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MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S.A.                              CNPJ: 28.712.123/0001-74
Balanços Patrimoniais Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais) Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios 
Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto a quantidade de ações do capital social)

Nota 2021 2020
Receita Operacional Bruta   21.396   20.691 
Receita de Serviços e Software   21.396   20.691 

Deduções da Receita Bruta   (1.746)   (1.633)
Impostos Incidentes s/ Vendas   (1.746)   (1.633)

Receita Operacional Liquida   19.650   19.058 
Custos dos Serviços Prestados   (9.325)   (8.589)
Lucro Bruto   10.325   10.469 
Despesas Operacionais
Vendas e Marketing   (2.656)   (2.676)
Pesquisa e Desenvolvimento   (2.684)   (2.888)
Gerais e Administrativas   (2.518)   (1.974)
Depreciação e Amortização   (188)   (206)
Resultado Financeiro 20   (2.222)   (2.572)

(10.268) (10.316)
Resultado antes da Tributação   57   153 
Imposto de Renda e Contribuição Social 19   (9)   (42)
Créditos Fiscais Diferidos (IR e CSL) 9   (6)   (87)

Lucro Liquido Operacional   42   24 
Resultado não Operacional    -   18 
Lucro Liquido do Exercicio   42   42 
Lucro liquido por ação   0,05   0,05 
Lajida   2.467   2.931 
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Saldos em 31/12/2019  11.663 34.478 0 (21.557)  24.584 
Lucro liquido do exercício - - 42 42 
Saldos em 31/12/2020  11.663 34.478 - (21.515)  24.626 
Lucro liquido do exercício 41 41 
Saldos em 31/12/2021  11.663 34.478 - (21.474)  24.667 

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.992 (757)
 Lucro liquido do exercício  42  42 
 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades: 1.810 (203)
 Creditos fiscais diferidos  (6) (87)
 Provisão para contingências (42) (715)
 Depreciação e amortização 188 206 
Variações nos ativos e passivos: (5.658) 991 
 Aumento de contas a receber (3.860) 1.171 
 Aumento de impostos a recuperar (487) (896)
 Aumento de outras contas a receber (114) (477)
 Redução de impostos diferidos  (5) (87)
 Aumento(redução) em fornecedores 478 562 
 Aumento (redução)de impostos a pagar 379 694 
 Aumento de salarios e contribuições sociais (2.308) 242 
 Aumento de imposto de renda e contribuição social (33) 106 
 Aumento de receitas a apropriar  -  - 
 Aumento de provisão de comissões e bônus a pagar 292 (324)
Disponibilidades geradas (aplicadas) nas ativid. operac. (3.666) 234 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições ao imobilizado 1.759 649 
 Movimentação em Investimentos  -  - 
 Partes relacionadas (200)  - 
 Baixas ao investimento
 Disponibilidades geradas (aplicadas) nas ativid. de invest. 1.559 649 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 197 (3.268)
 Parcelamentos de impostos 238 (1.912)
 Fornecedores (552) (1.370)
 Empréstimos e financiamentos 511 114 
Disponibilidades geradas(aplicadas) nas ativid. de financ. 197 (3.168)
Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício (1.910) (2.285)
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.551 1.266 
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 5.461 3.551 
Disponibilidades geradas (aplicadas) no exercício (1.910) (2.285)

Ativo Nota 2021 2020
Circulante 20.402 22.553
Caixa e bancos 4    -    - 
Aplicações Financeiras 4   5.461   3.551 
Contas a receber 5 4.462 7.922
Tributos a recuperar 6 10.223 10.710
Outros 7    256    370 

Não Circulante 12.277 10.518
 Realizavel a longo prazo 44.824 45.428
Transações com partes relacionadas 8 200 400
Créditos Fiscais Diferidos (IR e CSL) 9 17.503 17.508
Serviços Executados a Faturar 10 16.307 16.707
Contratos de Mutuos 11 10.814 10.813
Investimentos 12   1.520   1.520 
Intangível 13   10.695   8.747 
Imobilizado 14    62    251 

Total do Ativo 77.503 78.499

1 - Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivo a prestação de servi-
ços técnicos de análise, consultoria, implantação administração, treinamen-
to, certificação, gerenciamento, organização, governança, gestão de riscos, 
Compliance, Conformidade, Segurança da Informação, LGPD, Desenvolvi-
mento de Software para automatização de GRC e a participação em outras 
sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Prá-
ticas Contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos 
os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base para 
preparação: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A preparação de demonstrações 
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo 
da aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
contábeis, estão divulgadas na Nota 3. 3. Principais Práticas Contábeis: a. 
Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas ao resultado 
com base no regime de competência. b. Aplicações financeiras  Referem-se 
a aplicações financeiras mantidas para negociação, demonstradas ao cus-
to, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c. Contas a 
receber.  Estão registradas por valores efetivamente faturados a clientes por 
serviços concluídos e com base no custo incorrido de cada projeto concluído 
ou não, líquido dos tributos incidentes, e tendo como contrapartida a receita 
do exercício, e quando aplicável, são registrados a valor presente, transação 
a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o 

risco. d. Investimentos. Os investimentos em controladas são contabilizados 
pelo Método de Equivalência Patrimonial, com os ajustes correspondentes 
registrados, nas contas de “Resultado de Equivalência Patrimonial” e “Va-
riação Cambial sobre Investimentos no Exterior”, no resultado do exercício 
e no patrimônio líquido, respectivamente. e. Imobilizado   Demonstrado ao 
custo de aquisição e formação. A depreciação é calculada pelo método linear, 
e considera o tempo de vida útil econômica estimada dos bens, tendo o seu 
valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de 
perda de valor. As taxas de depreciação, baseadas na expectativa de vida útil 
econômica dos bens, assim como o valor justo do ativo imobilizado, serão 
objeto de revisão nos termos das orientações contidas no pronunciamento 
ICPC 10 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  f. Intangível . 
Demonstrado ao custo de aquisição e formação, tem o seu valor recuperável 
testado anualmente, sem que haja indicadores de perda de valor. O plane-
jamento estratégico da companhia para o período 2016/2022 estabeleceu, 
como estratégia principal, a mudança da tecnologia de desenvolvimento e a 
ampliação do escopo do software Risk Manager e o desenvolvimento de uma 
nova plataforma em “cloud plataform” baseada em microserviços (Everest).  
g. Direitos e obrigações. São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, atualizados até a data do balanço e quando aplicável e desde 
que tenham efeitos relevantes são registrados a valor presente, transação 
a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o 
risco. As transações em moedas estrangeiras são convertidas para reais às 
taxas de câmbio vigentes nas datas em que são contabilizadas, e os corres-
pondentes saldos em aberto são ajustados à taxa de câmbio vigente na data 
do balanço . h. Provisão para o imposto de renda e contribuição social. São 
registrados com base no lucro real às alíquotas vigentes, sendo 15% para o 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, acrescida de adicional de 10%, aplicável 
sobre o lucro excedente ao limite fiscal estabelecido; e 9% para Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).  i. Políticas contábeis de reconhecimento 

da receita. O resultado é apurado pelo regime de competência e considera 
as faturas emitidas oriundas dos contratos de prestação de serviços e da 
venda de produtos. j. Provisão para contingência. As contingências estão 
provisionadas por valores julgados suficientes pelos Administradores e as-
sessores jurídicos para fazer face aos possíveis desfechos desfavoráveis 
para a Sociedade.  k. Empréstimos e financiamentos. Registrados pelo valor 
do principal, acrescido de encargos contratuais incorridos até a data do 
balanço, que não excede o valor de mercado. l. Estimativas contábeis  Ati-
vos e passivos significativos sujeitos as estimativas contábeis e premissas 
incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para devedores du-
vidosos, provisão para contingências e provisão para comissões a pagar. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação.  4. Aprovação das Demonstrações Financeiras: Em 
Assembléia Geral Ordinária realizada em 07 de abril de 2022, os acionistas 
aprovaram o relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis re-
lativas ao exercício de 31 de dezembro de 2021. 5. Recuperação Judicial: A 
empresa ajuizou, em 25/10/2019, pedido de Recuperação Judicial, tendo o 
seu processamento deferido pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Capital 
do Estado do Rio de Janeiro (Processo n.º 0266363-16.2019.8.19.0001) em 
04/11/2019, com fundamento na Lei 11.101/2005 (“LREF”). A MÓDULO vem 
cumprindo fielmente com todas as suas obrigações legais e determinações 
judiciais. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado em 30/10/2020 e 
ato contínuo, foi colocado para votação em Assembleia Geral de Credores 
nos dias 16/08/2021 e 23/08/2021. O sucesso do processo recuperacional 
se consolida com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), 
ocorrida no dia 23 de agosto de 2021. Em 24 de março de 2022, a MÓDULO 
obteve a Sentença de homologação do seu Plano de Recuperação Judicial.
MÓDULO SECURITY

Passivo Nota 2021 2020
Circulante 11.705   12.757 

Fornecedores    841    363 
Empréstimos e financiamentos 17   1.446    935 
Impostos a pagar   1.511   1.132 
Salários e Contribuições sociais   1.064   3.372 
Parcelamento de Impostos 15   6.218   6.589 
Imposto de renda e contribuição social    9    42 
Comissões a pagar    616    324 

Não Circulante
 Exigivel a longo prazo 41.131 41.116

Parcelamento de impostos 15 23.753 23.144
Provisão para contigências 16 6.040 6.082
Fornecedores 7.852 8.404
Empréstimos e financiamentos 17   3.486   3.486 

Patrimonio Liquido   24.667   24.626 
Capital social 18 11.663 11.663
Reserva de capital 34.478 34.478
Lucros e Prejuizos Acumulados   (21.474)   (21.515)

Total do Passivo 77.503 78.499
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