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São Paulo- SP
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Aos Administradores
Federação Aquática Paulista

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Federação Aquática Paulista, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Evento subsequente
Conforme nota explicativa nº 15, a administração da Entidade entende que os efeitos do
COVID-19 ainda são incertos. A administração antecipou em contingência o trabalho
remoto dos colaboradores envolvidos no controle das atividades, de forma a não
interromper a continuidade dos negócios, e está monitorando as ações de contenção da
propagação do vírus e tomando todas as medidas necessárias. Nesse contexto, a Entidade
ressalta que, até o momento, os impactos relacionados a sua infraestrutura financeira e as
operações contratuais dos seus negócios não foram afetados, relacionados ao COVID-19
ou a qualquer outro evento subsequente.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas 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, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis.
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 contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de maio de 2020.

Unity Auditores Independentes
CRC 2SP026236

Edison Ryu Ishikura
Contador
CRC 1SP200894/O-0
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Federação Aquática Paulista
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Adiantamentos a funcionários
Despesas antecipadas

Não circulante
Carta de crédito
Imobilizado
Intangível

Nota
4

5
6

2019

2018

128.146
3.292
131.438

72.097
10.992
276
3.919
87.284

26.974
1.052.429
17.808
1.097.211

14.842
1.054.274
17.808
1.086.924

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos
Salários e encargos a pagar
Obrigações tributárias
Provisão de férias
Parcelamento de impostos
Adiantamento de clubes
Outras contas a pagar

Não circulante
Empréstimos
Parcelamento de impostos

Patrimônio líquido
Patrimônio social

Total do ativo

1.228.649

1.174.208

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Nota

7
8

9
10

7
9

2019

2018

33.416
351.726
117.342
7.612
171.603
105.087
195.315
16.581
998.682

8.697
130.452
102.896
1.867
157.427
63.794
130.654
5.615
601.402

130.355
130.355

37.696
199.163
236.859

99.612
99.612

335.947
335.947

1.228.649

1.174.208

Federação Aquática Paulista
Demonstração de resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Receitas operacionais
Mensalidades
Anuidades
Inscrições nos campeonatos
Registros de atletas
Eventos de terceiros
Rateio de arbitragem
Patrocínio
Repasse da Confederação
Taxa de filiação e transferência
Cursos
Outras

Dedução de receita
COFINS
ISS

Despesas operacionais
Com pessoal
Administrativo
Locação de equipamentos
Serviços de terceiros
Arbitragem
Premiação
Tributárias
Viagens, estadias e alimentação
Gerais

Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Déficit do exercício

2019

2018

538.021
165.236
1.925.401
509.074
275.299
159.005
137.800
95.916
42.581
68.747
3.917.080

517.721
132.723
2.024.713
390.169
349.294
243.777
82.700
26.265
77.865
85.918
10.703
3.941.848

(6)
(13.996)
(14.002)

(308)
(11.847)
(12.155)

(1.419.607)
(118.780)
(100.529)
(418.104)
(817.689)
(275.247)
(184.503)
(320.771)
(161.135)
(3.816.365)

(1.398.362)
(148.280)
(213.568)
(231.582)
(998.752)
(347.805)
(170.188)
(357.314)
(48.336)
(3.914.187)

22.282
(233.878)
(211.596)

9.015
(235.565)
(226.550)

(124.883)

(211.044)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Federação Aquática Paulista
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em reais

Patrimônio
social

Superávit
acumulados

Total

544.914

-

544.914

(208.967)

(211.044)
2.077
208.967

(211.044)
2.077
-

335.947

-

335.947

(236.335)

(124.883)
(111.452)
236.335

(124.883)
(111.452)
-

99.612

-

99.612

Em 31 de dezembro de 2017
Déficit do exercício
Ajuste do exercício anterior
Incorporação no patrimônio social
Em 31 de dezembro de 2018
Déficit do exercício
Ajuste do exercício anterior
Incorporação no patrimônio social
Em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Federação Aquática Paulista
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

2019

2018

538.021
165.236
1.824.941
509.074
275.299
159.005
137.800
95.916
42.581
68.747
22.282
64.661
(1.390.709)
(92.216)
(418.104)
(100.529)
(817.689)
(275.247)
(27.515)
(192.760)
(320.771)
(149.542)
(208.758)
(90.277)

517.721
132.723
2.013.721
390.169
349.294
243.777
82.700
26.265
77.865
85.918
10.703
9.015
130.654
(1.377.803)
(139.757)
(231.582)
(213.568)
(998.752)
(347.805)
(181.898)
(357.314)
(59.150)
(89.523)
73.373

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Consórcio de veículo
Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos

(12.132)
(12.132)

(11.855)
(11.855)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos
Pagamentos de empréstimos
Pagamentos de juros sobre empréstimos
Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos

271.787
(88.209)
(25.120)
158.458

83.300
(182.568)
(85.617)
(184.885)

56.049

(123.367)

72.097
128.146

195.464
72.097

56.049

(123.367)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimento das mensalidades
Recebimento das anuidades
Recebimento das inscrições nos campeonatos
Recebimento dos registros de atletas
Recebimento dos eventos de terceiros
Recebimento do rateio de arbitragem
Recebimento do patrocínio
Recebimento de repasse da Confederação
Recebimento da taxa de filiação e atestados
Recebimento de cursos
Recebimento de outras receitas
Recebimento das receitas financeiras
Adiantamento de clubes
Pagamento de despesas com pessoal
Pagamento das despesas administrativas
Pagamento de despesas com serviços de terceiros
Pagamento de despesas com locação de equipamentos
Pagamento de despesas com arbitragem
Pagamento de despesas com premiação
Pagamento de parcelamento de impostos
Pagamento das despesas tributárias
Pagamento das despesas com viagens, estadias e alimentação
Pagamento das despesas gerais
Pagamento das despesas financeiras
Caixa líquido utilizado (aplicado) nas atividades operacionais

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Federação Aquática Paulista
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019
Em reais

1

Contexto operacional
A FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA, designada pela sigla FAP, com sede na cidade de
São Paulo, fundada em 26 de novembro de 1932, é uma associação civil de finalidades
desportivas, com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, com
organização e funcionamento autônomos, de prazo de duração ilimitado, tem por objetivo: a)
dirigir, desenvolver, orientar e difundir, no território do Estado de São Paulo, reconhecida como
única e exclusiva entidade dirigente neste Estado da Natação, Natação Sincronizada, Polo
Aquático, Saltos Ornamentais, Natação em Maratona Aquáticas e outras correlatas, sempre a
critério da Federação, incentivando a sua difusão e aperfeiçoamento, em todas as suas
modalidades, em caráter amadorista de modo não profissional, profissional e semi profissional,
pugnando pelo progresso de suas filiadas com vistas à melhoria da qualidade da prática
desportiva; b) regulamentar e dirigir os campeonatos estaduais, torneios, competições e festivais
desportivos em todo o território sob a sua jurisdição; c) incrementar a cultura física, intelectual,
moral e cívica dos desportistas, especialmente da juventude e na formação de atletas, além, do
fomento do desporto, bem como, promover ou permitir a realização de competições regionais e
interestaduais, mediante conhecimento da Entidade Nacional de Administração Superior-CBDA;
d) zelar pela organização, harmonia e disciplina do desporto aquático em todo o território do
Estado de São Paulo, promovendo as medidas necessárias à consecução dessa finalidade,
contribuindo para o progresso material e técnico das filiadas que constituem a base da
organização desportiva nacional e estadual e, das pessoas físicas ou jurídicas a ela vinculadas; e)
decidir, de ofício ou quando lhe for submetida pela parte interessadas, as questões relativas ao
cumprimento das normas e regras desportivas, ainda, impondo e aplicando penalidades na forma
prevista no Estatuto, nos limites de suas atribuições, pelo não cumprimento de normas
estatutárias, regimentais, regulamentares e leis acessórias; f) regulamentar as inscrições de
atletas na Federação, bem como, o processo de transferência entre suas filiadas, observadas as
Normas de Transferências de Atletas da Entidade Nacional de Administração dos Desportos
Aquáticos – CBDA e outras reconhecidamente como oficiais Entidades de Administração
Internacional reguladora do desporto; g) promover o registro na Entidade Nacional de
Administração – CBDA, dos atletas praticantes no território de sua jurisdição, bem como,
promover a realização de cursos técnicos de desporto aquáticos; h) dirimir e julgar as questões
suscitadas por suas filiadas ou vinculadas e, entre elas, no âmbito desportivo; i) cumprir e fazer
cumprir toda a legislação desportiva, seu Estatuto, Regulamentos, Regimentos, Normas, Regras,
Procedimentos, Códigos, Leis Acessórias, suas decisões e das Entidades de Administração
Nacional ou Internacional; e j) representar com exclusividade, oficialmente, o desporto que
administra e dirige na área de sua jurisdição, igualmente, representar suas filiadas ou vinculadas,
também, fora de sua área e, especialmente, junto aos Poderes e Órgãos Públicos, Pessoas
Jurídicas Públicas ou não, Empresas de todos os ramos de atividades, Promotores de Eventos
Sociais e Desportivos, Rádio, Televisão, Jornais e outros Veículos de Divulgação pertinente.

2

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas consoantes às práticas contábeis adotadas no
Brasil, de acordo com as Resoluções n°. 1.255/09, n°. 1.285/10 e n°. 1.319/10 da NBC (Norma
Brasileira de Contabilidade) TG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade que aprovam as
normas contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do CPC PME – Contabilidade para
Pequenas Empresas (R1), e Resolução CFC nº 1.409/10 que aprova a NBC (Norma Brasileira de
Contabilidade) ITG 2002 – para Entidade sem Finalidade de Lucros.
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Federação Aquática Paulista
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019
Em reais

Em atendimento à Resolução nº. 1005/04 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a
demonstração de resultado está sendo apresentada, de forma segregada (Lei Piva, Lei de Incentivo
aos Esportes, Convênios e próprios), as receitas e despesas, diretamente vinculadas a natureza de
suas origens e aplicações dos recursos.
A administração da Entidade não está apresentando a Demonstração de Resultado Abrangente do
Exercício por não haver eventos que se façam necessários à sua apresentação.

3

Principais práticas contábeis adotadas

3.1

Descrição das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão
definidas a seguir:

(a)

Caixa e equivalentes em caixa
Caixa e equivalentes em caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais com prazo máximo de até três meses, que
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor.

(b)

Ativo circulante
Os ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
auferidos.

(c)

Imobilizado
O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.

(a)

Passivo circulante
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial.

(b)

Empréstimos
Os empréstimos obtidos são reconhecidos contabilmente no recebimento dos recursos, líquidos
dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo,
líquido dos pagamentos realizados, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período
incorrido (pro-rata temporis).

(c)

Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.

11

Federação Aquática Paulista
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019
Em reais

(d)

Provisão para contingências
As provisões para contingências estão sendo reconhecidas de acordo com a NBC TG 25 (R2) –
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes na sua constituição e divulgação.
Amparada na opinião dos assessores jurídicos, não foi constituída a provisão para contingências
na data do balanço para cobrir perdas e riscos considerados prováveis.

4

Caixa e equivalentes em caixa
Nota

Descrição
Banco conta movimento
Aplicações financeiras

4.1

2018

593
127.553

11
72.086

128.146

72.097

Bancos conta movimento
Banco
Banco Itaú S/A
Banco Bradesco S/A

4.2

4.1
4.2

2019

Nº Conta Corrente

2019

2018

47311-1
14320-0

10
583
593

10
1
11

Aplicações financeiras
Banco

Banco Itaú S/A
Banco Bradesco S/A

Tipo de Aplicação
Aplicação automática mais
Invest Fácil

2019

2018

11.443
116.110
127.553

19.810
52.276
72.086

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
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Federação Aquática Paulista
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019
Em reais

5

Imobilizado
Saldo líquido

Imóveis
Veículos
Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Aparelhos eletrônicos
Aparelhos de competição
Equipamentos de comunicação
Instalações
Material pedagógico

Custo

Depreciação
acumulada

2019

2018

447.000
104.000
267.442
113.092
52.989
29.090
59.032
3.550
3.940
2.436
1.089.809

(19.980)
(787)
(2.971)
(706)
(1.136)
(4.457)
(105)
(26.451)

447.000
84.020
266.655
110.121
52.283
27.954
54.575
3.550
3.835
2.436
1.052.429

447.000
84.020
266.933
111.271
52.283
28.371
54.575
3.550
3.835
2.436
1.054.274

A administração da Entidade julgou que não é necessário efetuar o ajuste de recuperabilidade
dos ativos, uma vez que todos os itens do ativo imobilizado não estão sujeitos à classificação de
prováveis geradores de benefícios econômicos futuros.

6

Intangível
Descrição
Marcas e patentes
Direito de uso de telefone
Direito de uso de software

7

2019

2018

900
3.303
13.605
17.808

900
3.303
13.605
17.808

Empréstimos

Banco Itaú (a)
Banco Bradesco (a)

Taxa

Vencimento

2019

2018

6,32% a.m.
1,53% a 2,50% a.m.

fev/20
dez/20

149.800
201.926
351.726

83.300
84.848
168.148

Curto prazo
Longo prazo

351.726
-

130.452
37.696

(a) Refere-se aos contratos firmados junto às instituições financeiras para fins de cobertura
de capital de giro.
13

Federação Aquática Paulista
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019
Em reais

8

Salários e encargos a pagar
Descrição
Salários a pagar
FGTS a recolher
INSS a recolher
IRRF a recolher
PIS a recolher
Contribuição sindical

9

2019

2018

9.124
86.900
19.821
1.497
117.342

50
9.249
82.104
9.804
1.507
182
102.896

2019

2018

226.797
8.645
235.442

245.668
17.289
262.957

105.087
130.355

63.794
199.163

Parcelamento de impostos
Descrição
Parcelamento previdenciário (a)
Parcelamento federal (b)

Curto prazo
Longo prazo

(a) Em 26 de fevereiro de 2018, a Entidade aderiu ao parcelamento simplificado previdenciário
referente ao período de junho a dezembro de 2017, no montante atualizado de R$ 301.311,
em 60 parcelas. A primeira parcela venceu em fevereiro de 2018.
(b) Em 30 de janeiro de 2018, a Entidade aderiu ao parcelamento simplificado federal (imposto
de renda sobre folha de pagamento) dos meses de outubro e novembro de 2017, no
montante atualizado de R$ 25.943, em 36 parcelas. A primeira parcela venceu em janeiro de
2018.
Adicionalmente, a Entidade possui débitos municipais junto à Prefeitura Municipal de São José
dos Campos referente a imposto sobre serviços. A entidade vem pagando esses débitos de forma
parcelada (64/100), reconhecida contabilmente pelo regime de caixa no montante mensal de R$
12.462.
Em janeiro de 2019, por meio do Termo de Acordo firmado com a Prefeitura Municipal de São
Paulo, parcelou os débitos de IPTU da entidade dos exercícios de 2012 a 2017, em 24 parcelas
de R$ 1.153, sendo reconhecida contabilmente pelo regime de caixa.

10

Adiantamentos de clubes
Referem-se aos créditos recebidos das entidades a título de mensalidades, anuidades e de
registros do exercício de 2020.
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Provisão para contingências
A administração da Entidade não constituiu provisões para contingências, uma vez que, de
acordo com os seus assessores jurídicos, não possui ações e ou autuações de qualquer natureza,
considerado como provável de perda.
A Entidade possui ainda ações de natureza de prestação de contas de recursos públicos estaduais
do exercício de 2014, originária dos Convênios nos 120 e 133/2014 firmado com a Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, envolvendo riscos de perda que a
administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis,
não sendo, portanto, requerida sua provisão na data.

12

Ajuste do exercício anterior
Refere-se ao ajuste de saldo da conta de adiantamento de entidades.

13

Seguros
Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade possuía cobertura de seguro de seus ativos
imobilizados, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais
sinistros.

14

Instrumentos financeiros
O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao
seu valor de mercado. A Federação Aquática Paulista não mantém instrumentos financeiros não
registrados contabilmente em 31 de dezembro de 2019.

15

Eventos subsequentes
Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu o Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 orientado as Companhias e seus Auditores Independentes a
considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e os riscos e
incertezas aos quais as companhias estão expostas, em especial como eventos subsequentes
àquelas que encerram o exercício em 31 de dezembro de 2019.
O efeito do COVID-19 ainda é incerto, porém, a Entidade informa que possui infraestrutura
financeira e tecnológica para realizar suas atividades, antecipou em contingência o trabalho
remoto dos colaboradores envolvidos no controle das atividades de forma a não interromper a
continuidade das operações, e está monitorando as ações de contenção da propagação do vírus e
tomando todas as medidas necessárias. Nesse contexto, a Entidade ressalta que, até o momento,
não ocorreram impactos relevantes ou materiais em seus negócios, relacionados ao COVID-19
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ou a qualquer outro evento subsequente, que justificassem a alteração das informações
relacionados ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Marcelo Luis Biazoli
Presidente

Helija Org.Cont.S/S EPP
Antonio Carlos Ijanc’
Contador
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