
Folha de Pernambuco PUBLICIDADE LEGAL -  DIGITAL Recife, sábado / domingo, 19 e 20 de março de 2022

INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ: 04.870.413/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL - Em R$ (Reais)
ATIVO      31.12.2021     31.12.2020
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.920.526,97 405.885,98
Créditos a Receber - Oper.Flexpag 42.325.602,07 16.717.712,71
Adiantamentos 26.904,93 3.222.328,40
Adiantam. - Partes Relacionadas 1.093.027,51 993.394,51
Impostos a recuperar 188.605,87 186.538,90
Outros Créditos 125.000,00 151.273,00
Seguros a apropriar           3.925,67                  0,00
Total do Ativo Circulante 47.683.593,02 21.677.133,50
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo       118.504,58   5.365.998,08
Depósitos Judiciais 118.504,58 118.504,58
Partes Relacionadas 0,00 5.247.493,50
Imobilizado 1.776.782,18 782.550,60
Ativo Intangível   3.669.513,21   2.138.667,75
Total do Ativo Não Circulante   5.564.799,97   8.287.216,43
TOTAL DO ATIVO 53.248.392,99 29.964.349,93
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO      31.12.2021       31.12.2020
CIRCULANTE
Contas a Pagar - Oper. Flexpag 43.798.806,64 17.913.201,94
Fornecedores 275.744,40 124.869,65
Financiamentos 67.765,92 65.074,92
Obrigações Fiscais 1.168.892,40 776.739,14
Salários e Encargos Sociais 507.946,41 150.088,13
Parcelamentos Tributários 201.735,13 45.322,20
Outras contas a pagar      147.772,19        18.846,53
Total do Passivo Circulante 46.168.663,09 19.094.142,51
NÃO CIRCULANTE
Parcelamentos Tributários 401.135,61 191.552,62
Empréstimos e Financiamentos      246.573,55 3.921.283,16
Total do Passivo Não Circulante      647.709,16  4.112.835,78
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social 6.010.000,00 6.010.000,00
Reservas de Lucros 0,00 747.371,64
Reserva legal      422.020,74                0,00
Total do Patrimônio Liquido  6.432.020,74 6.757.371,64
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LIQUIDO 53.248.392,99 29.964.349,93

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Janeiro a Dezembro de 2021 e 2020 - Em R$ (Reais)

      31.12.2021     31.12.2020
Receita Bruta 28.024.394,44 368.726,63
Dedução das Receitas -1.075.336,92 -48.057,90
Impostos sobre Serviços -1.075.336,92 -48.057,90
Receita Operacional Líquida 26.949.057,52 320.668,73
Custos do Serviços Prestados -5.545.456,01 -3.431.101,91
Lucro Bruto 21.403.601,51 -3.110.433,18
Despesas Gerais e Administrat. -6.482.247,70 8.628.440,13
Despesas com Pessoal -5.593.888,48 -2.910.696,78
Depreciação/Amortização -830.575,69 -2.448.348,15
Despesas Tributárias -96.931,81 -32.796,22

Outras Receitas Operacionais 39.148,28 14.020.281,28
Lucro (Prejuízo) antes do
Resultado Financeiro 14.921.353,81 5.518.006,95
RESULTADO FINANCEIRO -3.442.476,52 -2.193.746,94
Despesas Financeiras -3.535.386,56 -2.209.987,78
Receitas Financeiras 92.910,04 16.240,84
RESULT. ANTES IRPJ E DA CSLL 11.478.877,29 3.324.260,01
IRPJ -2.227.810,67 -557.745,51
CSLL    -810.651,86    -209.428,38
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERC  8.440.414,76   2.557.086,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em R$ 1,00
     31.12.2021     31.12.2020

Atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do IR e
contribuição social 8.440.414,76 2.557.086,12
Ajustes para reconciliar o prejuízo
do período ao caixa:
Depreciação e amortização 830.575,69 2.448.348,15
Ajustes exercícios anteriores        70.326,27       87.539,64

9.341.316,72 5.092.973,91
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber -25.607.889,36 -16.717.712,71
Tributos a recuperar -2.066,97 -186.538,90
Partes relacionadas - Adiantamentos -99.633,00 -783.498,54
Outros créditos     3.217.770,80    -284.958,11

-22.491.818,53 -17.972.708,26
Acréscimo (decrésc. de passivos:
Cts a pagar a estabelec.comerciais 25.885.604,70 12.637.956,23
Fornecedores 150.874,75 122.353,77
Obrigações trabalhistas 357.858,28 72.975,95
Tributos a recolher 758.149,18 682.131,34
Outras obrigações       128.925,66       18.846,53
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais 27.281.412,57 13.534.263,82
Caixa líquido gerado pelas
(aplic. nas) ativid. operacionais  14.130.910,76     654.529,47
Aquisição de imobilizado -1.237.492,59 -775.073,46
Aquisição de intangível   -2.118.160,14                  0,00
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento  -3.355.652,73   -775.073,46
Atividades de financiamento
Partes relacionadas - Mútuos 5.247.493,50 -4.096.636,57
Distribuição de lucros -8.836.091,93 0,00
Captação de emprést. c/terceiros  -3.672.018,61  3.986.358,08
Caixa líquido gerado pelas
(aplic. nas) ativid. financiamento -7.260.617,04 -110.278,49
Acréscimo (decréscimo) do saldo
de caixa e equivalentes de caixa  3.514.640,99   -230.822,48
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 405.885,98 636.708,46
No fim do exercício  3.920.526,97     405.885,98
Acréscimo (decréscimo) do caixa
e equivalentes de caixa  3.514.640,99    -230.822,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R$ (Reais)
  Capital Social    Reserva Legal   Lucros Acumulados                   Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.010.000,00 0,00 -1.897.254,12 4.112.745,88
Ajustes de exercícios anteriores 87.539,64 87.539,64
Lucro líquido do exercício                         -                          -               2.557.086,12      2.557.086,12
Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.010.000,00 0,00 747.371,64 6.757.371,64
Ajustes de exercícios anteriores 70.326,27 70.326,27
Lucros líquido do exercício 8.440.414,76 8.440.414,76
Constituiçaõ de Reservas 422.020,74 -422.020,74 0,00
Distribuição de lucros                         -                           -              -8.836.091,93    -8.836.091,93
Saldo em 31 de dezembro de 2021     6.010.000,00          422.020,74                             0,00     6.432.020,74

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em reais)

                                                    2021                                                                                 2020                                
Valor Transacionado Valor repassado Valor Transacionado Valor repassado

R$ 458.464.983,78 R$ 430.420.854,65 R$ 173.965.410,42 R$ 159.480.721,85

              Alíquotas         
Impostos e contribuições                               2021            2020
Programa de integração social (PIS) 0,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) 3,00% 7,60%
Imposto sobre serviço (ISS) 5,00% 5,00%
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos
sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos
na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis junto às au-
toridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reco-
nhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de
despesa, conforme o caso; e • Valores a receber e a pagar apresen-
tados juntos com o valor dos impostos sobre vendas.As receitas estão
apresentadas líquidas destes encargos na demonstração do resul-
tado. O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a
pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar
no balanço patrimonial. Imposto de renda e contribuição social: A tri-
butação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
os quais são contabilizados pelo regime de competência, estão apre-
sentados na demonstração do resultado e foram calculados, conforme
legislação em vigor, tendo por base o regime do “lucro presumido” no
ano base 2021 e do “lucro real” anual no ano base 2020. 2.7. Imobi-
lizado: Os itens do imobilizado são mensurados ao custo histórico de
aquisição menos o valor da depreciação e/ou de qualquer perda não
recuperável acumulada, quando aplicável. O custo histórico inclui os
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação é
calculada usando o método linear durante a vida útil estimada, por
classe de ativo. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de de-
preciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário,
quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última
data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que
seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas em aliena-
ções são determinados pela comparação do valor de venda com o
valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas)
operacionais” na demonstração do resultado. 2.8. Intangível. Ativos
intangíveis adquiridos separadamente:Ativos intangíveis com vida útil
definida, adquiridos separadamente, são registrados por seu custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recupe-
rável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base
na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de
amortização são revisados anualmente, e o efeito de quaisquer mu-
danças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos in-
tangíveis gerados internamente: Os gastos com atividades de
pesquisa são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos. Quando nenhum ativo intangível gerado internamente
puder ser reconhecido, os gastos com desenvolvimento serão reco-
nhecidos no resultado, quando incorridos, caso contrário, são capita-
lizados ao ativo intangível. Baixas: Ganhos e perdas resultantes da
baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre
o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo re-
conhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do
ativo. 2.9. Redução a valor recuperável de ativos não financeiros:
Anualmente, e quando houver evidência, a Companhia revisa o valor
contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por re-
dução ao valor recuperável. O montante recuperável é o maior valor
entre o valor justo menos os custos na venda e o valor em uso. Se o
montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa)
calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou
unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável e a
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente
no resultado. 2.10. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a
Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
em consequência de um evento passado, é provável que benefícios
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma esti-
mativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Com-
panhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em
todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro,
o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas
quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qual-
quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida
de qualquer reembolso. 
3. Caixa e equivalentes de caixa

               2021                2020
Bancos – Depósitos à vista 783.575,77 185.742,48
Aplicações financeiras 3.136.951,20 220.143,50

3.920.526,97 405.885,98
A Companhia mantém em seus ativos financeiros aplicações finan-
ceiras de liquidez imediata, sem um prazo estabelecido para o res-
gate, podendo esse ser efetuado a qualquer momento, sem perdas
significativas de rendimentos, conforme abaixo evidenciado:
4. Contas a receber

                2021                2020
Créditos a receber de credenciad. 42.325.602,07 16.717.712,71
5. Intangível 

              2021              2020
         Líquido         Líquido

Intangível em uso
Direito a uso de software 88.584,91 88.584,91
Software desenv.internamente (a) 1.463.123,16 2.050.082,84
Intangível em formação  (a)  2.117.805,14                     -

 3.669.513,21 2.138.667,75
(a) A atividade da Companhia pressupõe o contínuo desenvolvimento
de novos sistemas e aplicativos visando aumentar o leque de opções
para os clientes atuais e novos potenciais, tendo em vista a crescente
demanda de mercado por soluções informatizadas para os negócios
em geral. Neste contexto, estão em desenvolvimento diversos projetos
voltados para sistemas e aplicativos para uso em pagamentos digitais
e equipamentos POS. Os valores contabilizados no intangível corres-
pondem à parcela do custo do departamento de desenvolvimento de
projetos, apurado com base em apontamento de horas dos respecti-
vos colaboradores, e serviços de terceiros. A amortização de cada pro-
jeto é realizada a partir do momento em que o ativo estiver disponível
para uso pelo prazo médio que a administração acredita que refletirá o
período esperado de retorno financeiro dos referidos projetos.
6. Contas a pagar a estabelecimentos comerciais

               2021               2020
Contas a pagar – Oper. Flexpag 43.798.806,64 17.913.201,94
7. Patrimônio líquido. a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021
e 2020, o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$
6.010.000,00 representado por 6.010.000 ações ordinárias todas no-
minativas e sem valor nominal pertencentes à acionistas pessoas fí-
sicas. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações das
assembleias gerais.

1. Informações sobre a Companhia: A Infocusweb Tecnologia
e Negócios S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de ca-
pital fechado, com sede no município do Recife, Pernambuco. A
Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: (a)
Prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos
comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a
aceitação de meios de pagamento e meios eletrônicos necessários
para registro e aprovação de transações não financeiras. Adminis-
tração dos pagamentos e recebimentos à rede de estabelecimentos
credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos
dados e liquidação das transações eletrônicas e manuais com car-
tões de crédito e de débito, e outros meios de pagamento e meios
eletrônicos ou manuais destinados a transações não-financeiras,
bem como a manutenção dos agendamentos de tais valores em
sistemas informáticos; (b) Aluguel, o fornecimento e a prestação
de serviços de instalação e manutenção de soluções e meios ele-
trônicos ou manuais para a captura e processamento de dados
relativos às transações decorrentes de uso de meios de paga-
mento ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação
de transações não financeiras e dados eletrônicos de qualquer
natureza que possam transitar em rede eletrônica; A Companhia
opera sob a marca “Flexpag” que é uma facilitadora na prestação
de serviços de gestão de pagamentos presencial e online. Oferece
soluções tecnológicas inovadoras, através da integração com pla-
taformas de gestão de meios de pagamentos para que empresas,
entidades de classes e associações tenham a opção de ter seus re-

cebimentos de forma eletrônica, customizada de acordo com suas
necessidades. 2. Base de preparação e apresentação das de-
monstrações contábeis e principais políticas contábeis. 2.1.
Base de preparação: As demonstrações contábeis foram prepara-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão. 2.2. Reconhecimento de receita: A
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou
a receber pela prestação de serviços no curso normal das ativi-
dades da Companhia. As receitas de prestação de serviços são re-
presentadas substancialmente por: • Receita com taxa de
intermediação: receitas de taxas cobradas pela intermediação de
pagamentos eletrônicos. São reconhecidas em termos brutos e
os custos de transação relacionados são reconhecidos como cus-
tos dos serviços prestados; e • Receita com pré-pagamento: taxa
de desconto cobrada sobre os pagamentos antecipados de obri-
gações com terceiros (merchants). A taxa de intermediação co-
brada pela Companhia já inclui a taxa de desconto cobrada sobre
os pagamentos antecipados, de forma que a Companhia tem por
obrigação contratual repassar os recursos aos merchants em
até 30 dias após a transação, independente se os recebíveis
são de origem de vendas parceladas. Os valores totais transa-
cionados e repassados pela Flexpag nos anos de 2021 e 2020
foram os seguintes:

2.3.  Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações
contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda
funcional da Companhia. 2.4. Instrumentos financeiros: Os
instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir
da data em que a Companhia se torna parte das disposições
contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhe-
cidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acres-
cido dos custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de
ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao
valor justo por meio do resultado, em que tais custos são di-
retamente lançados no resultado do exercício. Sua mensu-
ração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo
com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação
de ativos e passivos financeiros em: (i) ativos e passivos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado;

(ii) mantido até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis;
e (iv) disponível para venda. Os principais ativos financei-
ros reconhecidos pela Companhia são caixa e equivalentes
de caixa, contas a receber e partes relacionadas. Os princi-
pais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são
fornecedores e contas a pagar a estabelecimentos comer-
ciais. 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo e não para investimento
ou outros fins. Os equivalentes de caixa da Companhia re-
ferem-se, substancialmente, a recursos mantidos em con-
tas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez
imediata. 2.6. Tributação. Impostos sobre vendas e presta-
ção de serviços: As receitas de prestação de serviços estão
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas se-
guintes alíquotas básicas:

Paulo de Tarso M. Malta Júnior Aristeu Chaves Neto Mariana de Almeida Chaves de Souza
Contador: PE/018346/O Sócio Administrador Sócia Administradora

CPF: 032.902.214-82 CPF: 720.319.644-53 CPF: 041.967.334-25
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2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 18 de março de 2022, 20:42:37

Publicidade Legal pdf
Código do documento ee0d0543-a171-49ab-a4f9-54e8d041bda3

Assinaturas
EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Mar 2022, 20:41:53
Documento ee0d0543-a171-49ab-a4f9-54e8d041bda3 criado por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO
(6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM:
2022-03-18T20:41:53-03:00

18 Mar 2022, 20:42:08
Assinaturas iniciadas por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8).
Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-18T20:42:08-03:00

18 Mar 2022, 20:42:28
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100 Assinou Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.207.74.154 (177.207.74.154 porta:
9328). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla
v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM:
2022-03-18T20:42:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):35ddb61492df1215fd71f27123eb2bdedafc564009d588f5d145d283f14a1471
(SHA512):033d5d2293f3c379825a664e4a7d29c9cee3aa2d572d738e1b467a4a3bdbafabafd0bba7a9161f215252e30a545407bd7e8d1771afda7c9bbee177163a032e50

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2022-03-18T20:42:48-0300




