minimizar
eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber. Em rela-
ção aos investimentos em Fundos de investimento em renda fixa e Certifica-
dos de Depósitos Bancários CDBs, existem bancos pré-aprovados com os
quais a Companhia pode decidir por investir. Tais bancos possuem uma
classificação de risco (rating) local mínima - aprovado em comitê de tesoura-
ria - para serem elegíveis a aplicações, sendo estas classificações de risco
locais calculadas por agências de classificação de risco independentes e
atuantes no mercado brasileiro. Periodicamente, esses ratings são revistos
com o objetivo de monitorar se o grupo de bancos com os quais a Compa-
nhia opera tiveram suas classificações de risco modificadas. Os fundos in-
vestidos possuem, em sua carteira, principalmente, títulos públicos federais
que possuem risco de crédito soberano e títulos de dívida privada, os quais
são analisados pelos departamentos de análise de crédito dos gestores de
investimentos e também CDBs. A Companhia não busca ativamente se ex-
por a ativos que se comportem em apenas uma única direção (valorização
ou desvalorização), dada a mudança em algum componente de risco de
mercado. A Companhia acredita que o seu patrimônio líquido está protegido
contra os principais riscos de mercado, especialmente devido à dispersão
dos tipos de ativos que compõem os seus investimentos e os seus fundos
investidos. Tal diversificação em classes de ativos, muitas vezes dentro de
um mesmo fundo investido, faz com que uma eventual valorização financeira
de um ativo possa ser neutralizada por uma desvalorização de outro ativo. b.
Risco de liquidez - É um risco da Companhia não dispor de recursos líqui-
dos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência
de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamen-
tos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e es-
trangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos fu-
turos, sendo monitoradas diariamente pelo departamento de finanças. A ta-
bela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia
e os passivos financeiros derivativos que são liquidados em uma base líqui-
da pela Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do
vencimento. Entre Entre

Valor Menos de um e dois e
contábil um ano dois anos cinco anos

Em 31 de março de 2019
Fornecedores 187.943 187.943 - -
Empréstimos 838.659 38.659 - 800.000

1.026.602 226.602 - 800.000
Em 31 de março de 2018
Fornecedores 139.583 129.568 7.024 2.991
Empréstimos 838.659 38.659 - 800.000

978.242 168.227 7.024 802.991
Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital
social são os de salvaguardar sua capacidade de continuidade para reinvesti-
mento, além de manter uma estrutura de capital que seja suficiente para cum-
prir com suas obrigações de curto prazo. Os índices de alavancagem financei-
ra em 31 de março de 2019 e 2018 podem ser assim sumariados:

2019 2018
Total dos empréstimos (Nota 14) (*) 838.659 838.659
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (225.530) (88.963)
Dívida líquida 613.129 749.696
Total do patrimônio líquido 924.625 887.343
Total do capital 1.537.754 1.637.039
Índice de alavancagem financeira - % 40 46
(*) 100% dos empréstimos foram obtidos com partes relacionadas. O principal
objetivo do uso de instrumentos financeiros é preservar o capital da Compa-
nhia, sendo a rentabilidade um efeito secundário decorrente de escolhas fei-
tas primeiramente observando-se a segurança e posteriormente a rentabilida-
de. Os investimentos da Companhia são confrontados, principalmente, com a
rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancários (CDI). São estabe-
lecidas rentabilidades máxima e mínima dos instrumentos financeiros que são
monitoradas por um comitê de tesouraria corporativa do grupo Experian. c.

Risco de Mercado - Exposição à moeda estrangeira - Esse risco é oriundo da
possibilidade de a Companhia incorrer em perdas em função de flutuações de
taxas de juros, que reduzem os rendimentos auferidos com as aplicações fi-
nanceiras. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de merca-
do, com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de ajustar a sua estraté-
gia de investimentos para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas
taxas. Em alguns casos, a carteira dos fundos investidos é composta exclusi-
vamente de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), que são títulos públicos fe-
derais cujos rendimentos são vinculados à variação da taxa Selic; nestes ca-
sos, considera-se o risco destes investimentos serem neutralizados em rela-
ção à variação da taxa de juros. A exposição da Empresa ao risco de moeda
estrangeira foi a seguinte - base em valores nominais: 2019 2018
Contas a pagar - partes relacionadas em moeda
estrangeira (valores em reais)

USD - 3,8885 1.057 49.926
GBP - 5,0770 120 70
EUR - 4,3666 5 -

1.182 49.996
Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19
USD - 3,8885 - GBP - 5,0770 - EUR - 4,3666

Análise de sensibilidade taxa de câmbio
Cenários

Moeda 31/03/2019 Provável 25% -25%
Em 31 de março de 2019 USD 3,8885 3,9453 4,9 3,0
Em 31 de março de 2019 GBP 5,0770 5,1419 6,4 3,9
Em 31 de março de 2019 EUR 4,3666 4,4177 5,5 3,3
Considerando o cenário acima o prejuízo do exercício seria afetado como se-
gue:
Exposição bruta em Cenários
moeda estrangeira Fator de risco Provável 25% -25%
Contas a pagar partes relacionadas USD 4 57 (85)
Contas a pagar partes relacionadas GBP - 5 (7)
Contas a pagar partes relacionadas EUR - - -
Efeito no instrumento financeiro 4 62 (93)
d. Derivativos - Por política interna, a Companhia não faz uso de instrumen-
tos financeiros derivativos.
22 Outras (despesas) / receitas operacionais 2019 2018
Donativos e contribuições (616) (1.214)
Despesas de licenças - partes relacionadas (nota 10) (8.952) (2.585)
Lucro ou prejuízo na venda de negócios (81.589) -
Outros 429 1.706

(90.728) (2.093)
23 Despesas por natureza 2019 2018
Gastos com pessoal (528.096) (532.808)
Serviços de terceiros (123.229) (102.090)
Correspondências (205.017) (246.665)
Depreciação e amortização (271.661) (252.986)
Manutenção (115.931) (111.517)
Comissões a terceiros e outros dispêndios de vendas (30.736) (25.181)
Água, esgoto, energia, condomínio e IPTU (10.317) (8.916)
Provisão para perdas com clientes (30.814) (18.839)
Propaganda e publicidade (20.234) (21.427)
Comunicação (10.328) (4.011)
Jurídicas (20.989) (9.426)
Transporte e viagens (10.638) (10.472)
Aluguéis (7.764) (9.868)
Eventos (43.800) (23.711)
Despesas administrativas e gerais
- partes relacionadas (Nota 10) (28.060) (103.824)

Outros (6.677) (18.573)
(1.464.291) (1.500.313)

Custo dos serviços prestados (724.504) (769.118)
Despesas com vendas (215.152) (170.845)
Despesas gerais e administrativas (524.635) (560.350)

(1.464.291) (1.500.313)
24 Despesas financeiras líquidas 2019 2018
Despesas financeiras
Juros passivos (161) (266)
Variações cambiais passivas (21.952) (1.440)
Juros sobre empréstimos

- partes relacionadas (nota 10) (107.716) (110.726)
Outros (14.926) (14.842)

(144.755) (127.274)
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras 6.112 7.554
Variações cambiais ativas 16.035 15.607
Outras receitas - partes relacionadas (nota 10) 61 720
Juros ativos 2.173 1.481
Outros 23 50

24.404 25.412
Despesas financeiras líquidas (120.351) (101.862)
25 Seguros: A administração pratica política de cobertura de seguros com o
objetivo de reduzir riscos de perdas, buscando no mercado coberturas com-
patíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram contratadas
por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir even-
tuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos
em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de
março de 2019, a Companhia tinha as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Ramos Importâncias seguradas
Bens do imobilizado 338.524
Responsabilidade civil 57.124
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações finan-
ceiras. Aos Conselheiros e Diretores da Serasa S.A. São Paulo - SP -
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Serasa S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compre-
endendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Serasa S.A. em 31 de março de 2019, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício fin-
do nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. Responsabilida-
des da administração pelas demonstrações financeiras: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan-

te, independentemente se causada por fraude ou erro.Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 distor-
ções 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 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 audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais.- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 respecti-
vas 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 demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional.- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.                     São Paulo, 23 de maio de 2019

KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Sebastian Yoshizato Soares - Contador CRC 1SP257710/O-4
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