ITR
Informações Trimestrais
Companhia: ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Data Entrega: 21/01/2019
Data Referência: 30/09/2018
Tipo Apresentação: Apresentação
Versão: 1

Powered by MZiQ

Índice
Dados da Empresa
Composição do Capital
Proventos em Dinheiro
DFs Individuais
Balanço Patrimonial Ativo
Balanço Patrimonial Passivo
Demonstração do Resultado
Demonstração do Resultado Abrangente
Demostração do fluxo de Caixa
Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração de Valor Adicionado
DFs Consolidadas
Balanço Patrimonial Ativo
Balanço Patrimonial Passivo
Demonstração do Resultado
Demonstração do Resultado Abrangente
Demostração do fluxo de Caixa
Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração de Valor Adicionado
Anexos
Relatório da Administração /Comentário do Desempenho
Notas Explicativas
Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais
Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes
Pareceres e Declarações
Relatório da Revisão Especial %R%
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)
Powered by MZiQ

Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não)
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Powered by MZiQ

DADOS DA EMPRESA / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
Número de Ações (Mil)

30/09/2018

Do Capital Integralizado
Ordinárias

7.563

Preferenciais

0

Total

7.563

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DADOS DA EMPRESA / PROVENTOS EM DINHEIRO
Provento
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DFs INDIVIDUAIS / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO - (REAIS MIL)
Conta

Descrição

30/09/2018

1.02.01.10

Outros Ativos Não Circulantes

115

1.722

1.02.01.10.03

Depósitos judiciais

115

1.722

1

Ativo Total

1.009

2.409

1.01

Ativo Circulante

622

357

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1

157

1.01.03

Contas a Receber

2

17

1.01.06

Tributos a Recuperar

15

16

1.01.07

Despesas Antecipadas

39

30

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

565

137

1.01.08.03

Outros

565

137

1.02

Ativo Não Circulante

387

2.052

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

115

1.722

1.02.03

Imobilizado

25

19

1.02.04

Intangível

247

311

1.01.08.03.01

Adiantamento a fornecedores

565

137
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31/12/2017

DFs INDIVIDUAIS / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO - (REAIS MIL)
Conta

Descrição

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

30/09/2018

31/12/2017

1.009

2.409

14.229

7.931

Obrigações Sociais e Trabalhistas

552

679

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

552

679

2.01.02

Fornecedores

848

1.015

2.01.03

Obrigações Fiscais

1.905

1.641

2.01.05

Outras Obrigações

10.924

4.596

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

9.901

4.578

2.01.05.02

Outros

1.023

18

2.02

Passivo Não Circulante

331

3.806

2.02.04

Provisões

331

3.806

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

331

3.806

2.02.04.01.02

Provisões Previdenciárias e Trabalhistas

331

3.806

2.03

Patrimônio Líquido

-13.551

-9.328

2.03.01

Capital Social Realizado

33.860

33.860

2.03.02

Reservas de Capital

4.332

4.648

2.03.02.04

Opções Outorgadas

473

473

2.03.02.06

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0

316

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-51.743

-47.836

2.03.02.07

Reservas de Capital

3.859

3.859
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DFs INDIVIDUAIS / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - (REAIS MIL)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

5

0

3.03

Resultado Bruto

5

0

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-1.086

-1.776

-768

-3.255

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-1.086

-1.776

-768

-3.255

3.04.02.01

Pro-labore da diretoria

210

-280

-140

-140

3.04.02.02

Despesas com pessoal

-91

-186

-242

-959

3.04.02.03

Encargos Sociais

-63

-192

-72

-325

3.04.02.04

Serviços de terceiros

-1.087

-2.957

-292

-1.377

3.04.02.05

Outras despesas administrativas

13

-409

-3

-394

3.04.02.06

Outros impostos e taxas

-39

-194

-4

3.04.02.07

Depreciações e amortizações

-29

-69

-19

-56

3.04.02.08

Outras receitas

2.511

0

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

-1.086

-1.771

-768

-3.255

3.06

Resultado Financeiro

-1.143

-2.137

-185

-250

3.06.01

Receitas Financeiras

422

658

12

166

3.06.02

Despesas Financeiras

-1.565

-2.795

-197

-416

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.99.01.01

ON

0,29466

0,51673

-0,1260

-0,4634

3.99.02.01

ON

0,29466

0,51673

-0,1260

-0,4634
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DFs INDIVIDUAIS / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - (REAIS MIL)
01/07/2018
à
30/09/2018

01/01/2018
à
30/09/2018

01/07/2017
à
30/09/2017

01/01/2017
à
30/09/2017

Conta

Descrição

4.01

Lucro Líquido do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.505

4.03

Resultado Abrangente do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.505
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DFs INDIVIDUAIS / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (REAIS MIL) - (Método Indireto)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

01/01/2017
à
30/09/2017

160

-21

Caixa Gerado nas Operações

-3.605

-3.254

6.01.01.01

Depreciações e amortizações

69

56

6.01.01.02

Despesas Financeiras

566

203

6.01.01.03

Variações monetárias e cambiais, líquidas

1.619

25

6.01.01.04

Receita financeiras

-48

-33

6.01.01.05

Provisão para contingências

-1.903

0

6.01.01.08

Resultado do período

-3.908

-3.505

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

3.765

3.233

6.01.02.01

Impostos a Recuperar

1

-3

6.01.02.02

Despesas Antecipadas

-9

398

6.01.02.04

Adiantamentos a fornecedores

-428

166

6.01.02.05

Depósitos Judiciais

83

-125

6.01.02.06

Contas a pagar - pessoas ligadas

3.138

1.503

6.01.02.07

Contas a pagar

-166

223

6.01.02.08

Impostos a Recolher

264

430

6.01.02.09

Obrigações trabalhistas

-127

506

6.01.02.11

Outras contas a pagar

1.005

-5

6.01.02.12

Provisão para contingências

0

102

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-316

0

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-156

-21

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

157

21

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

1

0

6.01.02.13

Cauções

0

38

6.01.02.14

Imobilizado

-11

0

6.01.02.15

Duplicatas a receber

15

0
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6.03.01

Adiantamento para futuro aumento de capital
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-316

0


DFs INDIVIDUAIS / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (REAIS MIL)
01/01/2018 à 30/09/2018
Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas
e Ações em Tesouraria

Reservas
de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio
Líquido

Conta

Descrição

5.01

Saldos Iniciais

33.860

473

3.859

-47.836

316

-9.328

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

33.860

473

3.859

-47.836

316

-9.328

5.04

Transações de Capital com
os Sócios

0

0

0

0

-316

-316

5.04.08

Adiantamento para futuro
aumento de capital

0

0

0

0

-316

-316

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-3.908

0

-3.908

5.05.02

Outros Resultados
Abrangentes

0

0

0

-3.908

0

-3.908

5.07

Saldos Finais

33.860

473

3.859

-51.744

0

-13.552

5.05.02.06

Prejuízo do período

0

0

0

-3.908

0

-3.908

01/01/2017 à 30/09/2017
Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas
e Ações em Tesouraria

Reservas
de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio
Líquido

Conta

Descrição

5.01

Saldos Iniciais

33.860

473

3.859

-42.424

0

-4.232

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

33.860

473

3.859

-42.424

0

-4.232

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-3.505

0

-3.505

5.05.02

Outros Resultados
Abrangentes

0

0

0

-3.505

0

-3.505

Powered by MZiQ

5.07

Saldos Finais

5.05.02.06

Prejuízo do período

33.860

473

3.859

-45.929

0

-7.737

0

0

0

-3.505

0

-3.505
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DFs INDIVIDUAIS / DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO - (REAIS MIL)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

7.01

Receitas

8

0

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

8

0

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-809

-1.712

7.02.04

Outros

-809

-1.712

7.02.04.01

Serviços prestados por terceiros

-2.911

-1.364

7.02.04.02

Outras despesas administrativas

2.102

-348

7.03

Valor Adicionado Bruto

-801

-1.712

7.04

Retenções

-69

-57

7.04.02

Outras

-69

-57

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-870

-1.769

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

-1.630

-239

7.06.03

Outros

-1.630

-239

7.06.03.01

Despesas e receitas financeiras, líquidas

-1.630

-239

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

-2.500

-2.008

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

-2.500

-2.008

7.08.01

Pessoal

540

1.166

7.08.01.01

Remuneração Direta

458

1.048

7.08.01.02

Benefícios

37

7.08.01.03

F.G.T.S.

82

81

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

314

257

7.08.02.01

Federais

314

257

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

554

74

7.08.03.01

Juros

508

14

7.08.03.02

Aluguéis

46

60

7.08.05

Outros

-3.908

-3.505

7.04.02.01

Depreciação e Amortização

-69

-57
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7.08.05.01

Prejuízo do período

-3.908

Powered by MZiQ

-3.505

DFs CONSOLIDADAS / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO - (REAIS MIL)
Conta

Descrição

30/09/2018

1.02.01.10

Outros Ativos Não Circulantes

115

1.722

1.02.01.10.03

Depósitos judiciais

115

1.722

1

Ativo Total

1.009

2.409

1.01

Ativo Circulante

622

357

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1

157

1.01.03

Contas a Receber

2

17

1.01.06

Tributos a Recuperar

15

16

1.01.07

Despesas Antecipadas

39

30

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

565

137

1.01.08.03

Outros

565

137

1.02

Ativo Não Circulante

387

2.052

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

115

1.722

1.02.03

Imobilizado

25

19

1.02.04

Intangível

247

311

1.01.08.03.01

Adiantamento a fornecedores

565

137
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31/12/2017

DFs CONSOLIDADAS / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO - (REAIS MIL)
Conta

Descrição

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

30/09/2018

31/12/2017

1.009

2.409

14.229

7.931

Obrigações Sociais e Trabalhistas

552

679

2.01.01.02

Obrigações Trabalhistas

552

679

2.01.02

Fornecedores

848

1.015

2.01.03

Obrigações Fiscais

1.905

1.641

2.01.05

Outras Obrigações

10.924

4.596

2.01.05.01

Passivos com Partes Relacionadas

9.901

4.578

2.01.05.02

Outros

1.023

18

2.02

Passivo Não Circulante

331

3.806

2.02.04

Provisões

331

3.806

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

331

3.806

2.02.04.01.02

Provisões Previdenciárias e Trabalhistas

331

3.806

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

-13.551

-9.328

2.03.01

Capital Social Realizado

33.860

33.860

2.03.02

Reservas de Capital

4.332

4.648

2.03.02.04

Opções Outorgadas

473

473

2.03.02.06

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0

316

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-51.743

-47.836

2.03.02.07

Reservas de Capital

3.859

3.859

Powered by MZiQ

DFs CONSOLIDADAS / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - (REAIS MIL)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

5

0

3.03

Resultado Bruto

5

0

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-1.086

-1.776

-768

-3.255

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-1.086

-1.776

-768

-3.255

3.04.02.01

Pro-labore da diretoria

210

-280

-140

-140

3.04.02.02

Despesas com pessoal

-91

-186

-242

-959

3.04.02.03

Encargos sociais

-63

-192

-72

-325

3.04.02.04

Serviços de terceiros

-1.087

-2.957

-292

-1.377

3.04.02.05

Outras despesas administrativas

13

-409

-3

-394

3.04.02.06

Outros impostos e taxas

-39

-194

-4

3.04.02.07

Depreciações e amortizações

-29

-69

-19

-56

3.04.02.08

Outras receitas

2.511

0

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

-1.086

-1.771

-768

-3.255

3.06

Resultado Financeiro

-1.143

-2.137

-185

-250

3.06.01

Receitas Financeiras

422

658

12

166

3.06.02

Despesas Financeiras

-1.565

-2.795

-197

-416

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

-2.229

-3.908

-953

-3.505

3.99.01.01

ON

0,29466

0,51673

0,12605

-0,4636

3.99.02.01

ON

0,29466

0,51673

-0,1260

-0,4634
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DFs CONSOLIDADAS / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - (REAIS MIL)
01/07/2018
à
30/09/2018

01/01/2018
à
30/09/2018

01/07/2017
à
30/09/2017

01/01/2017
à
30/09/2017

Conta

Descrição

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.350

4.03

Resultado Abrangente Consolidado do Período

-2.229

-3.908

-953

-3.350

4.03.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

-2.229

-3.908

-953

-3.350
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DFs CONSOLIDADAS / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (REAIS MIL) - (Método Indireto)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

01/01/2017
à
30/09/2017

160

-21

Caixa Gerado nas Operações

-3.605

-3.254

6.01.01.01

Depreciações e amortizações

69

56

6.01.01.02

Despesas Financeiras

566

203

6.01.01.03

Variações monetárias e cambiais, líquidas

1.619

25

6.01.01.04

Receitas Financeiras

-48

-33

6.01.01.05

Provisão para contingências

-1.903

0

6.01.01.08

Resultado do período

-3.908

-3.505

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

3.765

3.233

6.01.02.01

Impostos a Recuperar

1

-3

6.01.02.02

Despesas Antecipadas

-9

398

6.01.02.04

Adiantamentos a fornecedores

-428

166

6.01.02.05

Depósitos judiciais

83

-125

6.01.02.06

Contas a pagar - pessoas ligadas

3.138

1.503

6.01.02.07

Contas a pagar

-166

223

6.01.02.08

Impostos a Recolher

264

430

6.01.02.09

Obrigações trabalhistas

-127

506

6.01.02.11

Outras contas a pagar

1.005

-5

6.01.02.12

Provisão para contingências

0

102

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-316

0

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-156

-21

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

157

21

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

1

0

6.01.02.13

Cauções

0

38

6.01.02.14

Imobilizado

-11

0

6.01.02.15

Duplicatas a receber

15

0
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6.03.01

Adiantamento para futuro aumento de capital
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-316

0


DFs CONSOLIDADAS / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (REAIS MIL)
01/01/2018 à 30/09/2018
Capital
Social
Integralizado

Reservas de Capital, Opções
Outorgadas e Ações em
Tesouraria

Patrimônio
Líquido

Participação
dos Não
Controladores

Patrimônio
Líquido
Consolidado

316

-9.328

0

-9.328

-47.836

316

-9.328

0

-9.328

0

0

-316

-316

0

-316

0

0

0

-316

-316

0

-316

0

0

0

-3.908

0

-3.908

0

-3.908

0

0

0

-3.908

0

-3.908

0

-3.908

33.860

473

3.859

-51.744

0

-13.552

0

-13.552

0

0

0

-3.908

0

-3.908

0

-3.908

Patrimônio
Líquido

Participação
dos Não
Controladores

Patrimônio
Líquido
Consolidado

-4.232

0

-4.232

Reservas
de Lucro

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados

Outros
Resultados
Abrangentes

Conta

Descrição

5.01

Saldos Iniciais

33.860

473

3.859

-47.836

5.03

Saldos Iniciais
Ajustados

33.860

473

3.859

5.04

Transações de
Capital com os
Sócios

0

0

5.04.08

Adiantamento para
futuro aumento de
capital

0

5.05

Resultado
Abrangente Total

5.05.02

Outros Resultados
Abrangentes

5.07

Saldos Finais

5.05.02.06

Prejuízo do período

01/01/2017 à 30/09/2017

Conta

Descrição

5.01

Saldos Iniciais

Capital
Social
Integralizado
33.860

Reservas de Capital, Opções
Outorgadas e Ações em
Tesouraria

Reservas
de Lucro

473

3.859
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Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
-42.424

Outros
Resultados
Abrangentes
0

5.03

Saldos Iniciais
Ajustados

5.05

33.860

473

3.859

-42.424

0

-4.232

0

-4.232

Resultado
Abrangente Total

0

0

0

-3.505

0

-3.505

0

-3.505

5.05.02

Outros Resultados
Abrangentes

0

0

0

-3.505

0

-3.505

0

-3.505

5.07

Saldos Finais

33.860

473

3.859

-45.929

0

-7.737

0

-7.737

5.05.02.06

Prejuízo do período

0

0

0

-3.505

0

-3.505

0

-3.505
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DFs CONSOLIDADAS / DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO - (REAIS MIL)
01/01/2018
à
30/09/2018

Conta

Descrição

7.01

Receitas

8

0

7.01.01

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

8

0

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-809

-1.712

7.02.04

Outros

-809

-1.712

7.02.04.01

Serviços prestados por terceiros

-2.911

-1.364

7.02.04.02

Outras despesas administrativas

2.102

-348

7.03

Valor Adicionado Bruto

-801

-1.712

7.04

Retenções

-69

-57

7.04.02

Outras

-69

-57

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-870

-1.769

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

-1.630

-239

7.06.03

Outros

-1.630

-239

7.06.03.01

Despesas e receitas financeiras, líquidas

-1.630

-239

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

-2.500

-2.008

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

-2.500

-2.008

7.08.01

Pessoal

540

1.166

7.08.01.01

Remuneração Direta

458

1.048

7.08.01.02

Benefícios

37

7.08.01.03

F.G.T.S.

82

81

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

314

257

7.08.02.01

Federais

314

257

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

554

74

7.08.03.01

Juros

508

14

7.08.03.02

Aluguéis

46

60

7.08.05

Outros

-3.908

-3.505

7.04.02.01

Depreciação e Amortização

-69

-57
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7.08.05.01

Prejuízo do período

-3.908
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-3.505

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO /COMENTÁRIO DO DESEMPENHO
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Advanced Digital Health S.A.
Third Quarter Earnings Release

Message from CEO, Caroline Andreis

Achievements of last 3 months
● Hiring a new CEO with extensive experience in marketing and
communication to usher in a new era in the company, focusing on sales and
distribution;
● The new InYou App is available in its 100% free version to guarantee
scalability. The goal is to increase the user base and advance the
implementation of sales strategies during the next 6 months;
● The information collected in the InYou app is being processed via the system
and automatically generates each user's custom program.

1. LETTER FROM THE CEO
Dear Investors and Stakeholders,
As the new Chief Executive Officer of ADH, I believe this is a good opportunity to introduce
myself and also share my goals ahead of the company. I am an entrepreneur from the
digital world, with a successful 10-year track record forming and leading Babushka Digital. I
have extensive experience in business management and marketing expertise, having been
responsible for the management and development of more than 200 projects involving
influence marketing and advertising over the last decade.
Since my arriving I have hired a team of experienced managers with a strong digital track
record and experience to focus on development, sales and distribution to implement
exceptional growth. Due to the team transition process, the report is being released late.
We inform that the next reports will follow the schedule.
In the last 3 months, we are working nonstop to close a partnership with a local provider
and distributor of DNA tests, what will provide cost reduction, dynamism in the processes
and greater agility. Our next step will be using the community we already conquer on social
media to spread information about InYou and expand our userbase.
We are convinced about the quality and potential of InYou. We understand that all the
challenges that we have experienced were important to improve our product and make it
more appealing to the public. We are sure that this is a unique product with the potential to
positively impact the lives of millions of people.

Caroline Andreis
CEO

2. THE WORK DONE IN THE LAST THREE MONTHS:
1) We offer the 100% free version of the InYou application, which will enable the promotion
of our content and the attraction of new users;
2) The main feature is a fully digital generated process by the InYou platform;
3)The user downloads the application, answers the questionnaire about personal habits
and the system automatically generates a program based on the users individual behavior;
4) The free product version associated with the ability to automatically
customizing the program creates the ideal conditions to build a large user base in a short
time;
5) The product under development includes DNA testing and will open new markets
because it’s very competitive pricing and monetize the user base that we are creating.

3. THE NEXT 12 MONTHS

Combining biotechnology and artificial intelligence into a personalized health and wellness
program, the InYou app aims to be a personal assistance to encourage the users to
develop a healthy routine, making easy to people understand they body and needs to a
healthier life.

With the release of the 100% free version of the app, our goal is to gains users and
awereness. To achieve this, in the next 12 months our efforts will be focus on three
pillars: product optimization; building partnerships and the implementation of sales and

distribution strategies.
The current context is more than conducive to the emergence of technological solutions
that act to prevent diseases and promote quality of life. With the increased longevity of
the population and increasing pressure on health systems, a preventive model, unlike the
current curative and disease-focused, allows for reduced spending and resource
optimization.
In Brazil and in the world, investment in preventive medicine is gaining more space in the
strategic planning of companies, governments and health care providers. The great
potential of the digital health sector can be measured by the Statista research, which
projects an increase of more than 70% by 2020 in the global digital health market, from a
current assessment of US $ 118 billion to US $ 206 billion, driven mainly by the mobile
and wireless health market.

Investor Relations Team
Caroline Andreis
CEO and IR Manager
Daniel Lindenberg
Product Director
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Advanced Digital Health S.A.
Divulgação dos resultados do terceiro trimestre | Janeiro 2019

Mensagem da Diretora Presidente, Caroline Andreis

Conquistas dos últimos 12 meses
● Contratação de novo CEO com vasta experiência em marketing e
comunicação para inaugurar uma nova era na empresa, focada em
vendas e distribuição;
●  O
 InYou App está disponível em sua versão 100% gratuita para
garantir escalabilidade. O objetivo é aumentar a base de usuários e
avançar na implementação de estratégias de vendas durante os
próximos 6 meses;
● As informações coletadas no app InYou estão sendo processadas via
sistema e geram automaticamente o programa personalizado de cada
usuário.

1. CARTA DO CEO

Caros Acionistas, Investidores e Stakeholders,
Como nova Diretora Executiva da ADH, acredito que esta é uma boa oportunidade para
me apresentar e também compartilhar os meus objetivos à frente da companhia. Sou
uma empresária do mundo digital, com um histórico de sucesso liderando a Babushka
Digital. Tenho vasta experiência em gestão de empresas e expertise na área de
marketing, tendo sido responsável pela gestão e desenvolvimento de mais de 200
projetos envolvendo marketing de influência e publicidade ao longo da última década.
Desde a minha chegada na companhia, contratei uma equipe de gerentes experientes,
com um sólido histórico digital e experiência para focar em desenvolvimento, vendas e
distribuição, prontos para implementar uma estratégia de crescimento excepcional.
Devido ao processo de transição da equipe, o relatório está sendo divulgado com
atraso. Informamos que os próximos relatórios seguirão o cronograma.
No último trimestre, trabalhamos ininterruptamente para fechar acordo com um
laboratório local, que será responsável pela análise e distribuição dos exames de DNA,
proporcionando redução nos custos, dinamismo nos processos e maior agilidade. Nosso
próximo passo será engajar a comunidade que já conquistamos nas mídias sociais para
espalhar informações sobre o InYou e expandir nossa base de usuários.
Temos convicção na qualidade e potencial do InYou app. Entendemos que todos os
desafios que enfrentamos foram importantes para aperfeiçoarmos nosso produto e
torná-lo mais atraente para o nosso público. Temos a certeza de que se trata de um
produto único, com o potencial de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas.

Caroline Andreis
CEO

2. RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 3 MESES

1) Disponibilizamos a versão 100% gratuita do aplicativo InYou, que possibilitará a
promoção de nossos conteúdos e a atração de novos usuários;
2) A principal característica da nova versão do app é o fato do processamento de
dados ser totalmente gerado pela plataforma InYou;

3) Nesta versão, o usuário faz o download, responde ao questionário sobre hábitos de
vida e o sistema gera automaticamente um programa de 21 semanas baseado em seu
comportamento;
4) A versão de um produto 100% gratuito associado à capacidade de personalizar
automaticamente os programas, criaram as condições ideais para construirmos uma
grande base de usuários em um curto espaço de tempo;
5) Com o objetivo de monetizar a plataforma, o produto em desenvolvimento inclui
testes de DNA e chegará com uma proposta de preço altamente competitiva para o
mercado.
3. OS PRÓXIMOS 12 MESES

Combinando biotecnologia e inteligência artificial em um programa personalizado de
saúde e bem-estar, o aplicativo InYou chega ao mercado como um assistente pessoal
que através de funcionalidades de gamificação incentiva os usuários a conhecerem
mais o seu organismo e adotarem uma rotina saudável.
Com a disponibilização da versão 100% gratuita do app, nosso objetivo é aumentar a
base de usuários e conquistar notoriedade pública. Para isso, nos próximos 12 meses
nossos esforços se concentrarão em três pilares: otimização do produto; construção
de parcerias; implementação de estratégias de vendas e distribuição.
O atual contexto é mais que propício para o surgimento de soluções tecnológicas que
atuem na prevenção de doenças e promovam qualidade de vida. Com a maior
longevidade da população e crescente pressão sobre os sistemas de saúde, um
modelo preventivo, ao contrário do atual curativo e focado na doença, permite uma

redução de gastos e otimização de recursos.
No Brasil e no mundo, o investimento em medicina preventiva ganha cada vez mais
espaço no planejamento estratégico de empresas, governos e operadoras de saúde.
O grande potencial do setor de saúde digital pode ser mensurado pela pesquisa da
empresa Statista, que projeta um aumento de mais de 70% até 2020, do mercado
global de saúde digital, partindo de uma avaliação atual de US$ 118 bilhões, para US$
206 bilhões, impulsionado principalmente pelo mercado de saúde móvel e sem fio.

EQUIPE DE RI
Caroline Schiafino Andreis
CEO AND IR MANAGER
Daniel Lindenberg
Product Director

Site: www. http://ri.advanced-dh.com.br/
Email: dri@advanced-dh.com
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ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Contexto operacional
A Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A. (“ADH” ou “Companhia”),
sociedade anônima de capital aberto, com ações ordinárias negociadas na B3 (antiga
denominação era BMF&BOVESPA), com sede na Av. Nações Unidas, 8501 – 17º andar –
05425-070 – São Paulo, SP, tem por objeto social: (i) prestação de serviços de
medicina preventiva; (ii) comércio, inclusive no segmento de e-commerce,
distribuição, importação e exportação de kits de teste laboratorial; (iii)
intermediação de negócios; (iv) licenciamento de marcas e franquias; e (v)
participação, como sócia ou acionista em outras sociedades de qualquer tipo
societário, nacionais ou estrangeiras.
Sua controladora é a Metropolis Capital Markets GmbH, empresa com sede em
Frankfurt, na Alemanha.
Em 13 de novembro de 2017, a Companhia anunciou o lançamento de sua plataforma
InYou. A plataforma InYou trouxe em seu lançamento o “Programa InYou 21
Semanas”, que tem como propósito mudar o estilo de vida das pessoas, para que
vivam com mais saúde, disposição e beleza. Ele inicia com a definição do perfil do
indivíduo feito por meio do levantamento de quatro grupos de informações: o
sequenciamento genético, histórico familiar, histórico médico e hábitos cotidianos. A
partir deste perfil, o profissional de saúde associado à plataforma irá montar um
programa fundamentado em Nutrição e Fitness, que, entre outras características,
apontará eventuais doenças que poderão ser evitadas em função do engajamento,
como, por exemplo, o surgimento do Diabetes Tipo II. Durante 21 Semanas, o usuário
teve objetivos periódicos a serem alcançados, sendo incentivado por meio de
diferentes recursos tecnológicos e no final poderia ver um antes e depois do
programa. O próximo passo será montar a rede de distribuição para que esta cresça,
passe a gerar receita e se torne formalmente operacional. InYou é um produto com
potencial de crescimento alinhado à demanda da sociedade por soluções que tornem
o setor de Saúde mais sustentável. O desenvolvimento da InYou contou com o suporte
técnico e científico de médicos, geneticistas, educadores físicos e nutricionistas
tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos.
Em 5 e 9 de abril de 2018, respectivamente, a Companhia lançou a segunda versão da
plataforma InYou, disponível na Google Play Store para celulares e tablets que usam
o sistema Android. Para a versão no sistema iOS, foi disponibilizado na plataforma
Apple Store.
Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2018 foi aprovada, por
unanimidade, as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017; além disso,
foram eleitos os membros do Conselho de Administração e fixada a remuneração
global anual dos administradores da Companhia, relativa ao exercício de 2018.
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ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ao longo do primeiro semestre de 2018, completou-se a versão full/premium
do InYou, com teste de DNA como base para o desenvolvimento do programa
customizado para cada cliente. O tempo utilizado para rever a estratégia de
marketing foi aproveitado para focar no desenvolvimento de variações do
InYou, já em desenvolvimento, que levarão a companhia a explorar diferentes
níveis de serviço e preço. Essa estratificação visa aumentar o alcance do
InYou. Ao acelerar esses projetos conseguiu-se atingir a meta de 50% de
conclusão.
Em 29 de outubro de 2018, por meio de Comunicado ao Mercado, a
Companhia informou aos seus acionistas e ao público em geral que o
aplicativo InYou está disponível gratuitamente, por tempo limitado, nas lojas
Apple e Google Play.
a) Continuidade das operações
A Companhia mantém mútuo com a Metropolis Capital Markets
(Controlador),
pois
sua
fase
pré-operacional
é
financiada
substancialmente por seu Controlador (via mútuo) e, doravante, até as
operações da Companhia serem autossuficientes para garantir o equilíbrio
financeiro, também dependerá substancialmente de aportes financeiros
(mútuo/aumento de capital) advindos de seu Controlador.
Em 06 de agosto de 2018 foi firmado o 1º aditamento ao Instrumento
Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital para
conversão em contrato de mútuo. No referido aditamento, as partes
manifestam ser de interesse comum que os montantes já aportados, e os
ainda previstos para aporte, a título de futuro aumento de capital, sejam,
doravante, entendidos como mútuo, entre as partes. O valor em questão é
de US$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares). Os contratos de mútuo
possuem as seguintes características:
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Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Data de
entrada dos
recursos
14/10/2016
09/11/2016
29/11/2016
06/12/2016
09/12/2016
10/11/2016
29/11/2016
12/12/2016
26/12/2016
29/12/2016
20/01/2017
26/01/2017
17/04/2017
18/07/2017
12/09/2017
06/11/2017
06/11/2017
10/11/2017
16/11/2017
31/07/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
10/08/2018
28/08/2018
30/08/2018
10/09/2018
19/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
11/12/2018
14/12/2018
19/12/2018
21/12/2018
27/12/2018
11/01/2019
14/01/2019
Total

Tipo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo

Valor total do
contrato em
(US$)
90.000,00
90.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
1.650.000,00

2.940.000,00

Valor das
remessas
(US$)
90.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
35.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
18.000,00
50.000,00
25.000,00
13.500,00
8.500,00
3.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
13.500,00
56.500,00
11.361,00
50.900,00
2.640.261,00

Valor do
contrato em
(R$)
279.070
280.170
195.180
99.180
32.970
157.125
32.530
161.700
109.358
46.710
307.650
306.850
300.150
305.800
300.900
312.600
312.600
155.750
315.550
36.225
315.487
312.450
309.150
310.450
313.450
312.850
316.450
316.850
67.536
200.925
101.125
54.128
34.204
11.903
232.590
373.850
375.350
111.690
50.024
212.440
40.332
180.186
8.601.488

Valor
líquido
recebido
279.070
279.514
194.517
99.015
32.805
156.468
32.367
161.538
109.358
46.554
306.842
306.043
299.350
303.047
300.250
312.287
311.600
155.594
315.550
35.906
315.487
311.106
307.820
309.115
312.102
311.504
315.089
315.487
67.091
200.724
100.923
53.928
34.003
11.704
232.396
373.663
375.162
111.504
49.839
212.252
40.154
180.009
8.578.737

Custo (%)
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.

b) Controladas
A Companhia possui participação nas seguintes empresas:
Empresa
Zanka 06 Paticipações Empresariais Spe Ltda.
MCM Gold Ltda.

Participação (%)
100
100

As referidas empresas foram constituídas com foco em planos estratégicos de
gestões anteriores (ramo de mineração e cosméticos), e não estão mais em
operação. Todavia, o processo de encerramento dessas empresas perante as
autoridades competentes, ainda está em trâmite.
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2.

Resumo das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações contábeis
estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os
períodos apresentados.

2.1.

Base de elaboração e preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do
CPC)
As informações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) com base nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e regulamentações da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a companhias abertas. As normas IFRS não requerem a
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas normas IFRS,
essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem
prejuízo do conjunto das informações s contábeis.
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a
moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados em
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
As presentes informações contábeis intermediárias foram aprovadas pelo
Conselho de Administração e pela Diretoria em 21 de janeiro de 2019.

2.2.

Base de mensuração
As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:
 Instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por
meio do resultado são mensurados pelo valor justo;
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 Ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo valor justo;
 Passivos para transações de pagamento baseado em ações liquidadas em
dinheiro são mensurados pelo valor justo;
 Ativo ou passivo líquido de benefício definido é reconhecido como o valor
justo dos ativos do plano, deduzido do valor presente da obrigação do
benefício definido;
 Reconhecimento de receita;
 Passivos contingentes;
 Investimentos.

2.3.

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As emissões/alterações de normas IFRS efetuadas pelo IASB que são efetivas
para o exercício iniciado em 2017 não tiveram impactos nas demonstrações
contábeis da Companhia. Adicionalmente, o IASB emitiu/revisou algumas
normas IFRS, as quais tem sua adoção para os exercícios iniciados em 1º de
janeiro de 2018 e exercícios posteriores.
 IFRS 16 – Arrendamento: estabelece aspectos de reconhecimento,
mensuração e divulgação de arrendamentos. Esta norma é efetiva para
exercícios iniciando em/ou após 1° de janeiro de 2019. A Companhia não
espera impactos advindos dessa norma. 
 IFRS 17 – Contratos de Seguros: estabelece aspectos de reconhecimento,
mensuração e divulgação de contratos de seguros. Esta norma é efetiva para
exercícios iniciando em/ou após 1° de janeiro de 2021. A Companhia não
espera impactos advindos dessa norma.

2.4.

Demonstrações contábeis consolidadas
As políticas contábeis a seguir são aplicadas na elaboração das demonstrações
contábeis.

2.4.1. Participação de acionistas não-controladores
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não- controladores na
adquirida pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na
data da aquisição.
Mudanças na participação da Companhia em uma subsidiária que não resultem
em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio
líquido.

28

ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.4.2. Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito
sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a
entidade. As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas
demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que a Companhia
obtiver o controle até a data em que o controle deixar de existir.
Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as demonstrações
contábeis de controladas são reconhecidas por meio do método de
equivalência patrimonial.

2.4.3. Perda de controle
Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, a Companhia
desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de nãocontroladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido
referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda
de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer
participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu
valor justo na data em que há a perda de controle.

2.5.

Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia e de cada uma
das empresas incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual as
empresas atuam (moeda funcional).

2.6.

Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis
em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a
um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos
valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos
balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

29

ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.7.

Instrumentos financeiros

2.7.1. Categorias
A categoria depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros
foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial
dos instrumentos financeiros.
Ativos financeiros, classificação, reconhecimento e mensuração
A Companhia e suas controladas classificam seus ativos financeiros nas
seguintes categorias: (a) ao custo amortizado, (b) mensurados ao valor justo
por meio do resultado abrangente e (c) mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Custo amortizado
São ativos financeiros mantidos pela Companhia (i) com o objetivo de
recebimento de seu fluxo de caixa contratual e não para venda com
realização de lucros ou prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem,
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente,
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
Compreende o saldo de caixas e equivalentes de caixa, contas a receber de
clientes, outros ativos e títulos e valores mobiliários, para os investimentos
em títulos da dívida agrária. Suas variações são reconhecidas no resultado do
período, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras",
dependendo do resultado obtido.
Mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente
São ativos financeiros mantidos pela Companhia (i) tanto para o recebimento
de seu fluxo de caixa contratual quanto para a venda com realização de lucros
ou prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Além disso, os
investimentos em instrumentos patrimoniais onde, no reconhecimento inicial,
a Companhia optou por apresentar as alterações subsequentes do seu valor
justo em outros resultados abrangentes, são classificados nessa categoria.
Essa categoria é composta pelo saldo de outros investimentos. Suas variações
são reconhecidas no resultado do período, na rubrica "Receitas financeiras" ou
"Despesas financeiras", dependendo do resultado obtido, exceto pelo valor
justo dos investimentos em instrumentos patrimoniais, que são reconhecidos
em outros resultados abrangentes.
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Mensurados ao valor justo por meio do resultado
São classificados nessa categoria, os ativos financeiros que não sejam
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes. Compreende o saldo dos instrumentos financeiros
derivativos, incluindo derivativos embutidos, opções de compra de ações e
demais títulos e valores mobiliários. Suas variações são reconhecidas no
resultado do período, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas
financeiras", dependendo do resultado obtido, para instrumentos não
derivativos e, na rubrica “Resultado dos instrumentos financeiros
derivativos”, para os instrumentos derivativos.

2.7.2. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma
base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.7.3. Desreconhecimento (baixa) de instrumentos financeiros
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro
ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os
direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram, e/ou, quando
transferir os seus direitos ou riscos de receber os fluxos de caixa do ativo ou
assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos.

2.7.4. Método de juros efetivos
É utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e
alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa de
juros efetiva desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros
estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que
sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e
outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da
dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor
contábil líquido na data do reconhecimento inicial.
A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de
dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado.
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2.8.

Imobilizado
Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros
capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para casos
de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas
por “impairment”, quando aplicável.
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção
das atividades da Companhia e de suas controladas, originados de operações
de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse
uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo
imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também
submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas
dos respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a
opção de compra. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e
ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. Os ganhos e as perdas
em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor
residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.9.

Ativos intangíveis
2.9.1.

Softwares

As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão
empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as taxas
descritas na Nota Explicativa nº 9 e os gastos associados à manutenção são
reconhecidos como despesas quando incorridos.
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial
são capitalizados como ativo intangível quando há evidências de geração de
benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica e
tecnológica. Os gastos com desenvolvimento de software reconhecidos como
ativos são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil estimada.
As despesas relacionadas à manutenção de software são reconhecidas no
resultado do exercício quando incorridas.

32

ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.10. Avaliação do valor recuperável dos ativos
O valor contábil líquido dos ativos, que não aqueles mensurados pelo seu valor
justo são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não
recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor
contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, a perda é reconhecida.
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos
menores níveis para os quais existem fluxos de caixa identificáveis
separadamente Unidades Geradoras de Caixa (UGC).
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de
venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de
desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital
para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda
firme em uma transação embases comutativas, entre partes conhecedoras e
interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos
semelhantes.

2.11. Fornecedores e contas a pagar
Os fornecedores e as contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante. O reconhecimento inicial é pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor
da fatura correspondente.
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2.12. Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas
Os empréstimos e financiamentos com partes relacionadas são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da
taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos com partes relacionadas são classificados
como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses
após a data do balanço.

2.13. Provisões para riscos processuais
Reconhecidas quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação
e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo
utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados
ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado
das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos
assessores legais da Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na Nota Explicativa
nº 14.

2.14. Imposto sobre Renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto sobre renda e contribuição social do período
compreendem os impostos: corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto sobre renda e a contribuição social corrente é calculado
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço no país em que a Companhia atua e gera “lucro
tributável”.
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A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação
fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.

O Imposto sobre Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações contábeis. Entretanto, o imposto sobre renda e
a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja
uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o “lucro tributável”/prejuízo fiscal. O imposto sobre
renda e a contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de
imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na
data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto
diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for
liquidado.
O Imposto sobre Renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos
somente na proporção da probabilidade de que “lucro tributável” futuro
esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há
um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes
contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes
entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base
líquida.

2.15. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido, e os custos
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são
demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado,
líquida de impostos.
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2.16. Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da
Companhia.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade.
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o
método da taxa efetiva de juros.

3.

Gestão de risco financeiro

3.1.

Considerações gerais e políticas
A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são
realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de
sistemas de controle, definidos em reunião com a Diretoria Financeira e pelo
Conselho de Administração da Companhia.
A gestão de riscos é realizada pela Diretoria Financeira, que tem também a
função de aprovar todas as operações de aplicações e empréstimos realizados
pela Companhia.

3.2.

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco
de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela alta administração da Companhia, segundo
as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta administração da Companhia
identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros.
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(i) Risco de mercado
A Companhia e as controladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes
das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem
principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio e mudanças
nas taxas de juros.

(ii) Risco cambial
O risco associado é o risco do efeito de flutuações das taxas de câmbio no
valor dos ativos e passivos financeiros da Companhia ou de fluxos de caixa e
receitas futuros. A Companhia avalia sua exposição cambial mensurando a
diferença entre o valor de seus ativos e de seus passivos em moeda
estrangeira. A Companhia entende que as contas a receber originadas por
exportações, seu caixa e equivalentes de caixa denominados em moeda
estrangeira e os investimentos no exterior mais do que equivalem a seus
passivos denominados em moeda estrangeira. Mas como o gerenciamento
destas exposições ocorre também para cada operação, havendo um
descasamento entre os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira,
a Companhia pode contratar instrumentos financeiros derivativos, com o
objetivo de mitigar o efeito das flutuações de taxa de câmbio.
Em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, a Companhia estava
exposta substancialmente ao risco de flutuação do dólar norte-americano em
decorrência dos passivos com o acionista controlador no exterior.

(iii) Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo
prazo.
Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de
taxa de juros de fluxo de caixa.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está
atrelada a taxas pré-fixadas, a administração entende que o risco de
mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
(c) Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da Companhia.
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A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da
Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do
quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias
externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para
administração do capital circulante, é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para
fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima
mencionadas.

3.3.

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a
estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de
dividendos, devolver capital aos quotistas ou, ainda, vender ativos para
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Companhia monitora o
capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial),
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.
O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de
alavancagem financeira em 30 de setembro de 2018 e de 31 de dezembro de
2017 podem ser assim sumariados:

Mútuos
Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida

Controladora
30/09/2018 31/12/2017
9.901
4.578
1
157

Consolidado
30/09/2018 31/12/2017
9.901
4.578
1
157

9.902

4.735

9.902

4.735

Patrimônio líquido

(13.552)

(9.328)

(13.552)

(9.328)

Índice de alavancagem financeira

73%

51%

73%

51%
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3.4.

Estimativa do valor justo
Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo nas datas dos
balanços conforme determinado pelo CPC 40 (R1) /IFRS 7 - Instrumentos
Financeiros: Evidenciação e de acordo com a seguinte hierarquia:
 Nível 1: Avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em

mercados ativos para ativos e passivos idênticos nas datas dos balanços.
Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e
regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa de Mercadorias e Valores,
um corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência
reguladora e aqueles preços representam transações de mercado reais, as
quais ocorrem regularmente em bases puramente comerciais;
 Nível 2: Utilizado para instrumentos financeiros que não são negociados
em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é
baseada em técnicas que, além dos preços cotados incluídos no Nível 1,
utilizam outras informações adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo
direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos
preços);
 Nível 3: Avaliação determinada em virtude de informações, para os ativos
ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou
seja, informações não observáveis).
Valores justos de instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado
Aplicações financeiras
Os valores contábeis das aplicações financeiras aproximam-se dos seus valores
justos em virtude de as operações serem efetuadas a juros pós- fixados e
apresentarem possibilidade de resgate imediato.
Contas a receber e fornecedores
Estima-se que os valores contábeis das contas a receber/clientes e das contas
a pagar/fornecedores estejam próximos de seus valores justos de mercado,
em virtude do curto prazo das operações realizadas.
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4.

Estimativas e premissas contábeis críticas
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam- se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem
diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas
contábeis são reconhecidos no período da revisão.
As premissas e estimativas significativas para demonstrações contábeis estão
relacionadas a seguir:

a) Imposto sobre Renda, contribuição social e outros impostos
A Companhia reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre
o valor contábil apresentado nas demonstrações contábeis e a base tributária dos
ativos e passivos, utilizando as alíquotas em vigor.
A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos de
possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o “lucro
tributável” futuro projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica.

b) Provisão para demandas judiciais
A Companhia é parte em alguns processos judiciais. Provisões são constituídas
para os riscos tributários, cíveis e trabalhistas referentes a processos judiciais
que representam 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, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos assessores legais. A Administração acredita que essas provisões
para riscos processuais estão corretamente apresentadas nas demonstrações
contábeis.
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5.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa

6.

Consolidado
30/09/2018
31/12/2017
1
157
1
157

Tributos a recuperar

PIS e COFINS a recuperar
IRPJ e CSLL a recuperar
Impostos pagos em duplicidade a
recuperar
IRRF sobre aplicações financeiras
(-) Provisão para perda de créditos
tributários

7.

Controladora
30/09/2018
31/12/2017
1
157
1
157

Controladora
30/09/2018 31/12/2017
119
120
114
114

Consolidado
30/09/2018 31/12/2017
119
120
114
114

7
6

7
6

7
6

7
6

(231)
15

(231)
16

(231)
15

(231)
16

Adiantamento a fornecedores
A rubrica apresenta um saldo de R$ 565 em 30 de setembro de 2018 (R$ 137 em 31 de
dezembro de 2017), e refere-se a diversos adiantamentos a fornecedores de produtos
ou serviços, como por exemplo, adiantamentos realizados para consultorias de
viabilização das operações da Companhia.
Abaixo demonstramos a idade dos adiantamentos, isto é, a quanto tempo foram
realizados:

Realizados
Realizados
Realizados
Realizados

8.

até 30 dias
de 31 a 90 dias
de 91 a 180 dias
há mais de 181 dias

Controladora
30/09/2018 31/12/2017
113
2
216
135
189
47
565
137

Consolidado
30/09/2018 31/12/2017
113
2
216
135
189
47
565
137

Imobilizado
A Companhia revisa anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não foram
identificadas diferenças significativas durante o ano. A Companhia possui somente
computadores e periféricos registrados à título de imobilizado, e deprecia-os a taxa
de 20% a.a. Abaixo, demonstra-se a movimentação da rubrica no período.
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Imobilizado líquido
Computadores e periféricos

9.

31/12/2017
19
19

(+) Adições
11
11

(-) Depreciação
(5)
(5)

30/09/2018
25
25

Intangível
A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida útil
estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no
fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é
contabilizado prospectivamente. A taxa de amortização de software é de 20% a.a.
Intangível líquido
Licença de uso de software
Software em desenvolvimento

31/12/2017
247
64
311

(+) Transferência
64
(64)
-

(-) Amortização
(64)
(64)

30/09/2018
247
247

O saldo da rubrica refere-se substancialmente aos gastos para desenvolvimento da
plataforma digital de medicina preventiva e programa de bem-estar.

10. Mútuo com partes relacionada
Desde o mês de outubro de 2016 a Companhia passou a firmar novos contratos de
mútuo com o acionista controlador Metropolis Capital Markets GMBH. Via de regra, os
contratos possuem vencimento no prazo de 370 dias a contar da data de recebimento
do valor (“remessa”), sendo permitido o pagamento total ou parcial em qualquer
data anterior ao término. Abaixo demonstra-se os valores já recebidos pela
Companhia e, por conseguinte, devidos como mútuo.
Data de entrada
dos recursos
14/10/2016
09/11/2016
29/11/2016
06/12/2016
09/12/2016
10/11/2016
29/11/2016
12/12/2016
26/12/2016
29/12/2016
20/01/2017
26/01/2017
17/04/2017
18/07/2017
12/09/2017

Tipo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo

Valor total do
contrato em
(US$)
90.000,00
90.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

Valor das
remessas
(US$)
90.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
35.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

Valor do
contrato em
(R$)
279.070
280.170
195.180
99.180
32.970
157.125
32.530
161.700
109.358
46.710
307.650
306.850
300.150
305.800
300.900

Valor
líquido
recebido
279.070
279.514
194.517
99.015
32.805
156.468
32.367
161.538
109.358
46.554
306.842
306.043
299.350
303.047
300.250

Custo (%)
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
11% a.a.
4% a.a.
4% a.a.

42

ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas
Em 30 de setembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Data de entrada
dos recursos
06/11/2017
06/11/2017
10/11/2017
16/11/2017
31/07/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
10/08/2018
28/08/2018
30/08/2018
10/09/2018
19/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
Total

Tipo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo
Mútuo

Valor total do
contrato em
(US$)
100.000,00
250.000,00
988.000,00

2.278.000,00

Valor das
remessas
(US$)
100.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
18.000,00
50.000,00
25.000,00
13.500,00
8.500,00
3.000,00
60.000,00
2.278.000,00

Valor do
contrato em
(R$)
312.600
312.600
155.750
315.550
36.225
315.487
312.450
309.150
310.450
313.450
312.850
316.450
316.850
67.536
200.925
101.125
54.128
34.204
11.903
232.590
7.257.616

Valor
líquido
recebido
312.287
311.600
155.594
315.550
35.906
315.487
311.106
307.820
309.115
312.102
311.504
315.089
315.487
67.091
200.724
100.923
53.928
34.003
11.704
232.396
7.236.154

Custo (%)
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
4% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.
6% a.a.

Em 30 de setembro a rubrica “Mútuos – partes relacionadas” está composta da
seguinte forma:

Empréstimo com parte relacionada
Juros incorridos

Controladora
30/09/2018
31/12/2017
9.121
4.267
780
311
9.901
4.578

11. Contas a pagar
O saldo refere-se a obrigações a pagar por bens e/ou serviços que foram adquiridos
de fornecedores/prestadores de serviços no curso normal dos negócios, sendo
classificado como passivo circulante devido ao vencimento em curto prazo (até 12
meses).
Em 30 de setembro de 2018 o saldo da rubrica é de R$ 848 (R$ 1.015 em 31 de
dezembro 2017), tanto para as demonstrações contábeis individuais, quanto para as
demonstrações contábeis consolidadas.
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12. Impostos, taxas e contribuições
Controladora
30/09/2018
INSS a Recolher

Consolidado

31/12/2017

30/09/2018

31/12/2017

1.358

1.206

1.358

1.206

FGTS a Recolher

104

140

104

140

IRRF a Recolher

355

241

355

241

ISS a Recolher

5

4

5

4

Contribuição Sindical

3

3

3

3

Outros impostos e taxas

80

47

80

47

1.905

1.641

1.905

1.641

Devido a Companhia apresentar um déficit de caixa, resultou-se em não pagamento
dos tributos, desde outubro de 2016. Os saldos apresentados não estão com as
devidas atualizações (multas/juros) previstas na legislação tributária em 30 de
setembro de 2018.

13. Obrigações trabalhistas
Controladora
30/09/2018
Férias e encargos sobre férias
Salários a pagar
13°salários a pagar

Consolidado

31/12/2017

30/09/2018

31/12/2017

29

101

29

101

351

377

351

377

17

17

17

17

18

-

18

Pensão alimentícia a pagar

-

Rescisões a Pagar

155

166

155

166

552

679

552

679

Por decorrência de sua fase pré-operacional, a Companhia apresenta um déficit de
caixa, isso resultou em não pagamento: a) Salários (desde fevereiro de 2017); b)
Encargos incidentes sobre a “Folha de pagamentos” (desde outubro de 2016). Esses
saldos não estão sendo apresentados com as devidas atualizações (multas/juros)
previstas na legislação trabalhista em 30 de setembro de 2018.

14. Provisão para ações cíveis e trabalhistas
(a)

Ações cíveis
A Companhia é parte em processos oriundos do curso normal dos seus negócios,
para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus
consultores legais. As principais informações desses processos para o período
findo em 30 de setembro de 2018 estão assim representadas:
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Em 20 de julho de 2018, foi realizado um acordo entre as partes, onde a
companhia utilizou 100% do valor depositado em juízo (R$ 1.572) para quitação
da ação judicial de natureza civil, instaurada em 22 de setembro de 2010, que
reclama o uso da marca “Steel”, onde o autor exigia o valor de R$ 5.450
correspondente a alegados 109 dias de descumprimento de ordem liminar, com
multa de R$ 50 por dia, pelo uso do nome “Steel”. Ao cessar o uso do nome,
cessou também a incidência da multa diária. A multa, cuja expectativa de
perda provável, foi, em novembro de 2011, reduzida pelo judiciário para R$
1.000, e o valor atualizado até 30 de junho de 2018 foi de R$1.572, tendo sido
este valor depositado em juízo pela Companhia em 22 de novembro de 2011.
Em 20 de julho de 2018, a Advanced Health Medicina Preventiva S.A, pagou a
importância de 100% do valor depositado em juízo. Valor este revertido das
provisões, encerrando o processo.
A Companhia também é parte em duas ações judiciais, com objeção em sua
maioria de comissões não pagas pelos serviços prestados, cujas expectativas
são de perdas possíveis, com valores estimados em R$ 239.

(b) Ações trabalhistas
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas que reclamam:
vínculo empregatício, horas extras, indenização de FGTS e multa e demais
temas de encargos trabalhistas previstos na legislação, sendo 04 (quatro)
processos com probabilidade de perda possível cuja contingência total
estimada é de R$ 3.196 e 03 (três) processos com probabilidade de perda
provável cuja contingência total estimada é de R$ 162. Essas avaliações foram
examinadas pelos assessores legais da Companhia.

(c) Resumo das provisões
Abaixo está demonstrado a segregação do saldo contábil da provisão, com base
na natureza dos processos.

Provisões trabalhistas
Provisões cíveis

Controladora
30/09/2018
31/12/2017
331
3.806
331
3.806

Consolidado
30/09/2018
31/12/2017
331
3.806
331
3.806

O montante de R$ 331 é a soma dos processos com probabilidade de perda
provável, tanto para os processos envolvendo a Companhia diretamente quanto
para “ex-coligada” (Duxxi S.A.), conforme Nota Explicativa nº 15.
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15. Contingência trabalhista de antiga parte relacionada
A Companhia recebeu um Oficio da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, de nº
27/2017/CVM/SEP/GEA-5, datado de 09 de fevereiro de 2017, que de forma resumida
faz o seguinte questionamento: a) A Duxxi S.A. (empresa pertencente ao mesmo
controlador da Companhia) é parte em ações judiciais trabalhistas, nos quais a
Companhia pode vir a ser incluída no polo passivo. Todavia, a Companhia não vem
realizando a divulgação desses processos em notas explicativas, conforme
requerimento de norma contábil. Dessa forma, foi solicitado pela CVM, manifestação
por parte da Companhia sobre as providências que se pretendente adotar, e cópia
das três últimas demonstrações contábeis e última Informação Trimestral da Duxxi
S.A. Também foi solicitada à Companhia que, obtenha e encaminhe à CVM,
manifestação por parte do Auditor Independente a respeito do referido tema.
Em 03 de abril de 2017, a Companhia formalizou junto à CVM, solicitação para
dilatamento do prazo de resposta, devido as particularidades que envolve o assunto.
Por conseguinte, a Companhia recebeu um novo Ofício da CVM, de
nº
75/2017/CVM/SEP/GEA-5, datado de 06 de abril de 2016, assentindo a dilatação de
prazo, mas como não foi possível a Companhia obter todas informações necessárias
para uma resposta à CVM, conclusiva; foi solicitado um novo dilatamento de prazo à
CVM, que foi concedido pelo Ofício de nº 86/2017/CVM/SEP/GEA-5.
Em 15 de maio de 2017, foi formalizado junto à CVM, as providências que estavam
sendo tomadas pela Companhia para regularização dos referidos assuntos. Essa
comunicação tem de forma resumida o seguinte contexto: A Companhia solicitou ao
seu controlador, Metropolis Capital Markets GmbH, informações relativas a eventuais
demandas contra a Duxxi S.A. que possam implicar em potenciais ações judiciais
contra a Companhia, além de cópias das três últimas demonstrações financeiras e
última informação trimestral da Duxxi S.A., conforme solicitação da CVM, uma vez
que a Companhia tentou contato com a administração da Duxxi S.A., mas que esta
não foi encontrada para solicitação a administração própria e que não tem
respondido aos pedidos de esclarecimento da Companhia. A Companhia também
solicitou aos seus assessores legais (Albino Advogados Associados) levantamentos no
fórum cível e trabalhista que a envolvam de forma solidária à Duxxi S.A. e que
verificação dos riscos inerentes a cada ação para a Companhia.
A Companhia entende que as explanações citadas atendem a divulgação requerida no
referido Ofício.
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Em ato contínuo, a Companhia solicitou atualização do status dos processos aos seus
assessores legais para ser base para as informações contábeis findas em 30 de
setembro de 2018, sendo que, foram identificados 9 processos, todos referente ao
foro trabalhista, tendo a Duxxi S.A. como réu; sendo: a) duas ações que totalizam R$
4.441, com probabilidade de perda remota; b) quatro ações com probabilidade de
perda provável, totalizando R$ 169; e c) três ações com probabilidade de perda
possível, que totalizam R$ 196.
A Companhia entende que as explanações citadas atendem a divulgação requerida no
referido Ofício. E, por ora, não há atualizações a serem divulgações sobres as
referidas matérias.

16. Remuneração do pessoal-chave
A gestão da Companhia é feita pelos membros do Conselho de Administração e
Diretoria.
A remuneração global dos Administradores da Companhia para o período de 2018 foi
aprovada por unanimidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 30 de abril de 2018, com a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia, relativa ao exercício de 2018, em até R$ 5,5 milhões,
incluindo salário/pró-labore, benefícios, remuneração variável e contribuição para
seguridade social, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a
fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de
representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo nº 152 da Lei
das Sociedades por Ações.
Não há concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego, plano de
aposentadoria, de rescisão de contrato de trabalho nem remuneração baseada em
ações.
O pessoal-chave da Administração da Companhia são as pessoas que têm autoridade e
responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da
Companhia.
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17. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 30 de setembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de
R$ 33.860 (mesmo valor em 31 de dezembro de 2017), e está representado por
7.562.598 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal. A
Metropolis Capital Markets GMBH detém 75,7% das ações, e 24,3% trata-se de
free float.

b)

Opções de ações outorgadas reconhecidas Programa de outorga de opção de
subscrição ou compra de ações ordinárias
A Companhia oferece a seus executivos opções de compra de ações como parte
da sua remuneração, isso suscita a necessidade da existência de controles para
avaliação do valor justo dessas opções de compra de ações outorgadas,
conforme práticas contábeis. A Companhia está investindo esforços para
aperfeiçoamento dos controles internos para mensuração do impacto do valor
justo das opções de compra de ações outorgadas. Não obstante o Ofício CVM,
datado de 20 de março de 2017, a Companhia afirma que sua Administração
vem trabalhando em conjunto com seus assessores legais e financeiros para
sanar a ressalva constante no parecer da auditoria referente à contabilização
do programa de stock options registrado em seu balanço patrimonial.
A Administração apresentou a seus assessores legais toda a documentação
disponível para avaliação dos contratos dos programas de stock options e
análise para averiguação de alguma possibilidade de exercício de opção por
qualquer um dos antigos executivos da Companhia.
Os assessores contratados pela Companhia estão realizando esta avaliação para
futura emissão de um parecer legal sobre o tema. Num entendimento inicial
por parte da Administração e dos assessores, a análise é de que todos os
contratos de exercício de opção outorgados venceram em janeiro de 2017 e,
portanto, poderia ser retirada a rubrica referente à outorga. Caso este
entendimento seja confirmado, haverá somente uma mudança entre linhas do
balanço, sem nenhum efeito no resultado.
Procedimentos para melhoria dos controles internos também foram tomados,
para evitar qualquer nova situação semelhante a esta no futuro, quando houve
uma perda no repasse das informações em virtude de mudanças na
Administração.
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(c)

Reserva de capital
O saldo de R$ 3.859 apresentado em 30 de setembro de 2018, refere-se as
opções de ações outorgadas exercidas, e aprovadas por meio de Ata do
Conselho de Administração em 15 de novembro de 2013.

(d)

Adiantamento para futuro aumento de capital
Conforme Nota Explicativa nº 1. (a), em 06 de agosto de 2018, o montante de
R$ 2.499 (saldo registrado em 30 de junho de 2018 (R$ 316 em 31 de dezembro
de 2017)) foi transferido para mútuo, conforme 1º Aditamento de Contrato de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

(e)

Reserva de lucro
É constituída após todas as destinações do lucro líquido do exercício, podendo
ser utilizada para aumento de capital e distribuição de dividendos aos seus
acionistas. Devido a Companhia estar em fase pré-operacional, tanto em 30 de
setembro de 2018 quanto em 31 de dezembro de 2017, não houve lucros que
pudessem ser destinados para reserva de lucros.

(f)

Reserva legal
A reserva legal será constituída a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício
(quando houver), limitada a 20% do capital social, conforme a previsão da Lei
nº 6.404/76. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o
capital.

(e)

Dividendos
O Conselho de Administração está autorizado a: (i) declarar dividendos
intermediários à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral, e; (ii) determinar o
levantamento de balanços mensais, trimestrais ou semestrais e declarar
dividendos intercalares com base nos lucros neles apurados, observadas as
limitações legais.
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Caberá à Assembleia Geral, constituídas as reservas legais e as reservas
estatutárias, deliberar sobre a destinação dos lucros, sendo, contudo,
obrigatória a distribuição anual de dividendos mínimos correspondentes a 25%
do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo nº 202 da Lei
nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), ressalvada a hipótese prevista no
§4º desse mesmo artigo.
Em decorrência dos prejuízos sucessivos, não ocorreram distribuições de
dividendos.

18. Resultado financeiro
As receitas financeiras compreendem receitas de juros, rendimentos de aplicações
financeiras de liquidez imediata e variações cambiais ativas. A receita de juros é
reconhecida no resultado, por meio de estimativa de recebimento de empréstimos a
receber. A receita de aplicações é reconhecida no resultado na data em que o direito
é recebido por meio de resgates automáticos. As variações cambiais ativas são
registradas conforme cotação do dólar no momento do fechamento do balanço com
relação ao momento de celebração do contrato de câmbio.
As despesas financeiras compreendem juros passivos, variações cambiais passivas,
multas e despesas bancárias. A despesa de juros é reconhecida no resultado, por
meio de atualização de empréstimos a pagar ou atrasos de pagamentos ocorridos. As
variações cambiais passivas são registradas conforme cotação do dólar no momento
do fechamento do balanço com relação ao momento de celebração do contrato de
câmbio e as multas e despesas bancárias de acordo com sua ocorrência.

Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros ativos
Variações monetárias cambiais ativas

Controladora
30/09/2018
30/09/2017
1
8
46
24
611
134
658
166

Consolidado
30/09/2018
30/09/2017
1
8
46
24
611
134
658
166

Controladora
30/09/2018
30/09/2017
(40)
(15)
(469)
(195)
(2.229)
(206)
(57)
(2.795)
(416)

Consolidado
30/09/2018
30/09/2017
(40)
(15)
(469)
(195)
(2.229)
(206)
(57)
(2.795)
(416)

Despesas financeiras

Juros passivos
Juros s/ empréstimos com controlador
Variações monetárias cambiais passivas
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

(2.137)

(250)

(2.137)

(250)
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19. Resultado por ação
Em atendimento a NBC TG 41 (CPC 41/ IAS 33), aprovado pela Deliberação CVM nº
636 - Resultado por Ação, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o
resultado por ação para os períodos findos em 30 de setembro de 2018 e de 2017.
Os quadros a seguir apresentam os dados de resultado e ações utilizados no cálculo
dos resultados básico e diluído por ação:
Resultado básico por ação para os períodos findos em:

30/09/2018

30/09/2017

Prejuízo do período

(3.908)

(3.505)

M édia ponderada de ações ordinárias (em milhares de ações)

7.563

7.563

Resultado básico por ação (R$)

(0,51673)
30/09/2018

Resultado diluído por ação para os períodos findos em:
Prejuízo do período
Média ponderada de ações ordinárias (em milhares de ações)
Diluição
Opções de ações (em milhares de ações)
Média ponderada de ações ordinárias ajustadas pela diluição
Resultado diluído por ação (R$)

(0,46344)
30/09/2017

(3.908)

(3.505)

7.563
7.563
(0,51673)

7.563
7.563
(0,46345)

20. Imposto sobre Renda e Contribuição Social
a)

Tributos diferidos
Em 30 de setembro de 2018, a Companhia possui saldos de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social. Todavia, a Administração optou por não
registrar contabilmente os tributos diferidos ativos, uma vez que está em fase
pré-operacional, e logo, não possui histórico de lucratividade, bem como, as
projeções futuras.

21. Despesas gerais e administrativas
A composição e a natureza das despesas administrativas são como seguem:
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Honorários administração
Despesas com pessoal
Encargos sociais
Serviços de terceiros
Indenizações
Despesas indedutíveis
Outras despesas
Outros impostos e taxas
Depreciações e amortizações
Reversão de provisões para
contingências
Outras receitas

Controladora
30/09/2018
30/09/2017
(280)
(140)
(186)
(959)
(192)
(325)
(2.957)
(1.377)
(408)
(394)
(1)
(194)
(4)
(69)
(56)
2.149
361
(1.776)

(3.255)

Consolidado
30/09/2018
30/09/2017
(280)
(140)
(186)
(959)
(192)
(325)
(2.957)
(325)
(408)
(394)
(1)
(194)
(4)
(69)
(56)
2.149
361
(1.776)

(3.255)

Para simplificar apresentação das despesas administrativas, estão sendo
apresentadas de forma resumida na rubrica “serviços de terceiros” as seguintes
despesas: alugueis, energia elétrica, serviços contábeis, servidos de auditoria,
serviços de informática, entre outras.

22. Opção de subscrição ou compra de ações outorgadas pela Companhia
Em 18 de fevereiro de 2010, com o objetivo de promover os interesses da Companhia
e atrair administradores, empregados e prestadores de serviços, os acionistas, em
Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram o Programa de Outorga de Opção de
Subscrição ou Compra de Ações Ordinárias (“Programa”). O Programa teve alterações
aprovadas em 30 de abril de 2010 pelos acionistas em Assembleia Geral
Extraordinária. De acordo com o Programa, o Conselho de Administração poderá
dentro do limite de capital autorizado da Companhia e respeitado o disposto no
Programa, outorgar opções de compra de ações em favor de administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviço à Companhia ou sociedade sob
seu controle, direto ou indireto.
O número total de ações destinadas ao Programa não poderá ultrapassar 5% (cinco
por cento) do número total de ações de emissão da Companhia, dentre tais limites, o
que for maior. Cada opção corresponde ao direito de adquirir ou subscrever 1 (uma)
ação ordinária de emissão da Companhia (“Opções”).
Em 15 de novembro de 2013 os acionistas em reunião do Conselho de Administração
aprovaram a outorga de 1.000.000 (um milhão) de opções de ações pelo preço de R$
0,01 (um centavo de real) por ação ordinária, com pagamento à vista, em moeda
corrente nacional, com o valor total de R$ 10.
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O saldo de R$ 1.758 em 31 de dezembro de 2013, refere-se às Opções outorgadas
para executivos do quadro de pessoal da Companhia, sujeitas a um período máximo
de carência de 3 (três) anos. O prazo máximo de vigência das Opções é de 5 (cinco)
anos, contados a partir da data de outorga, com liquidação em ações ordinárias da
Companhia ao preço médio ponderado de exercício de R$2,41 (dois reais e quarenta
e um centavos), sendo o mínimo de R$1,04 (um real e quatro centavos) e máximo de
R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos), que seriam exercíveis caso os
executivos completassem os diversos períodos de serviços prestados à Companhia
tidos como condição de exercício das ações.
Vide Nota Explicativa nº 17.b. para esclarecimentos adicionais sobre opções de ações
outorgadas.

23. Instrumentos financeiros
A Companhia tem como política não efetuar aplicações de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Em 30 de setembro de 2018 e de 2017
não existiam operações com instrumentos financeiros derivativos.
23.1. Hierarquia de valor justo
A NBC TG 48 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros estabelece uma hierarquia
de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da
mensuração do valor justo pela Companhia para maximizar o uso de
informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis.
Essa norma descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas
na mensuração ao valor justo:

 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos e idênticos;

 Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços);
 Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis).

Atualmente todos os instrumentos financeiros da Companhia têm o seu
valor justo mensurado confiavelmente, dessa forma classificados em nível
2, conforme demonstrado a seguir:
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Controladora
Ativos
Caixa e equivalentes
de caixa
Duplicatas a receber

Custo
amortizado

Passivos
Contas a pagar
Mútuos
Outras contas a pagar

Valor justo por meio
dos resultados

Valor justo por meio
dos outros resultados
abrangentes

-

1

-

2
2

1

-

1.054
1.023
2.077

9.901
9.901

-

23.2. Fatores de risco
23.2.1. Risco de crédito
Pelo fato de a Companhia estar em fase pré-operacional, não há estimativas
de perdas com valores a receber oriundos de faturamentos de mercadorias.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima
ao risco do crédito, conforme apresentado:
30/09/2018
Caixa e equivalentes de caixa

1
1

31/12/2017
157
157

23.2.2. Risco de liquidez
Risco de liquidez é aquele em que a Companhia possa eventualmente
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas aos seus
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro
ativo financeiro.
Devido a Companhia estar em fase pré-operacional, o Controlador é o
principal financiador. Os mútuos totalizam R$ 9.901 em 30 de setembro de
2018 (R$ 4.578 em 31 de dezembro de 2017) e o prazo de vencimento é de
370 dias.
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23.2.3. Risco de mercado

a) Risco de taxa de juros
A Companhia está exposta a taxa de juros flutuantes relativas aplicações
financeiras (CDI), que podem afetar negativamente as receitas ou despesas
financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros.
Todavia, o saldo apresentado de R$ 1 em 30 de setembro de 2018 (R$ 157 em
dezembro de 2017), não apresentaria um impacto material no resultado da
Companhia, isso considerando 3 cenários (provável, possível e remoto), onde:
no provável seriam as taxas divulgadas pelo mercado, cenário possível e o
remoto, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente.

b) Risco com taxa de câmbio
A Companhia está exposta à variação cambial nas operações de mútuo com
seu controlador. A Companhia definiu 3 cenários (provável, possível e remoto)
a serem simulados. No provável foram utilizadas pela Administração o valor
de cotação (USD) divulgado pelo Itaú BBA nas Projeções de Longo Prazo –
setembro 2018, para o final do ano de 2018. O cenário possível e o remoto
consideram uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, no câmbio.
Cada cenário indica o valor da perda estimada. A seguir, demonstram-se as
simulações para cada cenário:
Fator de
Risco
Passivos financeiros
Mútuo

Dólar (aumento)

Valor Base
(US$)
(2.278.000)

Cenário
Provável

Cenário
Possível

Cenário
Remoto

(1.619.175)

(2.023.969)

(2.428.763)

24. Eventos subsequentes
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 2 de outubro de 2018, foi
aceita a renúncia do Sr. Rodrigo Krause dos Santos Rocha do cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, e a nomeação do Sr. Antônio Donato para
os respectivos cargos, em substituição ao Sr. Krause.
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Em 14 de dezembro de 2018, em Reunião do Conselho de Administração, foi aprovada
a nomeação da Sra. Caroline Schiafino Andreis para ocupar o cargo de Diretora
Presidente, em substituição ao Sr. Daniel Lindenberg Badke, que foi nomeado para o
cargo de Diretor de Desenvolvimento de Produtos. Na mesma reunião foi aceita, sem
ressalvas ou restrições, pelo Conselho de Administração, o pedido de renúncia do
então Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Antonio Donato e,
nomeação da Sra. Caroline Schiafino Andreis para ocupar o cargo de Diretora de
Relações com Investidores, provisoriamente, até o final do 1º trimestre de 2019,
lapso em que ela, em conjunto com o Conselho de Administração, buscará no
“mercado” por um profissional qualificado para ocupar a posição.
Nesse período de transição, em que a Companhia não tem um Diretor Financeiro
nomeado no quadro de funcionários, a rotina de aprovação e realização de
pagamentos está sendo feita em conjunto entre o Sr. Daniel Lindenberg e a Sra.
Caroline Schiafino Andreis.
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essalvas (a), (b), (c) e sobre diferença não conciliadas na rubrica Contas a pagar, mencionadas na seção Base para
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São Paulo, 21 de novembro de 2018.
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores
Para fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaramos, na qualidade de diretores da Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A., sociedade por ações de capital
aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 17º andar,
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 10.345.009/0001-98, que revimos, discutimos e concordamos com as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de setembro de 2019, nos termos e para fins do parágrafo
1º, inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

São Paulo, 21 de janeiro de 2019
Caroline Schiafino Andreis Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Daniel Lindenberg Badke Diretor de Produto
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Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração dos Diretores
Para fins do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09
Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes
Declaramos, na qualidade de diretores da Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A., sociedade por ações de capital
aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 17º andar,
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 10.345.009/0001-98, que revimos, discutimos e concordamos com as
opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referentes às demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 30 de setembro de 2018, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº
480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

São Paulo, 21 de janeiro de 2019
Caroline Schiafino Andreis Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Daniel Lindenberg Badke Diretor de Produto
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