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Grant Thornton Auditores 
Independentes 
 
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o 
andar Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil  
 
T +55 11 3886-5100 
 

Relatório de asseguração emitido por auditor 
independente sobre a compilação de informações 
financeiras consolidadas pro forma para 
atendimento à Instrução CVM No 565 

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da 
TC Traders Club S.A. 
São Paulo – SP 

Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de 
informações financeiras consolidadas pro forma da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), elaborada sob 
responsabilidade de sua administração, para atendimento à Instrução n.o 565, emitida pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”). As informações financeiras pro forma compreendem a demonstração do 
resultado consolidado pro forma para o período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021 e para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis 
com base nos quais a administração da Companhia compilou as informações financeiras pro forma estão 
especificados no Comunicado CTG 06 – Apresentação de Informações Financeiras pro forma, editado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e estão sumariados nas notas explicativas que integram as 
informações financeiras consolidadas pro forma. 

As informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela administração da Companhia 
para ilustrar o impacto da aquisição do controle da CALC Sistemas de Gestão Ltda. (Software – Sencon) 
apresentado na nota explicativa detalhada no Anexo II sobre sua demonstração do resultado para o 
período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
como se a aquisição do controle tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 2020. Como parte desse processo, 
informações sobre o desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração da 
Companhia das demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 e período de quatro meses findo em 30 de abril de 2021, sobre as quais emitimos relatórios de 
auditoria datados de 31 de março de 2021 e 14 de maio de 2021, respectivamente, sem ressalvas. 

Responsabilidade da administração da Companhia pelas informações 
financeiras consolidadas pro forma 
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações financeiras consolidadas 
pro forma com base no Comunicado CTG 06. 

Nossa independência e controle de qualidade  
Cumprimos com a independência e outros requerimentos de ética das NBCs PG 100 e 200 e NBC PA 
400, que são fundamentados nos princípios de integridade, objetividade e competência profissional e 
que, também, consideram o sigilo e o comportamento dos profissionais.  
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Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA 01 e, dessa 
forma, mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui políticas e procedimentos 
relacionados ao cumprimento dos requerimentos de ética, padrões profissionais, exigências legais e 
requerimentos regulatórios. (Incluído pela NBC TO 3420 (R1)) 

Responsabilidade do auditor independente 
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de Valores 
Mobiliários, sobre se as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela 
administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base no Comunicado CTG 06. 

Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 (R1) – Trabalho de Asseguração sobre a 
Compilação de Informações Financeiras pro forma Incluídas em Prospecto, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, equivalente à norma internacional emitida pela Federação Internacional de 
Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que os procedimentos de auditoria sejam planejados e executados com o objetivo de obter segurança 
razoável de que a administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as 
informações financeiras consolidadas pro forma com base no Comunicado CTG 06. 

Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de quaisquer 
relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das 
informações financeiras consolidadas pro forma. 

A finalidade das informações financeiras consolidadas pro forma é a de exclusivamente ilustrar o impacto 
do evento ou da transação relevante sobre as informações financeiras históricas da entidade, como se o 
evento ou a transação tivesse ocorrido na data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa 
forma, nós não fornecemos qualquer asseguração de que o resultado real do evento ou da transação em 
30 de abril de 2021 teria sido conforme apresentado.  

Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras pro forma consolidadas foram 
compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a execução de 
procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela Administração da Companhia na 
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma oferecem base razoável para 
apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e para obter 
evidência suficiente apropriada sobre se:  

• Os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e 

• As informações financeiras consolidadas pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às 
informações financeiras históricas.  

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em 
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da transação com 
relação à qual as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, bem como outras 
circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das 
informações financeiras consolidadas pro forma. 

Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre a 
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma. 

Opinião 

Em nossa opinião, as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, em todos os 
aspectos relevantes, com base no Comunicado CTG 06. 
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Outros assuntos 
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que: 

(i) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não 
temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra 
circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós 
prestados e que estão acima descritos; 

(ii)  Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos Administradores da Companhia 
com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter 
comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou 
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade da respectiva conclusão.  

São Paulo, 14 de maio de 2021 

 

Régis Eduardo Baptista dos Santos 
CT CRC 1SP-255.954/O-0 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1
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Anexo I – Demonstrações dos resultados 
consolidados pro forma em 30 de abril de 
2021 e 31 de dezembro de 2020 (em 
reais) 

Demonstrações dos resultados consolidados pro forma em 30 de abril de 2021 
TC Traders Club S.A. 

 Consolidado
TC Traders 

Club S.A. 

 CALC 
Sistemas de 

Gestão 
 Ajustes                

pro forma  Notas 
 Saldos              

pro forma            

01/01/2021 a 
30/04/2021

01/01/2021 a 
31/03/2021 (i)

01/01/2021 a 
30/04/2021

Receita operacional líquida 21.044             3.632             -                 24.676
Custo dos produtos vendidos (5.894)              (87)                 (1.108)            (a) (7.089)            

Lucro bruto 15.150 3.545 (1.108)            17.587

Despesas com vendas / marketing (3.647)              (33)                 -                 (3.680)            
Gerais e Administrativas (10.084)            (469)               -                 (10.553)         
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (1.957)              -                  -                 (1.957)            

Lucro operacional antes do resultado financeiro (538)                  3.043 (1.108)            1.397             

Despesas financeiras 44                     -                 -                 44                   
Receitas financeiras (368)                  (2)                    44                   (b) (326)               

Resultado financeiro líquido (324)                  (2)                    44                   (282)               

(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social (862)                  3.041 (1.064)            1.115             

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (169)                  (414)               -                 (583)               
Diferido 1.005                -                  362                (c) 1.367             

(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (26)                    2.627 (702)               1.899             

( Em milhares de Reais)

(i) Decorrente da CALC Sistemas de Gestão ter sido adquirida em 01/04/2020, consideramos para fins deste pro-forma, o resultado obtido entre 
01/01/2021 e 31/03/2021, sendo o resultado do mês e abril de 2021 já consolidado na TC Traders Club S.A.  
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Demonstrações dos resultados consolidados pro forma em 31 de dezembro de 
2020 
TC Traders Club S.A. 

 Consolidado
TC Traders 

Club S.A. 

 CALC 
Sistemas de 

Gestão 
 Ajustes                

pro forma  Notas 
 Saldos              

pro forma 

01/01/2020 a 
31/12/2020

01/01/2020 a 
31/12/2020

01/01/2020 a 
31/12/2020

Receita operacional líquida 40.126 8.726 -                 48.852
Custo dos produtos vendidos (6.310)                (188)               (4.443)            (d) (10.941)         

Lucro bruto 33.816 8.538 (4.443)            37.911

Despesas com vendas / marketing (6.062)                (60)                 -                 (6.122)            
Gerais e Administrativas (9.702)                (1.048)            -                 (10.750)         
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -                      -                 -                 

Lucro operacional antes do resultado financeiro 18.052 7.430 (4.443)            21.039

Despesas financeiras 58 -                 -                 58                   
Receitas financeiras (299)                   (47)                 (257)               (e) (603)               

Resultado financeiro líquido (241)                   (47)                 (257)               (545)               

Lucro antes do imposto de renda e contribuição 17.811 7.383 (4.700)            20.494

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (4.656)                (774)               -                 (5.430)            
Diferido -                      -                 -                 

Lucro líquido do exercício 13.155 6.609 (4.700)            15.064

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações financeiras pro forma.

( Em milhares de Reais)
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Anexo II – Notas explicativas da 
Administração para as demonstrações 
financeiras consolidadas pro forma 
(Em milhares de reais (R$) – exceto quando indicado de outra forma) 

1. Contexto operacional 
A TC Traders Club Ltda. (“TC”, “Companhia” ou “Grupo”), foi constituída em 15 de setembro de 2016, 
sediada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 748 – 7º andar, São Paulo - SP. A TC tem em seu 
objeto social as seguintes atividades: i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco 
na área financeira e empresarial; ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam 
periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial 
e do sistema político brasileiro; iii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
internet; iv) atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferencias e 
exposições comerciais e ou profissionais, seja pela internet ou evento físico; v) desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda; vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis e não – customizáveis; vii) consultoria em tecnologia da informação; e viii) 
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 

Em 05 de fevereiro de 2021, os sócios da Companhia aprovaram na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do 
Código Civil, a transformação do tipo jurídico de sociedade empresária limitada para sociedade anônima. 

As presentes notas explicativas foram elaboradas pela Administração da Companhia para as 
informações financeiras consolidadas pro forma referentes ao período de quatro meses findo em 30 de 
abril de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme requerido pela Instrução CVM nº. 
565 de 15 de junho de 2015 e em atendimento à Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de 
informações financeiras consolidadas pro forma emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CTG 06) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM 
709/13). 

As demonstrações financeiras históricas utilizadas como base de elaboração das informações financeiras 
consolidadas pro forma foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

2. Descrição das transações e base para elaboração das informações 
financeiras consolidadas pro forma 
Descrição da transação 

Conforme “Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, firmado em 
1º de abril de 2021, entre TC Traders Club S/A e os quotistas da CALC Sistemas de Gestão Ltda. 
(Software – Sencon), a Companhia adquiriu 100% das quotas do capital social da CALC Sistemas de 
Gestão Ltda (Software – Sencon), que se tornará subsidiária integral da Companhia. 
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Preço de Aquisição: Em contrapartida à transferência de 100% das quotas da referida Empresa, a 
Companhia pagará aos vendedores uma parte em dinheiro de R$ 42.000, sujeito ao ajuste de preço, nos 
termos contratuais, e emitiu, em 1º de abril de 2021, em favor dos vendedores, 8.333.320 (oito milhões, 
trezentas e trinta e três mil e trezentas e vinte) ações ordinárias da Companhia, representativos de 
aproximadamente 3,9% do seu capital social. 

Forma de pagamento da parte em dinheiro: 

§ R$ 2.000 realizada durante o 1º trimestre de 2021, à título de parcela sinal. 

§  R$ 18.000 a serem liquidados durante o 2º trimestre de 2021; e 

§ R$ 22.000 devidamente ajustados nos termos contratuais, serão liquidados em 12 (doze) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, sendo a 1º parcela paga após 30 (trinta) dias contados a partir da data 
do pagamento da parcela à vista do fechamento. 

Base de elaboração das informações financeiras consolidadas pro forma 

Estas informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas foram preparadas e são 
apresentadas conforme a Norma Brasileira de Contabilidade CTG 06 - Apresentação de Informações 
Financeiras Pro Forma, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem por base a 
Orientação Técnica OCPC 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e devem ser lidas em conjunto com, bem como são 
referidas em sua totalidade e derivam das: 

i) Demonstrações financeiras consolidadas da TC Traders Club S.A., elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o período 
findo em 30 de abril de 2021, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo relatório 
de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem ressalvas; 

ii) Demonstrações financeiras consolidadas da TC Traders Club S.A., elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo 
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 31 de março de 2021, sem 
ressalvas; 

iii) Demonstrações financeiras consolidadas da CALC Sistemas de Gestão LTDA, elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o período 
findo em 30 de abril de 2021, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo relatório 
de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem ressalvas; 

iv) Demonstrações financeiras consolidadas da CALC Sistemas de Gestão LTDA, elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, cujo 
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras foi emitido em 14 de maio de 2021, sem 
ressalvas; 

3. Ajustes pro forma 
As demonstrações consolidadas do resultado pro forma não auditados foram preparados para refletir os 
efeitos da operação de combinação de negócios, como se referida Combinação tivesse acontecido em 1° 
de janeiro de 2020.  
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As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas foram elaboradas e apresentadas a 
partir das demonstrações financeiras históricas da TC Traders Club S.A. e da CALC Sistemas de Gestão 
LTDA. e os ajustes pro forma foram determinados com base em premissas e estimativas, as quais 
acreditamos serem razoáveis, e incluem os seguintes ajustes: 

Demonstração dos resultados – período de quatro meses findo em 30/04/2021 

(a) Refere-se a amortização de 3 meses da mais valia do software. A amortização do mês de abril de 
2021, já foi considerada no resultado consolidado da TC Traders Club S.A., tendo em vista que a 
operação ocorreu em 1 de abril de 2021. 

(b) Refere-se a reversão dos juros incorridos sobre os valores a pagar gerados na aquisição da CALC 
Sistemas de Gestão, totalmente reconhecidos e liquidados em 2020, caso a operação tivesse 
ocorrido em 1 de janeiro de 2020. 

(c) Refere-se a reversão do IR e CS diferido calculado sobre os demais ajustes 

Demonstração dos resultados – exercício findo em 31/12/2020 

(d) Refere-se a amortização de 12 meses da mais valia do Software. 

(e) Refere-se aos juros incorridos sobre os valores a pagar gerados na aquisição da CALC Sistemas de 
Gestão.  

*     *     * 

 


