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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidade)

Último Exercício Social
31/12/2021

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

916.003.725
0
916.003.725

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0

PÁGINA: 1 de 84

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2021 - GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Versão : 1

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2021

Penúltimo Exercício
31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
31/12/2019

1
1.01

Ativo Total

59.018.553

43.015.022

27.201.764

Ativo Circulante

56.957.610

41.460.515

25.615.829

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.01.02

Aplicações Financeiras

1.01.03

Contas a Receber

1.01.04

Estoques

1.01.08
1.01.08.03

605.413

264.408

211.281

1.394.840

915.626

1.416.824

54.573.643

39.965.068

23.801.144

40.899

61.559

49.617

Outros Ativos Circulantes

342.815

253.854

136.963

Outros

342.815

253.854

136.963

1.01.08.03.01 Derivativos

0

0

4.173

1.01.08.03.02 Impostos antecipados e a recuperar

143.871

49.030

28.963

1.01.08.03.03 Outros ativos

198.944

204.824

103.827

1.02

Ativo Não Circulante

2.060.943

1.554.507

1.585.935

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

420.499

72.921

80.848

1.02.01.07

Tributos Diferidos

420.499

72.921

80.848

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

420.499

72.921

80.848

1.02.02

Investimentos

122.901

27.739

23.106

1.02.03

Imobilizado

656.734

635.437

684.243

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

631.031

613.532

654.241

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

25.703

21.905

30.002

1.02.04

Intangível

860.809

818.410

797.738
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2021

Penúltimo Exercício
31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
31/12/2019

2
2.01

Passivo Total

59.018.553

43.015.022

27.201.764

Passivo Circulante

55.616.384

40.170.817

23.911.758

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

3.464.699

1.063.347

639.233

2.01.05

Outras Obrigações

52.151.685

39.107.470

23.272.525

2.01.05.02

Outros

52.151.685

39.107.470

23.272.525

51.611.299

38.768.130

22.917.368

2.01.05.02.04 Contas a pagar
2.01.05.02.05 Derivativos
2.01.05.02.06 Impostos e contribuições a pagar
2.01.05.02.07 Dividendos a pagar
2.01.05.02.08 Passivo de arrendamento
2.01.05.02.09 Outras obrigações

0

0

9.663

22.671

38.068

49.183

298.000

29.227

67.518

9.742

4.265

5.111

209.973

267.780

223.682

2.02

Passivo Não Circulante

82.153

101.322

78.207

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

24.442

27.810

13.312

2.02.02

Outras Obrigações

39.398

54.256

49.549

2.02.02.02

Outros

39.398

54.256

49.549

2.02.02.02.03 Passivo de arrendamento

16.573

18.784

25.518

2.02.02.02.04 Outras obrigações

22.825

35.472

24.031

2.02.03

Tributos Diferidos

3.345

7.876

8.606

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

3.345

7.876

8.606

2.02.04

Provisões

14.968

11.380

6.740

2.02.04.02

Outras Provisões

14.968

11.380

6.740

2.02.04.02.04 Provisão para risco e contingências

14.968

11.380

6.740

2.03

Patrimônio Líquido

3.320.016

2.742.883

3.211.799

2.03.01

Capital Social Realizado

1.422.496

1.422.496

1.189.503

2.03.02

Reservas de Capital

404.933

6.400

6.400

2.03.04

Reservas de Lucros

1.492.829

1.314.638

2.016.082

2.03.04.10

Reserva de lucros

1.492.829

1.314.638

2.016.082

2.03.08

Outros Resultados Abrangentes

-242

-651

-186
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

2.841.090

2.309.307

2.656.752

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-1.770.835

-1.436.969

-1.149.426

3.03

Resultado Bruto

1.070.255

872.338

1.507.326

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-507.528

-385.125

-482.833

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-427.401

-335.673

-376.882

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-93.091

-55.519

-106.753

3.04.06

Resultado de Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06
3.06.01
3.07

12.964

6.067

802

562.727

487.213

1.024.493

Resultado Financeiro

-6.406

5.964

73.551

Receitas Financeiras

-6.406

5.964

73.551

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

556.321

493.177

1.098.044

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-80.130

-132.164

-304.012

3.08.01

Corrente

-29.000

-124.912

-327.961

3.08.02

Diferido

-51.130

-7.252

23.949

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

476.191

361.013

794.032

3.11

Lucro/Prejuízo do Período

476.191

361.013

794.032

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

0,24

0,19

0,43

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

0,27

0,19

0,43
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

4.01

Lucro Líquido do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

4.03

Resultado Abrangente do Período

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

476.191

361.013

794.032

620

-465

133

476.811

360.548

794.165
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

-1.007.612

410.375

-1.747.567

1.017.048

721.710

1.163.527

6.01.01.01
6.01.01.02

Lucro líquido do exercício

476.191

361.013

794.032

Depreciação e amortização

365.631

319.187

273.194

6.01.01.03

(Ganho) perda cambial

6.01.01.04

Adição (reversão) de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa

93

-16.473

3.748

3.100

21.331

73.169

6.01.01.05

Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis

3.588

4.641

1.399

6.01.01.06

Resultado na alienação de ativos imobilizado e intangível

9.765

9.393

11.382

6.01.01.07

Constituição (reversão) perdas com ativo imobilizado e intangível

7.762

-9.033

18.369

6.01.01.08

Juros sobre empréstimos e financiamentos

112.752

30.466

12.985

6.01.01.09

Resultado de equivalência patrimonial

-12.964

-6.067

-802

6.01.01.10

Imposto de renda e contribuição social diferidos

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Impostos antecipados e a recuperar

6.01.02.02

Imposto de renda e contribuição social diferidos

6.01.02.03

Contas a receber

6.01.02.04

Outros ativos

6.01.02.05

Contas a pagar

6.01.02.06

Impostos e contribuições a pagar

6.01.02.07

Impostos e contribuições diferidos

6.01.02.08

Outras obrigações

6.01.02.09

Dividendos a pagar

0

-38.291

7.689

6.01.02.10

Impostos pagos (IR/CSLL)

-113.377

-123.437

-283.167

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-895.036

115.713

-244.858

6.02.01

Aplicações financeiras

-464.396

501.198

379.734

6.02.02

Venda de controlada, líquida

0

1.100

3.000

6.02.03

Aquisição de imobilizado

-375.021

-303.539

-491.354

6.02.04

Aquisição de intangível

-36.453

-83.157

-136.239

6.02.05

Alienação de ativo imobilizado

249

111

1

51.130

7.252

-23.949

-2.024.660

-311.335

-2.911.094

-94.841

-20.067

-19.764

0

7.927

-28.419

-14.611.675

-16.185.255

-1.366.358

-59.261

-100.998

-7.328

12.837.669

15.850.761

-1.618.466

93.274

-11.115

-30.953

0

-730

4.470

-76.449

309.870

431.202
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

6.02.06

Pagamento para aquisição de subsidiária, líquido do caixa adquirido

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Captação de empréstimos e financiamentos

6.03.02

Pagamento de empréstimos e financiamentos

6.03.03
6.03.04
6.04
6.05

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

-19.415

0

0

2.258.062

-457.686

414.878

6.510.906

2.842.742

599.160

-4.164.421

-2.399.622

-47.672

Pagamento de dividendos

-29.227

-867.746

-131.339

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos

-59.196

-33.060

-5.271

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes

-14.409

-15.275

-1.068

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

341.005

53.127

-1.578.615

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

264.408

211.281

1.789.896

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

605.413

264.408

211.281
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/12/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883

Saldos Iniciais Ajustados

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

398.533

178.191

0

409

577.133

Lucro Líquido do Período

0

0

0

476.191

0

476.191

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

398.533

178.191

-476.191

409

100.942

5.05.02.06

Incorporação do Acervo líquido cindido

0

398.533

0

0

0

398.533

5.05.02.07

Reserva legal

0

0

23.688

-23.688

0

0

5.05.02.08

Dividendos e Juros sobre capital próprio

0

0

-211.175

-86.825

0

-298.000

5.05.02.09

Reservas para equalização de dividendos

0

0

182.839

-182.839

0

0

5.05.02.10

Reservas para reforço de capital de giro

0

0

182.839

-182.839

0

0

5.05.02.11

Ajuste de avaliação patrimonial

0

0

0

0

409

409

5.07

Saldos Finais

1.422.496

404.933

1.492.829

0

-242

3.320.016
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/12/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799

Saldos Iniciais Ajustados

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799

5.04
5.04.01

Transações de Capital com os Sócios

232.993

0

-993.354

-69.103

0

-829.464

Aumentos de Capital

232.993

0

-232.993

0

0

0

5.04.06
5.05

Dividendos

0

0

-760.361

-69.103

0

-829.464

Resultado Abrangente Total

0

0

291.910

69.103

-465

360.548

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

361.013

0

361.013

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

291.910

-291.910

-465

-465

5.05.02.06

Reserva legal

0

0

14.498

-14.498

0

0

5.05.02.07

Reservas para equalização de dividendos

0

0

138.706

-138.706

0

0

5.05.02.08

Reservas para reforço de capital de giro

0

0

138.706

-138.706

0

0

5.05.02.09

Ajuste de avaliação patrimonial

5.07

Saldos Finais

0

0

0

0

-465

-465

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 31/12/2019
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.189.503

6.400

1.361.072

0

-319

2.556.656

Saldos Iniciais Ajustados

1.189.503

6.400

1.361.072

0

-319

2.556.656

5.04
5.04.06

Transações de Capital com os Sócios

0

0

0

-139.022

0

-139.022

Dividendos

0

0

0

-139.022

0

-139.022

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

655.010

139.022

133

794.165

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

794.032

0

794.032

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

655.010

-655.010

133

133

5.05.02.06

Reserva Legal

0

0

29.269

-29.269

0

0

5.05.02.07

Reservas para equalização de dividendos

0

0

414.146

-414.146

0

0

5.05.02.08

Reservas para reforço de capital de giro

0

0

211.595

-211.595

0

0

5.05.02.09

Ajuste de avaliação patrimonial

0

0

0

0

133

133

5.07

Saldos Finais

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799
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DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

7.01
7.01.01

Receitas

3.051.102

2.541.333

2.869.545

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

3.054.202

2.532.991

2.860.831

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

-3.100

8.342

8.714

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-1.633.999

-1.278.497

-1.115.257

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-1.390.199

-1.191.832

-931.332

7.02.04

Outros

-243.800

-86.665

-183.925

7.02.04.01

Outras despesas

7.03

Valor Adicionado Bruto

7.04
7.04.01
7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

7.06.03
7.06.03.01
7.07
7.08
7.08.01
7.08.02
7.08.03
7.08.03.02
7.08.04
7.08.04.02
7.08.05

-243.800

-86.665

-183.925

1.417.103

1.262.836

1.754.288

Retenções

-355.647

-319.187

-273.194

Depreciação, Amortização e Exaustão

-355.647

-319.187

-273.194

1.061.456

943.649

1.481.094

141.161

68.635

97.099

12.964

6.067

802

Outros

128.197

62.568

96.297

Receitas financeiras e variação cambial ativa

128.197

62.568

96.297

Valor Adicionado Total a Distribuir

1.202.617

1.012.284

1.578.193

Distribuição do Valor Adicionado

1.202.617

1.012.284

1.578.193

Pessoal

252.580

231.598

244.906

Impostos, Taxas e Contribuições

340.028

355.848

508.091

Remuneração de Capitais de Terceiros

5.942

7.221

8.418

Aluguéis

5.942

7.221

8.418

Remuneração de Capitais Próprios

86.825

829.464

139.022

Dividendos

86.825

829.464

139.022

Outros

517.242

-411.847

677.756

7.08.05.01

Despesas de juros e variação cambial passiva

127.876

56.604

22.746

7.08.05.02

Reinvestimento de Lucros

389.366

-468.451

655.010
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2021

Penúltimo Exercício
31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
31/12/2019

1
1.01

Ativo Total

59.034.821

43.021.698

27.141.134

Ativo Circulante

57.070.403

41.478.266

25.562.506

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.01.02

Aplicações Financeiras

1.01.03

Contas a Receber

1.01.04

Estoques

1.01.08
1.01.08.03

670.441

265.096

211.702

1.430.653

925.383

1.425.079

54.578.684

39.968.233

23.735.586

40.899

61.559

49.617

Outros Ativos Circulantes

349.726

257.995

140.522

Outros

349.726

257.995

140.522

1.01.08.03.01 Derivativos

0

0

4.173

1.01.08.03.02 Impostos antecipados e a recuperar

149.235

52.277

31.192

1.01.08.03.03 Outros ativos

200.491

205.718

105.157

1.02

Ativo Não Circulante

1.964.418

1.543.432

1.578.628

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

422.034

73.859

82.058

1.02.01.07

Tributos Diferidos

422.034

73.859

82.058

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

422.034

73.859

82.058

1.02.03

Imobilizado

657.301

635.766

687.239

1.02.03.01

Imobilizado em Operação

631.598

613.861

657.237

1.02.03.02

Direito de Uso em Arrendamento

1.02.04

Intangível

25.703

21.905

30.002

885.083

833.807

809.331

PÁGINA: 12 de 84

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2021 - GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Versão : 1

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
31/12/2021

Penúltimo Exercício
31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
31/12/2019

2
2.01

Passivo Total

59.034.821

43.021.698

27.141.134

Passivo Circulante

55.627.904

40.177.141

23.849.959

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

3.464.649

1.063.347

639.233

2.01.05

Outras Obrigações

52.163.255

39.113.794

23.210.726

2.01.05.02

Outros

52.163.255

39.113.794

23.210.726

51.610.405

38.767.156

22.844.566

2.01.05.02.04 Contas a pagar
2.01.05.02.05 Derivativos
2.01.05.02.06 Impostos e contribuições a pagar
2.01.05.02.07 Dividendos a pagar
2.01.05.02.08 Passivo de arrendamento
2.01.05.02.09 Outras obrigações

0

0

9.663

30.976

41.720

51.873

298.000

29.227

67.518

9.742

4.265

5.111

214.132

271.426

231.995

2.02

Passivo Não Circulante

82.998

101.674

79.376

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

25.209

27.810

13.312

2.02.02

Outras Obrigações

39.431

54.563

49.957

2.02.02.02

Outros

39.431

54.563

49.957

2.02.02.02.03 Passivo de arrendamento

16.573

18.784

25.518

2.02.02.02.04 Outras obrigações

22.858

35.779

24.439

2.02.03

Tributos Diferidos

3.345

7.876

8.606

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

3.345

7.876

8.606

2.02.04

Provisões

15.013

11.425

7.501

2.02.04.02

Outras Provisões

15.013

11.425

7.501

2.02.04.02.04 Provisão para risco e contingências

15.013

11.425

7.501

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

3.323.919

2.742.883

3.211.799

2.03.01

Capital Social Realizado

1.422.496

1.422.496

1.189.503

2.03.02

Reservas de Capital

404.933

6.400

6.400

2.03.04

Reservas de Lucros

1.492.829

1.314.638

2.016.082

2.03.04.10

Reserva de lucros

1.492.829

1.314.638

2.016.082

2.03.08

Outros Resultados Abrangentes

-242

-651

-186

2.03.09

Participação dos Acionistas Não Controladores

3.903

0

0
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

2.853.141

2.320.495

2.662.893

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-1.758.858

-1.426.192

-1.086.511

3.03

Resultado Bruto

1.094.283

894.303

1.576.382

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-539.804

-404.309

-550.347

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-444.281

-348.540

-440.668

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-95.523

-55.769

-109.679

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

554.479

489.994

1.026.035

3.06

Resultado Financeiro

8.529

6.193

73.826

3.06.01

Receitas Financeiras

8.529

6.193

73.826

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

563.008

496.187

1.099.861

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-87.084

-135.174

-305.829

3.08.01

Corrente

-36.551

-127.984

-330.012

3.08.02

Diferido

-50.533

-7.190

24.183

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

475.924

361.013

794.032

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

475.924

361.013

794.032

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

476.191

361.013

794.032

3.11.02

Atribuído a Sócios Não Controladores

267

0

0

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

0,24

0,19

0,43

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

0,27

0,19

0,43
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

4.02

Outros Resultados Abrangentes

475.924

361.013

794.032

409

-465

133

4.03
4.03.01

Resultado Abrangente Consolidado do Período

476.333

360.548

794.165

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

476.600

360.548

794.165

4.03.02

Atribuído a Sócios Não Controladores

-267

0

0
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

6.01.01.01
6.01.01.02
6.01.01.03

(Ganho) perda cambial

6.01.01.04

Adição (reversão) de provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa

6.01.01.05

Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis

3.588

3.924

1.397

6.01.01.06

Resultado na alienação de ativos imobilizado e intangível

9.766

9.250

11.424

6.01.01.07

Constituição (reversão) perdas com ativo imobilizado e intangível

6.01.01.08

Juros sobre empréstimos e financiamentos

6.01.01.10

Imposto de renda e contribuição social diferidos

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.01

Impostos antecipados e a recuperar

6.01.02.02

Imposto de renda e contribuição social diferidos

6.01.02.03

Contas a receber

6.01.02.04

Outros ativos

6.01.02.05

Contas a pagar

6.01.02.06

Impostos e contribuições a pagar

6.01.02.07

Impostos e contribuições diferidos

6.01.02.08

Outras obrigações

6.01.02.09

Dividendos a pagar

6.01.02.10
6.02

-991.020

428.022

-1.738.231

1.033.643

730.093

1.169.100

Lucro líquido do exercício

475.924

361.013

794.032

Depreciação e amortização

368.438

322.232

277.895

93

-16.467

3.772

3.408

21.517

73.338

9.121

-9.032

18.420

112.772

30.466

13.005

50.533

7.190

-24.183

-2.024.663

-302.071

-2.907.331

-96.958

-21.085

-11.364

0

8.199

-26.817

-14.613.859

-16.254.164

-1.305.344

-59.398

-100.563

-4.489

12.837.734

15.922.589

-1.701.899

101.227

-10.153

-29.211

0

-730

4.470

-76.499

317.043

444.235

0

-38.291

7.689

Impostos pagos (IR/CSLL)

-116.910

-124.916

-284.601

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-847.218

98.333

-255.432

6.02.01

Aplicações financeiras

-414.238

499.696

375.473

6.02.02

Venda de controlada, líquida

6.02.03

Aquisição de imobilizado

6.02.04

Aquisição de intangível

6.02.05

Alienação de ativo imobilizado

6.02.06

Pagamento para aquisição de subsidiária, líquido do caixa adquirido

0

1.100

3.000

-375.335

-310.167

-491.819

-48.637

-92.760

-142.087

252

464

1

-9.260

0

0
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01

Captação de empréstimos e financiamentos

6.03.02

Pagamento de empréstimos e financiamentos

6.03.03

Pagamento de dividendos

6.03.04
6.04

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

2.257.992

-457.686

412.496

6.510.906

2.842.742

599.160

-4.164.474

-2.399.622

-50.054

-29.227

-867.746

-131.339

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos

-59.213

-33.060

-5.271

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes

-14.409

-15.275

-1.068

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

405.345

53.394

-1.582.235

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

265.096

211.702

1.793.937

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

670.441

265.096

211.702
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/12/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883

0

2.742.883

Saldos Iniciais Ajustados

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883

0

2.742.883

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

398.533

178.191

0

409

577.133

3.903

581.036

Lucro Líquido do Período

0

0

0

476.191

0

476.191

-267

475.924

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

398.533

178.191

-476.191

409

100.942

4.170

105.112

5.05.02.06

Incorporação do Acervo líquido cindido

0

398.533

0

0

0

398.533

0

398.533

5.05.02.07

Reserva legal

0

0

23.688

-23.688

0

0

0

0

5.05.02.08

Dividendos e Juros sobre capital próprio

0

0

-211.175

-86.825

0

-298.000

0

-298.000

5.05.02.09

Reservas para equalização de dividendos

0

0

182.839

-182.839

0

0

0

0

5.05.02.10

Reservas para reforço de capital de giro

0

0

182.839

-182.839

0

0

0

0

5.05.02.11

Ajuste de avaliação patrimonial

0

0

0

0

409

409

0

409

5.05.02.12

Variação da participação de não
controladores

0

0

0

0

0

0

4.170

4.170

5.07

Saldos Finais

1.422.496

404.933

1.492.829

0

-242

3.320.016

3.903

3.323.919
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/12/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799

0

3.211.799

Saldos Iniciais Ajustados

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799

0

3.211.799

5.04
5.04.01

Transações de Capital com os Sócios

232.993

0

-993.354

-69.103

0

-829.464

0

-829.464

Aumentos de Capital

232.993

0

-232.993

0

0

0

0

0

5.04.06
5.05

Dividendos

0

0

-760.361

-69.103

0

-829.464

0

-829.464

Resultado Abrangente Total

0

0

291.910

69.103

-465

360.548

0

360.548

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

361.013

0

361.013

0

361.013

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

291.910

-291.910

-465

-465

0

-465

5.05.02.06

Reserva legal

0

0

14.498

-14.498

0

0

0

0

5.05.02.07

Reservas para equalização de dividendos
(reapresentado)

0

0

138.706

-138.706

0

0

0

0

5.05.02.08

Reservas para reforço de capital de giro
(reapresentado)

0

0

138.706

-138.706

0

0

0

0

5.05.02.09

Ajuste de avaliação patrimonial

0

0

0

0

-465

-465

0

-465

5.07

Saldos Finais

1.422.496

6.400

1.314.638

0

-651

2.742.883

0

2.742.883
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 31/12/2019
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

1.189.503

6.400

1.361.072

0

-319

2.556.656

0

2.556.656

Saldos Iniciais Ajustados

1.189.503

6.400

1.361.072

0

-319

2.556.656

0

2.556.656

5.04
5.04.06

Transações de Capital com os Sócios

0

0

0

-139.022

0

-139.022

0

-139.022

Dividendos

0

0

0

-139.022

0

-139.022

0

-139.022

5.05

Resultado Abrangente Total

0

0

655.010

139.022

133

794.165

0

794.165

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

794.032

0

794.032

0

794.032

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

0

0

655.010

-655.010

133

133

0

133

5.05.02.06

Reserva legal

0

0

29.269

-29.269

0

0

0

0

5.05.02.07

Reservas para equalização de dividendos
(reapresentado)

0

0

414.146

-414.146

0

0

0

0

5.05.02.08

Reservas para reforço de capital de giro
(reapresentado)

0

0

211.595

-211.595

0

0

0

0

5.05.02.09

Ajuste de avaliação patrimonial

0

0

0

0

133

133

0

133

5.07

Saldos Finais

1.189.503

6.400

2.016.082

0

-186

3.211.799

0

3.211.799
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DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Último Exercício
01/01/2021 à 31/12/2021

Penúltimo Exercício
01/01/2020 à 31/12/2020

Antepenúltimo Exercício
01/01/2019 à 31/12/2019

7.01
7.01.01

Receitas

3.067.626

2.555.067

2.882.132

Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços

3.071.034

2.546.827

2.873.586

7.01.04

Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa

-3.408

8.240

8.546

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-1.626.272

-1.268.797

-1.063.742

7.02.01

Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos

-1.378.222

-1.181.054

-868.418

7.02.04

Outros

-248.050

-87.743

-195.324

7.02.04.01

Outras despesas

7.03

Valor Adicionado Bruto

7.04
7.04.01
7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

7.06
7.06.03
7.06.03.01

Receitas financeiras e variação cambial ativa

143.152

62.817

96.598

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

1.226.184

1.026.855

1.637.093

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

1.226.184

1.026.855

1.637.093

7.08.01

Pessoal

263.793

240.452

294.971

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

352.285

361.506

516.522

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

6.019

7.260

8.796

7.08.03.02

Aluguéis

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

7.08.04.02

Dividendos

7.08.05

Outros

7.08.05.01

Despesas de juros e variação cambial passiva

7.08.05.02

Reinvestimento de Lucros

7.08.05.03

Participação de não controladores

-248.050

-87.743

-195.324

1.441.354

1.286.270

1.818.390

Retenções

-358.322

-322.232

-277.895

Depreciação, Amortização e Exaustão

-358.322

-322.232

-277.895

1.083.032

964.038

1.540.495

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

143.152

62.817

96.598

Outros

143.152

62.817

96.598

6.019

7.260

8.796

86.825

829.464

139.022

86.825

829.464

139.022

517.262

-411.827

677.782

127.896

56.624

22.772

389.099

-468.451

655.010

267

0

0
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Sobre a Getnet
A Getnet é uma empresa de tecnologia, focada em soluções de pagamentos fundada em 2003, sendo a
terceira maior adquirente no Brasil em termos de market share. Fechamos o ano de 2021 com uma base de
aproximadamente 887,6 mil clientes (incluindo microempresários, grandes clientes corporativos e PMEs).
Atuamos com o conceito one stop shop que oferece aos nossos estabelecimentos comerciais clientes uma
gama completa de soluções físicas e digitais para seus negócios, desde soluções de pagamento até gestão de
processos de negócios.
Fechamos o ano de 2021 com um time composto por mais de 1.300 colaboradores, responsáveis pelos
resultados que apresentarem0s abaixo.
Resultado Societário (Consolidado)
Nossas receitas com prestação de serviços aumentaram 23,0%, de R$2.320,5 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R$2.853,1 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021. O aumento em nossa receita de serviços no exercício encerrado em 2021 refletiu principalmente:


um aumento de 46,5% na receita de adquirência e remuneração contratual, de R$ 1.095,2 milhões
em 2020 para R$ 1.604,4 milhões em 2021. Esse aumento foi devido a (i) um aumento de 49% do
nosso TPV total, que resultou em um aumento de 14,6% em nossa receita de MDR; e (ii) a receita
de remuneração contratual derivada de nosso Acordo de Parceria com o Santander Brasil celebrado
no primeiro semestre de 2021, que está descrito mais detalhadamente no “Item 7. Principais
Acionistas e Transações com Partes Relacionadas—B. Transações com Partes Relacionadas—
Principais Transações com Partes Relacionadas—Acordo de Parceria com o Santander Brasil”.
Embora o Contrato de Parceria tenha sido celebrado em 15 de abril de 2021, recebemos receita do
Contrato de Parceria como se estivesse em vigor desde 1º de janeiro de 2021;



um aumento de 37,1% em nossos serviços de processamento e receita de captura, de R$149,6
milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R$205,1 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021, principalmente devido a um aumento no volume de
transações de comércio eletrônico (como produtos vendidos por meio de nosso marketplace e
serviços de subadquirente) processados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 em
comparação com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;



uma redução de 51,0% na receita de vendas de POS, de R$ 59,0 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 para R$ 28,9 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
principalmente devido a uma diminuição no número de nossos clientes que utilizam esses
produtos, como resultado de uma decisão estratégica de alugar mais dispositivos POS em vez de
vendê-los;



uma redução de 8,0% em outras receitas, de R$37,0 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 para R$34,0 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
principalmente devido a uma diminuição na receita de cartões pré-pagos;



um aumento de 2,0% em nossa receita de profit share, de R$623,5 milhões no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para R$635,8 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021, principalmente devido a um aumento de 47% no volume de transações processadas em o
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de
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2020, parcialmente compensado pelo aumento dos custos de captação devido ao aumento da taxa
SELIC; e


uma redução de 3,2% em nossa receita de aluguel de POS de R$571,3 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R$553,2 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021, principalmente devido a uma redução nas taxas de aluguel devido ao aumento
da concorrência e mudanças nas nossa política de preços aplicável a dispositivos POS alugados
como parte de um pacote de serviços, parcialmente compensado por um aumento no número de
clientes de aluguel

Os custos com prestação de serviços aumentaram 23,3%, de R$1.426,2 milhões no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para R$1.758,9 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
principalmente devido a:


aumento de 55,0% nas tarifas e comissões, principalmente devido ao aumento do volume de
transações e ao aumento do nível de tarifas e comissões cobradas pelos operadores de arranjos de
pagamento;



uma redução de 38,0% nos custos de vendas de POS e outras taxas devido a uma redução nas
vendas de POS, que foi parcialmente compensada pelos pagamentos de nosso Acordo de Parceria
com o Santander Brasil em 2021;



aumento de 14,0% nas despesas de depreciação e amortização, principalmente devido ao aumento
do número de POS; e



um aumento de 10,0% nos custos de pessoal, tecnologia, sistema e outros, principalmente devido a
um reajuste contratual de aproximadamente 28% nos custos de nosso serviço de call center e um
aumento no custo de manutenção dos dispositivos POS.

As despesas gerais e administrativas aumentaram 27,0%, de R$348,5 milhões no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para R$444,3 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
principalmente devido a (i) um aumento nos custos com folha de pagamento devido a um aumento no
número de funcionários, e (ii) despesas incorridas com consultores externos especializados contratados
para nos auxiliarem em nossa listagem na Nasdaq.
Nossas outras receitas (despesas) operacionais aumentaram 71,3%, de R$55,8 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R$95,5 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021, principalmente devido a (i) um aumento em nossas provisões para perdas com clientes como
resultado do aumento das taxas de inadimplência em nossa base de clientes devido aos efeitos
macroeconômicos da pandemia do COVID-19, (ii) um aumento nas provisões para perdas de ativos fixos
devido ao aumento no número de nossos dispositivos POS, (iii) um aumento na provisões para perdas em
intangíveis relacionadas a determinados projetos para os quais o desenvolvimento está em andamento e
que podem não se concretizar, e (iv) a baixa de ativos fixos e intangíveis no curso normal dos negócios (por
exemplo, perda ou destruição de POS dispositivos).
Nosso resultado financeiro aumentou 37,7%, de uma receita de R$ 6,2 milhões no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para uma receita financeira de R$ 8,5 milhões no exercício encerrado em 31
de dezembro de 2021, principalmente devido a:


aumento do saldo devedor de nossas aplicações financeiras devido ao crescimento de nossas
operações que gerou um aumento na receita de aplicações financeiras; e
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a inclusão da receita financeira de pré-pagamentos realizados em canais próprios (ao contrário do
Santander Brasil), que foi parcialmente compensada pela captação de recursos para financiar essas
operações. Em 2021, começamos a fornecer pré-pagamentos de recebíveis diretamente, e não por
meio do Santander Brasil. Captamos recursos adicionais no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021 em comparação com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 para financiar essas
operações de pré-pagamento de recebíveis.

O imposto de renda e contribuição social correntes diminuíram 71,4%, de R$128,0 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 para R$36,6 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021, principalmente devido a um benefício fiscal de R$101,3 milhões gerado pelo pagamento
de juros sobre capital próprio a serem pagos em 2022, mas que foram aprovados em dezembro de 2021.
Registramos imposto de renda e contribuição social diferidos como uma despesa de R$7,2 milhões
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 em comparação com uma despesa de R$50,5 milhões
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Essa variação ocorreu principalmente devido a um (i)
aumento no lucro antes dos impostos de R$66,8 milhões, de R$496,2 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 para R$ 563,2 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e (ii)
uma despesa com impostos diferidos no valor de R$101,3 milhões em relação ao pagamento de juros sobre
capital próprio que será pago em 2022, mas que foi aprovado em 21 de dezembro de 2021.
Nosso lucro líquido no período aumentou 31,9%, passando de R$361,0 milhões no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para R$476,0 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021,
principalmente devido a:


um aumento de 23,0% em nossa receita de serviços no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021 em comparação com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme detalhado
acima em “—Receita de serviços”;



A medidas que tomamos para controlar nossos custos e despesas, inclusive com relação à logística
e instalação de POS. Embora nosso custo de serviços e nossas despesas tenham aumentado no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 em comparação com o exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020, essas medidas nos permitiram manter os aumentos em nossos custos e
despesas abaixo do aumento em nossa receita de serviços; e



benefício fiscal de R$ 101,3 milhões gerado pelo pagamento de juros sobre capital próprio aprovado
em dezembro de 2021.

Mensagem da Administração
O ano de 2021 foi mais um ano desafiador para o país. Nos primeiros meses do ano ocorreu o início da
segunda onda de contaminação do COVID-19, que se estendeu principalmente ao longo do segundo
semestre, registrando os maiores números infectados e letalidade desde o início da pandemia. Porém, nesse
mesmo período, a campanha de vacinação ganhou tração e o país terminou o ano com mais de 143 milhões
de brasileiros com o ciclo vacinal completo, representando 80% da população adulta, segundo o Ministério
da Saúde. Esse avanço permitiu a flexibilização gradual às medidas restritivas contra a pandemia,
impulsionando a retomada econômica com a reabertura dos comércios.
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Quanto aos impactos da pandemia, a administração da Getnet criou medidas contínuas para a retomada da
Companhia, assegurando a continuidade dos negócios e garantindo segurança para seus mais de 1.300
colaboradores.
Ao longo do segundo semestre do ano de 2021, a redução das medidas de distanciamento socia, impactaram
diretamente as operações da Getnet, visto que a retomada das atividades econômicas é fundamental para o
mercado de pagamentos, muito relacionado ao consumo das famílias brasileiras. A Companhia começou a
observar uma recuperação das volumetrias, principalmente em segmentos de grandes empresas, que
conseguiram se recuperar rapidamente, enquanto as pequenas empresas estão com uma recuperação mais
modesta e gradual. Nosso segmento de e-commerce é atualmente um dos principais meios de alavancas
para nosso crescimento de volume e market share, algo que seguiu com performance positiva nesse ano.
Observamos que o mercado de recebíveis vem aumentando sua representatividade nos pequenos e médios
negócios nos últimos anos. Dessa forma, seguimos otimistas com relação ao crescimento e o potencial de
desenvolvimento do mercado de pagamentos brasileiro.
Do mesmo modo, no dia 7 de junho de 2021 entrou em vigor a Resolução 4.734 e a Circular 3.952 publicada
pelo Banco Central, que trouxe novas regras para o registro de recebíveis a fim de criar facilidades para a
aquisição de crédito pelos clientes. Todas as informações de operações de cartões passarão por uma central
de recebíveis, que registrará os dados dos estabelecimentos comerciais. Assim, as financiadoras de crédito
conseguem buscar maior visibilidade sobre seus clientes ou potenciais, oferecendo assim um aumento da
oferta de crédito ao mercado como um todo.
Outro fator de modificação nos fatores econômicos neste ano foi a elevação da taxa Selic que partiu de 2%
em janeiro, para fechar o ano em 9,25%, segundo dados do Banco Central, o que influencia diretamente a
Getnet, através de nossos produtos financeiros, como a taxa de antecipação, que está diretamente vinculada
à Selic. Tal medida foi adotada para conter o avanço da inflação que fechou o ano de 2021 em 10,06%, bem
acima dos 4,52% registrados em 2020.
Aquisição Eyemobile Tecnologia Ltda.
No dia 3 de agosto de 2021, a Getnet efetivou a aquisição da Eyemobile, sediada em Florianópolis (SC) e
focada no desenvolvimento de soluções e tecnologias para pequenos e médios negócios. Com a operação, a
Companhia visa fortalecer sua oferta para o segmento, reforçando sua expertise tecnológica em interfaces
e aplicativos de gestão de venda e pagamentos móveis. A Eyemobile oferece tecnologias de gestão para
empreendedores que iniciam suas vendas pela internet e disponibiliza aplicações integradas aos sistemas
operacionais como Android, iOS e navegadores em máquinas de pagamento com conexão à internet.
Cisão da Getnet S/A
Em 10 de agosto de 2021 o Banco Santander informou aos seus acionistas e o mercado em geral que foi
deferido o registro de companhia aberta (categoria A) da Getnet pela CVM. Anteriormente, em 05 de agosto
de 2021, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão deferiu o pedido de listagem da Getnet e a admissão à negociação
das ações e das Units de emissão da Getnet, que teve a cisão homologada pelo Banco Central do Brasil, nos
termos da Resolução CMN nº 4.122/12. Além disso, em 16 de novembro de 2020 e 02 de fevereiro de 2021,
o Banco Santander havia também informado os seus acionistas e o mercado em geral que o Conselho de
Administração Executivo do Banco Santander, numa reunião realizada em 25 de fevereiro de 2021, aprovou
a proposta de segregação das participações detidas pelo Banco Santander Brasil na sua subsidiária integral
Getnet, através de uma cisão parcial do Banco Santander Brasil, a ser deliberada pelos acionistas do Banco
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Santander Brasil numa assembleia extraordinária de acionistas. Em 25 de fevereiro de 2021, o Conselho
Fiscal do Banco Santander Brasil emitiu um parecer favorável à proposta de cisão.
Liderança
Em janeiro de 2022, Conselho de Administração da Companhia elegeu o Sr. Cassio Schmitt como novo
Diretor-Presidente (CEO) da empresa, com posse prevista para 1º de abril de abril de 2022 e sujeita à
homologação do Banco Central do Brasil.
O Sr. Schmitt é brasileiro, formado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre
em economia corporativa pela Fundação Getúlio Vargas, e tem um MBA pela Sloan School of Business,
Massachusetts Institute of Technology. Possui larga experiência no mercado financeiro, tendo passado pelo
Unibanco, dentre outras instituições. Em 2004 integrou-se ao Banco Santander Brasil, tendo passado por
diferentes posições, como Project Finance, Riscos, Recuperação de Crédito. Sua última função no Santander
foi a de diretor responsável pelo setor de Empresas, Governos e Setor Institucional do Varejo.
Em dezembro de 2021, o Sr. Pedro Carlos Araújo Coutinho comunicou que deixará o cargo de Diretor
Presidente da Companhia em 31.03.2022, após mais de 7 anos atuando como CEO da Getnet, tendo tido
papel relevante em diversas operações estratégicas que contribuíram para o crescimento da Getnet.
Em março de 2021, o Conselho de Administração elegeu o Alberto de Souza Filho como Diretor VicePresidente Executivo de Canal Independente. Com mais de 20 anos de carreira nacional e internacional,
com passagens pela Ambev, ZX Ventures e AB-Inbev, onde trabalhou de 2017 a 2021 como Diretor Global
no GHQ em Nova Iorque. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato
Grosso, com MBA em Marketing pela FIA (Fundação Instituto de Administração), MBA executivo pelo
Insper e Innovation and Design Thinking pela Columbia University.
Em março de 2021, o Conselho de Administração elegeu o Luciano Decourt Ferrari como Vice-presidente
de Relações com Investidores. Ele ingressou no Grupo Santander em 2003, tendo ocupado diversas
funções, entre as quais a de Investor Relations Deputy de 2013 a 2019 e de Head Comercial no Santander
Private Banking de 2019 a 2021. Luciano é formado em Ciências Econômicas pela PUC-SP (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo), com especialização em Administração Financeira pelo INSPER
(Instituto de Ensino e Pesquisa) e Certified Financial Planner pela Planejar (Associação Brasileira de
Planejamento Financeiro).
Em agosto de 2021, o Conselho de Administração elegeu o André Parize Moraes como Diretor VicePresidente Executivo de Finanças. Ele ingressou no Grupo Santander em 2016 e atuou como
Superintendente Executivo de Relações com Investidores do Santander Brasil de 2016 a 2021.
Anteriormente, trabalhou no Banco Votorantim de 2008 a 2016, inclusive como head of research, na E&Y
de 2007 a 2008 e na Kroll Associates de 2005 a 2007. André é graduado em administração de empresas
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui MBA em mercado de capitais pela Universidade de São
Paulo.
Conselho de Administração
No dia 31 de março de 2021, a companhia instalou seu conselho de administração, composto por seis
membros, sendo um deles independente, alinhado com os objetivos da companhia em adotar as melhores
práticas de governança corporativas.
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Comitê de Auditoria
No dia 04 de outubro de 2021, o conselho de administração da Getnet elegeu os membros que irão compor
o comitê de auditoria da Companhia, sendo eles
João Guilherme de Andrade So Consiglio, membro independente do Conselho de Administração da
companhia, formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), com mais de 25 anos de
experiencia no mercado financeiro, como economista e em Conselhos de administração, atuando em
diversas instituições financeiras ao longo da sua carreira. Atualmente, é sócio da Guilder Capital e
Conselheiro de Administração da Unipar Carbocloro S.A., Conselheiro de Administração da You Inc. S.A.
Antonio Melchiades Baldisera, pós-graduado em Controle Gerenciais Contábeis pela Fundação Getúlio
Vargas, com MBA em Gestão de Controladoria, Auditoria e Tributos também pela Fundação Getúlio Vargas,
possui vasta experiencia no mercado financeiro com atuação em diversos bancos. Atualmente é Consultor
na AMB Consultoria Empresarial em Prevenção e Tratamento de Fraudes Financeira, Segurança
Operacional e Auditoria.
Luis Carlos Nanini, formado em ciências contábeis, com diversos cursos de especialização no Brasil e no
exterior, incluindo Curso de Liderança em Harvard, com mais de 30 anos de experiência em prestação de
serviços de auditoria independente, possui ainda experiência significativa em comitês de auditoria e
conselhos fiscais de companhias brasileiras de capital aberto. Atualmente, ele é membro e especialista
financeiro de nosso Comitê de Auditoria e membro do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da
Eletrobrás.
Listagem da Getnet na B3 e Nasdaq
No dia 18 de setembro de 2021 as ações da Getnet (GETT11, GETT3 e GETT4) passaram a ser negociadas
na B3, sendo os sendo o dia 15 de outubro de 2021 a data de corte para os detentores de ações do Santander
Brasil e no dia 22 de setembro de 2021 as ADRs (GET) também passaram a ser listadas na Nasdaq, , sendo
o dia 19 de outubro de 2021 a data de corte para os detentores de ADSs Santander Brasil, encerrando o
processo de listagem da Companhia, iniciado em 16 de novembro de 2020, após a decisão do Santander
Brasil, controlador da Companhia até então.
Pagamento de JCP
Em dezembro de 2021, a Getnet anunciou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia no
montante bruto de R$ 298 milhões de reais referentes aos exercícios de 2016, 2019 e 2021, pagos a partir
do dia 18 de fevereiro de 2022.
Governança Corporativa
A Governança Corporativa é um dos principais pilares dentro das diretrizes da administração da Getnet.
Desde 2014, a Companhia vem implementando de forma consistente uma série de medidas para
aprimoramento de sua governança, sempre aderentes aos marcos corporativos do Grupo Santander e em
linha com as melhores práticas do IBGC e dos órgãos reguladores.
Somos parte de um grupo financeiro internacional com forte cultura de Governança Corporativa,
comprometido com a condução ética do negócio, seu desenvolvimento estratégico e perenidade, alinhada
às boas práticas do mercado.
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Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Nossa relação com todos os colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas e parceiros é norteada pelo
nosso Código de Ética, pois aqui acreditamos na Integridade, Transparência, Responsabilidade,
Diversidade e Respeito, que representam o comportamento desejado, garantindo a prática das condutas
éticas e sustentáveis em conformidade com a legislação e órgãos reguladores.
Também contamos com o Guia de Conduta Getnet, que é composto pelos principais temas certificatórios e
legais que regem nosso negócio e direcionam a conduta de nossos colaboradores: Ética, Segurança da
Informação, Anticorrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Proteção de Dados.
Aderimos às melhores práticas nacionais e internacionais para gestão eficiente dos riscos do negócio,
reforçando nossa Cultura de Riscos e capacitando e incentivando cada colaborador a ser um gestor de riscos,
sempre atento nas atividades do dia a dia.
Nossa estrutura de Governança é integrada pela Diretoria Executiva e o seu Comitê Executivo constituído
pelos Diretores Presidente e Vice-Presidentes Executivos, em fase de fortalecimento da Governança através
da formalização de um Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, todos com
regimentos próprios.
A maximização da eficiência e criação de valor de longo prazo da Governança Corporativa da Getnet traduzse, por exemplo, por meio (i) adoção de sistema adequado de tomada de decisões e monitoramento através
dos comitês, (ii) gestão de uma secretária de Governança Corporativa, (iii) prática do código de conduta
ética, (iv) calendário anual de eventos e agenda anual de comitês, (v) matriz de pauta dos comitês, (vi)
plataforma de Governança Corporativa, (vii) práticas sustentáveis, (viii) políticas para transações com
partes interessadas e conflitos de interesses, (ix) Comitê de Remuneração e Nomeação (CRN) e (x)
programa de diversidade.
Reforçando o comprometimento com um modelo de Governança sólido e nosso relacionamento e
compromisso com todas as partes interessadas, faz parte da nossa estratégia de negócios uma atuação
pautada nos princípios do ESG.
Construímos uma estratégia de ESG voltada para geração de valor com os stakeholders, fortalecendo nosso
propósito de “contribuir para que pessoas e negócios prosperem” focado nos eixos de apoio ao pequeno
empreendedor, educação financeira, promoção da diversidade, desenvolvimento de talentos,
responsabilidade pelo nosso impacto ambiental e transição para uma economia de baixo carbono.
Entre os destaques desta atuação temos (i) iniciativas de redução e compensação das emissões de GEE e
neutralizamos o carbono da nossa operação desde 2016, (ii) 100% da nossa cadeia de suprimentos é
avaliada nos quesitos socioambientais; (iii) 100% dos fornecedores estratégicos desenvolvem projetos
sociais com as comunidades locais; (iv) somos signatários do Pacto da ONU em prol da equidade de gênero;
(v) podcast “Avançar” de apoio ao empreendedor na pandemia foi reproduzido mais de 160.000; (vi)
iniciamos o piloto de entrega de POS com moto elétrica com expectativa de redução de 26 toneladas de CO²
e (vii) 5 anos consecutivos certificada como uma das“As Melhores Empresas para Trabalhar” da GPTW.
Para 2022 estamos comprometidos com novos saltos no tema de ESG, (i) incluindo as questões de
materialidade como meta da Companhia, (ii) publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade, (iii)
adesão à pactos e compromissos públicos em prol da agenda de desenvolvimento sustentável e princípios
de diversidade, (iv) ampliar a abrangência das iniciativas de educação financeira e apoio ao pequeno
empreendedor.
A Administração.
São Paulo, 09 de março de 2022.
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1.

Contexto operacional

A Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. (“Getnet” ou “Companhia” ou
“Controladora”), anteriormente controlada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), em
25 de fevereiro de 2021 teve sua cisão parcial aprovada, passando a ser controlada indiretamente pelo
Banco Santander S.A. (“Banco Santander Espanha”). Após, em 11 de novembro de 2021, passou a ser
controlada pela PagoNxt Merchant Solutions S.L., (“PagoNxt Espanha”), empresa que também faz parte
do Grupo Empresarial Santander (“Grupo Santander”), a partir da cisão parcial das participações
acionárias dos antigos controladores.
A alteração na participação acionária faz parte de uma reorganização societária do Grupo Santander e
não apresenta qualquer alteração no quadro de controladores finais ou na estrutura administrativa da
Companhia.
A Getnet, constituída na forma de sociedade anônima, domiciliada na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
Vila Nova Conceição – São Paulo – SP, atua no mercado de adquirência e serviços para meios de
pagamento, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Banco Central do Brasil
(“BACEN”), sendo suas operações voltadas, principalmente, para:










Receita de adquirência referente a prestação de serviços de credenciamento de
estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de
cartões de crédito e de débito;
Receita de processamento referente a captura, transmissão e processamento de dados e
informações, por meio de rede de equipamentos diversos;
Receita de aluguel de Ponto de Venda (POS) referente a instalação, desinstalação, monitoração,
fornecimento, manutenção e a locação de equipamentos utilizados em redes de captura de
transações;
Receita de recarga de crédito na qual atua como distribuidora das operadoras de
telecomunicação para a comercialização de créditos digitais de recarga de telefonia e internet
móvel;
Profit share, que são reconhecidos no momento da transferência da respectiva antecipação de
recebíveis do Santander Brasil (mais detalhes na nota 12);
Outras Receitas de Prestação de Serviço que referem-se a: i) a gestão de pagamentos e
recebimentos efetuados a estabelecimentos credenciados à sua rede; ii) desenvolvimento e
comercialização ou licenciamento de softwares; iii) comercialização produtos ou distribuição de
serviços de entidades fornecedoras de informações cadastrais; iv) prestação de serviços de
infraestrutura técnica, comercial e logística para os negócios relativos ao recebimento de contas
de entidades concessionárias, bancos e outros documentos de arrecadação; v) emissão de
moeda eletrônica nos termos da regulamentação do BACEN prestando os serviços de: (a)
gerenciamento de contas de pagamento pré-pagas; (b) disponibilização de transação de
pagamento com base em moeda eletrônica aportada nas contas de pagamento pré-pagas; e, (c)
conversão dos recursos em moeda física ou escritural, podendo habilitar a sua aceitação com a
liquidação em conta de pagamento pré-paga que gerencia.

Cisão da Getnet do Banco Santander (Brasil) S.A.
Em 25 de Fevereiro de 2021, o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") informou os seus
acionistas e o mercado em geral que o Conselho de Administração Executiva aprovou a proposta de
segregação das participações detidas pelo Santander Brasil na sua subsidiária integral Getnet, através de
uma cisão do Santander Brasil, deliberada pelos seus acionistas em uma assembleia extraordinária de
acionistas. Adicionalmente, na mesma data, o Conselho Fiscal do Santander Brasil emitiu um parecer
favorável sobre a proposta de cisão.
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Após a aprovação dos estudos e proposta do Conselho de Administração do Santander Brasil, em 31 de
março de 2021, os acionistas do Santander Brasil e da Getnet aprovaram a cisão. Como resultado, a Getnet
registrou no seu capital social a parte do acervo líquido gerado pela cisão do Santander Brasil, que
corresponde ao ativo fiscal diferido registrado no montante de R$398.533. A operação tornou-se efetiva
imediatamente após a aprovação pelos acionistas de ambas as empresas em 31 de março de 2021.
Aprovação da cisão da Getnet do Santander Brasil pelo BACEN
Em 14 de julho de 2021 por meio do comunicado publicado no Diário Oficial n° 131, Seção 3 do BACEN,
foi aprovado pelo órgão competente a incorporação da parcela cindida do patrimônio do Santander Brasil
referente a sua participação na Getnet. Para a entrega das Ações Getnet e das Units Getnet aos acionistas
do Santander Brasil no Brasil foi estabelecida a data de corte na data de 15 de outubro de 2021, com a
entrega das ações e das units no dia 18 de outubro de 2021.
Aprovação de concessão de registro da Getnet pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Securities
and Exchange Commission - SEC
Em 10 de agosto de 2021 a Getnet obteve a concessão de registro de emissor que trata a instrução CVM
N° 480/09, na categoria “A”, sendo nessa data o deferimento de registro de companhia aberta (categoria
A) da Getnet pela CVM. Em 5 de agosto de 2021, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão deferiu o pedido de
listagem da Getnet e a admissão à negociação das ações e das Units de emissão da Getnet. No Brasil a
data de corte para entrega das ações foi a data de 15 de outubro de 2021, com a entrega das ações e das
units no dia 18 de outubro de 2021, perante a CVM e B3. O processo de listagem perante a SEC e National
Association of Securities Dealers Automated Quotations - Nasdaq foram concluídos no mês de outubro
de 2021 e o início das negociações no mercado americano iniciaram no dia 22 de outubro de 2021.
No dia 18 de outubro de 2021 as ações e units da Getnet (GETT11, GETT3 e GETT4) passaram a ser
negociadas na B3, e no dia 22 de outubro de 2021 as ADRs (GET) também passaram a ser listadas na
Nasdaq, encerrando o processo de cisão deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de março
de 2021, uma vez que as ações da Companhia foram entregues aos acionistas do Santander Brasil.
Nova subsidiária - Getnet Sociedade de Crédito Direto S.A.
Em 12 de fevereiro de 2021, a Getnet recebeu autorização do BACEN para operar uma Sociedade de
Crédito Direto - “SCD”, conforme definido pela Resolução 4.656/18, em decorrência da expansão de
nossos negócios na oferta de produtos financeiros como empréstimos diretamente a comerciantes
durante 2021. Esta SCD entrou em operação ao longo do segundo trimestre de 2021.
O arcabouço regulatório das SCDs é simples e direto, tendo em vista que tais instituições possuem um
escopo de atividades limitado e menos complexo, focando exclusivamente na concessão de empréstimos
e financiamentos, bem como na aquisição de recebíveis, com recursos financeiros oriundos ou de capital
próprio ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
Visando dar maior segurança jurídica a este “novo mercado de crédito brasileiro”, a regulamentação
aplicável exige que as SCDs selecionem seus clientes com base em critérios consistentes, verificáveis e
transparentes, incluindo aspectos relevantes da avaliação do risco de crédito, limitada a lista exaustiva
prevista no regulamento, abrangendo: (i) a análise de crédito de terceiros; (ii) as cobranças de dívidas de
terceiros; (iii) atuação como representante de seguros na distribuição de seguros relativos as operações
de crédito; e (iv) emissão de moeda eletrônica, não obstante as SCDs estão proibidas de ter participações
societárias em instituições financeiras e também de captar recursos com o público, exceto para emissão
de ações.
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Transação com a Eyemobile Tecnologia Ltda.
Em 3 de agosto de 2021, diante do cumprimento das condições precedentes aplicáveis, foi implementado
o fechamento da operação relativa à aquisição pela Getnet da participação societária na Eyemobile
Tecnologia Ltda. (“Eyemobile”), com a subsequente transformação de tipo societário da Eyemobile em
sociedade anônima e aumento de capital social da Eyemobile, totalmente subscrito pela Getnet. A
Eyemobile é uma empresa de tecnologia que atua por meio da oferta de soluções de software voltadas
ao mercado de pagamentos, POS, frente de caixa e eventos. Com o fechamento da transação, a Getnet
passou a deter 60% (sessenta por cento), adquirida por meio de um total de R$ 21,5 milhões pagos em
dinheiro para a aquisição de: (i) participação de 44% (R$ 11,5 milhões) e aumento de capital (R$ 10
milhões) resultando em um aumento do nível de participação de 16%. Adicionalmente, a Getnet poderá
desembolsar um montante adicional de R$ 3,5 milhões, condicionado a certas metas financeiras e
operacionais nos próximos 18 meses.

Aprovação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
O Conselho de Administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas na reunião realizada em 09 de março de 2022.
2.

Base de preparação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor que, no caso de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Getnet no processo de
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas , estão divulgadas nas notas explicativas.

(a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas contidas nas Demonstrações Financeira
Padronizadas foram preparadas, e estão sendo apresentadas de acordo com as normas emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e de acordo com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (“IFRS”)emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”),
de forma condizente com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis.
(b) Demonstração do Valor Adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”), individual e consolidada, é
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.
(c) Outras informações
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c.1) Adoção de novas normas e interpretações
As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em
1º de janeiro de 2021:
• Alterações ao IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 “Instrumentos Financeiros”, IFRS 4 “Contratos de Seguro”
e IFRS 16 ”Arrendamentos”:
as alterações previstas na Fase 2 da reforma Interbank Offered Rates (“IBOR”) abordam questões
que podem afetar as Demonstrações Financeiras durante a reforma de uma taxa de juros de
referência, incluindo os efeitos das mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de
hedge decorrentes da substituição de uma taxa por uma taxa de referência alternativa (questões
de substituição). A data efetiva de aplicação dessa alteração foi 1º de janeiro de 2021. As
implementações acima não tiveram impactos significativos nestas Demonstrações Financeiras.
Normas e interpretações que entrarão em vigor após 31 de dezembro de 2021
O IASB divulgou algumas alterações a certas normas contábeis que ainda não entraram em vigor,
e a Companhia e suas controladas não as adotaram antecipadamente para a preparação dessas
demonstrações financeiras consolidadas.
Alterações à IFRS 10/CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas e IAS 28/CPC 18 (R2) - Venda ou
Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture
As alterações à IFRS 10/CPC 36 (R3) e à IAS 28/CPC 18 (R2) tratam de situações que envolvem a
venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture.
Especificamente, os ganhos e as perdas resultantes da perda de controle de uma controlada que
não contenha um negócio em uma transação com uma coligada ou joint venture contabilizada
utilizando o método de equivalência patrimonial são reconhecidos no resultado da controladora
apenas proporcionalmente às participações do investidor não relacionado nessa coligada ou joint
venture. Da mesma forma, os ganhos e as perdas resultantes da remensuração de investimentos
retidos em alguma antiga controlada (que tenha se tornado coligada ou joint venture
contabilizada pelo método de equivalência patrimonial) ao valor justo são reconhecidos no
resultado da antiga controladora proporcionalmente às participações do investidor não
relacionado na nova coligada ou joint venture.
A data de vigência das alterações ainda não foi definida pelo IASB; porém, é permitida a adoção
antecipada das alterações A Getnet está avaliando os possíveis impactos quando da adoção da
norma.
Alterações à IAS 1/CPC 26 (R1) – Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes
As alterações à IAS 1/CPC 26 (R1) afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou
não circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer
ativo, passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens.
As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se
baseia nos direitos existentes na data do balanço, especificam que a classificação não é afetada
pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu direito de postergar a liquidação do
passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são cumpridas na data do
balanço, e introduzem a definição de ‘liquidação’ para esclarecer que a liquidação se refere à
transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros
ativos ou serviços.
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As alterações são aplicáveis retrospectivamente para exercício iniciado em ou após 1º de janeiro
de 2023, sendo permitida a adoção antecipada. A Getnet está avaliando os possíveis impactos
quando da adoção da norma.
Alterações à IFRS 3/CPC 15 – Combinação de negócios - Referência à Estrutura Conceitual
As alterações atualizam a IFRS 3/CPC 15 de modo que ela se refere à Estrutura Conceitual de
2018 em vez da Estrutura de 1989. Elas também incluem na IFRS 3/CPC 15 a exigência de que,
para obrigações dentro do escopo da IAS 37/CPC 25, o comprador aplica a IAS 37/CPC 25 para
determinar se há obrigação presente na data de aquisição em virtude de eventos passados. Para
um tributo dentro do escopo da IFRIC 21 – Tributos, o comprador aplica a IFRIC 21 para
determinar se o evento que resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até a data de
aquisição.
Finalmente, as alterações acrescentam uma declaração explícita de que o comprador não
reconhece ativos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios.
As alterações são aplicáveis a combinações de negócios cuja data de aquisição ocorra em ou após
o início do primeiro exercício iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022. A adoção antecipada é
permitida se a entidade também adotar todas as outras referências atualizadas (publicada em
conjunto com a Estrutura Conceitual atualizada) na mesma data ou antes. A Getnet está
avaliando os possíveis impactos quando da adoção da norma.
Alterações à IAS 16/CPC 27 – Imobilizado — Recursos antes do uso pretendido
As alterações proíbem deduzir do custo de um item do imobilizado qualquer recurso proveniente
da venda de itens produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para trazer
o ativo ao local e na condição necessária para que seja capaz de operar da maneira pretendida
pela Administração. Consequentemente, a entidade reconhece esses recursos da venda e
correspondentes custos no resultado. A entidade mensura o custo desses itens de acordo com a
IAS 2/CPC 16 (R1) - Estoques.
As alterações esclarecem ainda o significado de ‘testar se um ativo está funcionando
adequadamente’. Atualmente, a IAS 16/CPC 27 determina isso como avaliar se o desempenho
técnico e físico do ativo é tal que o mesmo possa ser usado na produção ou fornecimento de
bens ou serviços, para aluguel para terceiros, ou para fins administrativos.
Se não apresentados separadamente na demonstração do resultado abrangente, as
demonstrações financeiras devem divulgar os valores dos recursos e custos incluídos no
resultado correspondentes aos itens produzidos que não sejam um produto das atividades
ordinárias da entidade, e cuja(s) rubrica(s) na demonstração do resultado abrangente inclua(m)
esses recursos e custos.
As alterações são aplicadas retrospectivamente, mas apenas para itens do imobilizado que são
levados ao local e na condição necessária para que os mesmos sejam capazes de operar da
maneira pretendida pela Administração no ou após o início do primeiro exercício apresentado
nas demonstrações financeiras no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez.
A entidade deve reconhecer o efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do
saldo inicial de lucros acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme
aplicável) no início do primeiro exercício apresentado.
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As alterações são aplicáveis para exercício iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022, sendo
permitida a adoção antecipada. A Getnet está avaliando os possíveis impactos quando da adoção
da norma.
Alterações à IAS 37/CPC 25 – Contratos Onerosos – custo de cumprimento do contrato
As alterações especificam que o ‘custo de cumprimento’ do contrato compreende os ‘custos
diretamente relacionados ao contrato’. Os custos diretamente relacionados ao contrato
compreendem os custos incrementais de cumprimento desse contrato (por exemplo,
funcionários ou materiais) e a alocação de outros custos diretamente relacionados ao
cumprimento de contratos (por exemplo, alocação das despesas com depreciação para um item
do imobilizado usado no cumprimento do contrato).
As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas as suas
obrigações no início do exercício no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. Os
números comparativos não são reapresentados. Ao invés disso, a entidade deve reconhecer o
efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros
acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme aplicável) na data de adoção
inicial.
As alterações são aplicáveis para o exercício a ser iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022,
sendo permitida adoção antecipada. A Getnet está avaliando os possíveis impactos quando da
adoção da norma.
IFRS 17 - Contratos de Seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu o IFRS para contratos de seguros que visa substituir o IFRS 4. O
IFRS 17 tem como data de implementação 1º de janeiro de 2023. Esta norma tem o objetivo de
demonstrar maior transparência e informações úteis nas demonstrações financeiras, sendo uma
das principais mudanças o reconhecimento dos lucros a medida da entrega dos serviços de
seguros, a fim de avaliar o desempenho das seguradoras ao longo do tempo. A Getnet está
avaliando os possíveis impactos quando da adoção da norma.
IAS 12 – Tributos sobre o lucro
Requer que as entidades reconheçam o imposto diferido sobre as transações que, no
reconhecimento inicial, dão origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e
dedutíveis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de uso
e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, como
exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos adicionais. A referida
alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.
IAS 8 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
Esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças nas políticas contábeis de mudanças
nas estimativas contábeis, uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas
prospectivamente a transações futuras e outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas
contábeis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos
anteriores, bem como ao período atual. A referida alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro
de 2023.
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020 – a serem adotadas a partir de 1º de janeiro de
2022
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IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros
A alteração esclarece que ao aplicar o teste de ‘10%’ para avaliar se o passivo financeiro deve ser
baixado, a entidade inclui apenas os honorários pagos ou recebidos entre a entidade (devedor)
e o credor, inclusive honorários pagos ou recebidos pela entidade ou credor em nome da outra
parte.
A alteração é aplicável prospectivamente a modificações e trocas ocorridas na ou após a data em
que a entidade aplica a alteração pela primeira vez.
A alteração é aplicável para exercício a ser iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022, sendo
permitida adoção antecipada. A Getnet está avaliando os possíveis impactos quando da adoção
da norma.
Não há outras normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião
da Administração, ter impacto significativo no resultado do exercício ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia e suas controladas.
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2.1. Consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta
ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as
atividades relevantes da investida.
As entidades controladas incluídas na consolidação estão descritas na nota nº 4 e as políticas contábeis
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão descritas nas
respectivas notas explicativas.
Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras:
Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Getnet detém o controle. As controladas são totalmente
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Getnet. A consolidação é
interrompida a partir da data em que a Getnet deixa de ter o controle sobre alguma entidade.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data
da aquisição.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre entidades da Getnet são eliminados. Os
prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma
perda por redução ao valor recuperável do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Getnet.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de cada uma das entidades
controladas pela Getnet são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a
entidade atua (a "moeda funcional").
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em reais, sendo essa a
moeda funcional e de apresentação da Getnet.
3.

Informações por segmentos

Um segmento de negócio é um componente identificável da entidade que se destina a fornecer um produto
ou um serviço individual ou um grupo de produtos ou serviços relacionados, e que esteja sujeito a riscos e
benefícios que sejam diferenciáveis dos restantes segmentos de negócio.
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais que é o Diretor Presidente (“CEO”), na qual
analisa itens da demonstração de lucros ou perdas e outros resultados abrangentes. O CEO considera toda
a Companhia como um único segmento operacional e reportável, monitorando as operações, tomando
decisões sobre alocação de recursos, planejamento financeiro e estratégico e avaliação de desempenho
com base em um único segmento operacional. O CEO analisa os dados financeiros relevantes para a
Companhia e suas controladas.
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A receita, os resultados e os ativos da Companhia para este segmento reportável podem ser determinados
por referência pelas demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente e balanço
patrimonial.
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4.

Subsidiárias
(a) Movimentação dos investimentos

A movimentação dos investimentos é a seguinte:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Resultado com equivalência patrimonial
Venda de subsidiária

23.106
6.067
(1.434)

Saldo em 31 de dezembro de 2020
Resultado com equivalência patrimonial
Adição de investimento (1)
Distribuição de dividendos
Saldo em 31 de dezembro de 2021

27.739
12.964
82.255
(57)
122.901

(1) O referido montante é relativo à constituição da subsidiária da Companhia, Getnet Sociedade de
Crédito Direto S.A, conforme descrito na nota explicativa nº 1 – Nova subsidiária, no valor de R$ 76.000.
A operação foi registrada no segundo trimestre de 2021 tendo como contrapartida investimentos e
outros ativos, que registrava um adiantamento para esse fim, tratando-se, portanto, de uma transação
sem efeito no caixa ou no resultado do exercício de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2021.
O valor relativo a R$ 6.255 compreende o investimento que Companhia adquiriu junto à Eyemobile,
cuja participação da Companhia é de 60% do capital social da Eyemobile. A operação foi registrada no
terceiro trimestre de 2021, com resultado de ágio na operação. Maiores detalhes estão descritos na
nota explicativa nº 8.

(b) Participação societária nos investimentos
Nas demonstrações financeiras individuais da Getnet, os investimentos em suas controladas são
atualizados através do método de equivalência patrimonial. Os investimentos estão localizados no Brasil,
conforme demonstrado abaixo:
Controlada

Natureza

% de participação
31/12/2021

% de Participação
31/12/2020

Auttar H.U.T. Processamento de Dados Ltda. (“Auttar”)

Controlada

100%

100%

Getnet Sociedade de Crédito Direto S.A (“SCD”)

Controlada

100%

-

Eyemobile Tecnologia S.A. (“Eyemobile”)

Controlada

60%

-

Investimento na Auttar
Em 31 de dezembro de 2021 a Getnet detém 100% de participação na subsidiária Auttar, adquirida em
junho de 2009, na qual incluiu nessas demonstrações financeiras consolidadas. A principal atividade da
Auttar é o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
Investimento na SCD
Em 31 de dezembro de 2021 a Getnet detém 100% de participação na subsidiária SCD, constituída em 24
de maio de 2021, na qual incluiu nessas demonstrações financeiras consolidadas. Maiores detalhes da
atividade da subsidiária na Nota 1.
Investimento na Eyemobile
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Em 12 de maio de 2021, a Getnet celebrou um acordo de investimento, e outras avenças, com a
Eyemobile, na qualidade de interveniente anuente, estabelecendo os termos da negociação de compra e
venda das quotas representativas do capital social da Eyemobile. A aquisição do controle foi concluída em
3 de agosto de 2021, de forma que a Getnet passou a deter 60% do capital votante da Eyemobile, pelo
valor de R$ 19.415, correspondente ao valor patrimonial das cotas na data da compra, somado ao valor
do aporte das ações integralizadas no ato da subscrição. A Eyemobile tem como objeto social a exploração
de atividades de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, aluguel
de máquinas e equipamentos para escritório e o comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática.

31/12/2021
43.159
86.194
10.999

Patrimônio
líquido
contábil
31/12/2021
35.019
82.027
9.758

140.352

126.804

Total de
ativos
Auttar H.U.T. Proces.de Dados Ltda.
Getnet Sociedade de Crédito Direto S. A
Eyemobile Tecnologia S.A.
Total

31/12/2020
35.536

Patrimônio
líquido
contábil
31/12/2020
27.739

35.536

Total de
ativos
Auttar H.U.T. Proces.de Dados Ltda.
Toque Fale Serv.de Telemarketing Ltda.
(1)

Total
(1)

Resultado das
Controladas

Valor dos
investimentos

31/12/2021
7.280
6.085
(668)

31/12/2021
35.019
82.027
5.855

Resultado
equivalência
patrimonial
31/12/2021
7.280
6.085
(401)

12.697

122.901

12.964

Resultado das
Controladas

Valor dos
investimentos

31/12/2020
4.217

31/12/2020
27.739

Resultado
equivalência
patrimonial
31/12/2020
4.217

-

-

-

(235)

27.739

4.217

27.739

3.982

Vendida para o Santander Brasil.

Política Contábil
A Getnet possui investimento em controladas, os quais são avaliados pelo método da equivalência
patrimonial. O investimento é inicialmente reconhecido pelo custo de aquisição e seu valor contábil é
aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da Getnet nos lucros ou prejuízos gerados
pela investida após a aquisição. A participação no lucro ou prejuízo de controladas é reconhecida no
resultado do exercício da Getnet. As distribuições recebidas das investidas reduzem o valor contábil do
investimento.
5.

Gestão de riscos

Os acionistas e Administradores da Getnet consideram a gestão de riscos um instrumento essencial para
a tomada de decisões estratégicas, inclusive para a maximização da eficiência no uso do capital para suas
operações.
Em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos, a Getnet tem aprimorado políticas,
sistemas e controles internos, para uma constante mitigação de possíveis riscos e/ou materialização de
perdas decorrentes da exposição aos riscos de crédito, liquidez, mercado e operacionais.
(a)

Risco de crédito – Risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações
de acordo com um instrumento financeiro ou contrato com cliente, levando a um prejuízo
financeiro para a Companhia. A Companhia está exposta ao risco de crédito de suas atividades
operacionais, principalmente referente ao contas a receber e também ao caixa e equivalentes de
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caixa. Apesar de caixa e equivalentes de caixa estarem expostos ao risco de crédito, este risco é
monitorado, e as perdas de crédito esperadas são consideradas imateriais. Nas operações de
adquirência, os bancos emissores de cartão têm a obrigação de efetuar o pagamento à Getnet, os
valores relativos às transações realizadas pelos portadores dos cartões por eles emitidos, para que
a Getnet possa realizar o pagamento de tais valores aos estabelecimentos comerciais
credenciados, deste modo, a Getnet está exposta ao risco de crédito dos emissores de cartão,
sendo que a maior exposição para riscos de crédito está vinculada às operações registradas nas
linhas de “Outras contas a receber de clientes” na nota 6.1 c). Para gestão do risco de perdas
decorrentes do contas a receber, a Getnet constitui provisões para perdas esperadas de crédito de
liquidação duvidosa para cada operação, considerando a condição de atraso e a metodologia da
política de perdas por redução ao valor recuperável, de acordo com a IFRS 9/CPC 48, portanto, a
Companhia reconhece uma provisão para perdas com base em perdas esperadas vitalícias da
matriz de provisão e dias vencidos em cada data de divulgação.
(b)

Risco de liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que
afetam a realização das estratégias e de objetivos da Getnet estejam continuamente avaliados. A
Getnet gerencia o risco de liquidez estabelecendo ferramentas necessárias para sua gestão em
cenários normais ou de crise. O frequente acompanhamento visa mitigar possíveis descasamentos
dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. A abordagem da Getnet na gestão de
liquidez é assegurar que sempre tenham recursos suficientes para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, a fim de evitar perdas não aceitáveis ou que
resultem em exposição indevida à reputação da Getnet. A previsão de fluxo de caixa é realizada
pelo departamento de tesouraria, que monitora as previsões contínuas das necessidades de
liquidez da empresa para garantir que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais, mantendo o espaço livre suficiente em suas linhas de empréstimo compromissadas
não utilizadas em todos os momentos para que a Companhia não viole os convents acordados
(quando aplicável). A gestão do risco de liquidez é realizada para: (i) mensurar o risco de liquidez,
a Companhia possui ferramentas de controle da previsão de fluxo de caixa para garantir que a
Getnet tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais; (ii) monitorar
diariamente as necessidades de caixa, segregadas em cobertura de liquidez e caixa de livre
movimentação, garantindo que estejam consistentes com as políticas e valores mínimos definidos
pela administração; (iii) limites e alertas de risco de liquidez, monitorados mensalmente pela
administração e pelo controlador onde são medidos os valores disponíveis e a projeção de
eventuais gaps em um horizonte de 90 dias; (iv) o teste do plano de contingência é realizado
semestralmente, sendo contratados linhas de crédito previamente aprovados com outras
instituições financeiras para eventual cobertura emergencial.

(c)

Risco de taxa de juros – Este risco surge devido a possibilidade de perda de valor em ativos da
Getnet por flutuações na taxa de juros do país. A Getnet está exposta ao risco de taxas de juros
por conta de liquidação do contas a receber em prazo reduzido, descasamento entre as liquidações
das operações com os recebimentos dos repasses das bandeiras; e, pela eventual dificuldade de
captação de recursos. Além do risco financeiro gerado por uma eventual queda de spread, em
função de uma possível elevação dos custos de captação. A Companhia gerencia o risco de taxa de
juros mantendo uma diversificação de captação de recursos em taxas fixas e variáveis.

(d)

Risco de taxa de câmbio – Corresponde à possibilidade de perda de valor devido a variações
cambiais. A exposição ao risco de taxa de câmbio pela Getnet é em função dos recebíveis de
emissores internacionais. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Getnet não
está materialmente exposta ao risco cambial.

(e)

Gestão de capital - A política vigente de Gestão dos Riscos de Liquidez e Mercado, segue a
Resolução do BACEN nº 4557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o Gerenciamento de
Riscos e a Estrutura de Gerenciamento de Capital, realizando o uso eficiente do capital como
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componente indispensável do processo decisório dos negócios, sendo seu gerenciamento fator de
diferenciação competitiva. Com a gestão integrada de riscos, esta prática suporta o crescimento
projetado da Companhia, além de aumentar a capacidade de rentabilizá-la, possuindo como
direcionadores, são eles: (i) utilização eficiente do capital, por meio da alocação em negócios
considerando o risco versus retorno; (ii) otimização do capital alocado nos negócios e produtos de
maior rentabilidade; (iii) gestão integrada de riscos garantindo a posição de solidez no mercado,
ao adotar as melhores práticas de gestão e mitigação de riscos.
6.

Instrumentos Financeiros

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um
passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
A Companhia determina a classificação dos instrumentos financeiros, conforme as seguintes categorias:
Consolidado

Ativos financeiros

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos
Total dos ativos financeiros

31 de dezembro de 2021
Valor justo por
Custo
meio do
Total
amortizado
resultado
abrangente

31 de dezembro de 2020
Valor justo por
Custo
meio do
Total
amortizado
resultado
abrangente

670.441
875.240
54.578.684
200.491
56.324.856

555.413
555.413

670.441
1.430.653
54.578.684
200.491
56.880.269

265.096
393.783
39.968.233
205.718
40.832.830

265.096
531.600
925.383
- 39.968.233
205.718
531.600 41.364.430

51.610.405

-

51.610.405

38.767.156

- 38.767.156

3.489.858

-

3.489.858

1.091.157

26.315
236.990
55.363.568

-

26.315
236.990
55.363.568

23.049
307.205
40.188.567

Passivos financeiros
Circulante/Não circulante
Contas a pagar
Empréstimos e
financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras obrigações
Total dos passivos financeiros

-

1.091.157

23.049
307.205
- 40.188.567

Controladora

Ativos financeiros
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos
Total dos ativos financeiros
Passivos financeiros
Circulante/Não circulante
Contas a pagar
Empréstimos e
financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras obrigações

31 de dezembro de 2021
Valor justo por
Custo
meio do
Total
amortizado
resultado
abrangente

31 de dezembro de 2020
Valor justo por
Custo
meio do
Total
amortizado
resultado
abrangente

605.413
839.427
54.573.643
198.944
56.217.427

555.413
555.413

605.413
1.394.840
54.573.643
198.944
56.772.840

264.408
384.026
39.965.068
204.824
40.818.326

531.600
531.600

264.408
915.626
39.965.068
204.824
41.349.926

51.611.299

-

51.611.299

38.768.130

-

38.768.130

3.489.141

-

3.489.141

1.091.157

-

1.091.157

26.315
232.798

-

26.315
232.798

23.049
303.252

-

23.049
303.252
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55.359.553
55.359.553
Total dos passivos financeiros

6.1

40.185.588

-

40.185.588

Ativos Financeiros
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
31/12/2021

Caixa
Bancos
Disponibilidade e aplicações em moeda estrangeira no exterior (1)
Total

Controladora

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

229

41

59

41

646.304

255.407

581.446

254.719

23.908

9.648

23.908

9.648

670.441

265.096

605.413

264.408

(1) Referem-se a aplicações financeiras com alta liquidez em dólar norte-americano.

(b) Aplicações financeiras
Consolidado
Letras Financeiras do Tesouro (1)
Fundo de investimentos (2)
Total
(1)

(2)

Controladora

31/12/2021
555.413

31/12/2020
531.600

31/12/2021
555.413

31/12/2020
531.600

875.240

393.783

839.427

384.026

1.430.653

925.383

1.394.840

915.626

Consiste em investimentos em Letras Financeiras do Tesouro ("LFT") com uma taxa de juros de rendimento de 99,04%
da taxa básica de juros - SELIC (9,25% e 2,0% ,em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, respectivamente),
tal investimento é realizado para cumprir certos requisitos de instituições de pagamento autorizadas, conforme
estabelecido pelo regulamento do BACEN. Este ativo financeiro foi classificado a valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Referem-se aos valores aplicados no Fundo de Investimento SBAC Renda fixa referenciado DI, onde a Getnet possui cotas
de participação. O fundo de investimento é composto substancialmente por títulos públicos com elevada liquidez,
classificado como nível 1, conforme Nota 6.3.

(c) Contas a receber
Consolidado
31/12/2021
Contas a receber de emissores de cartão
Outras contas a receber de clientes
Provisão para perdas esperadas de
crédito de liquidação duvidosa
Total

Controladora

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

54.131.057
509.359

39.610.114
416.443

54.131.057
503.011

39.610.114
412.279

(61.732)

(58.324)

(60.425)

(57.325)

54.578.684

39.968.233

54.573.643

39.965.068
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Movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa
Consolidado
Saldo início
Adições
Reversões
Saldo final

31/12/2021
58.324
67.351
(63.943)
61.732

Controladora
31/12/2020
66.564
69.789
(78.029)
58.324

31/12/2021
57.325
67.225
(64.125)
60.425

31/12/2020
65.668
69.476
(77.819)
57.325
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Política Contábil
Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por
meio de outros resultados abrangentes; e (iii) valor justo por meio do resultado. A classificação é feita
com base tanto no modelo de negócio da Companhia para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto
nas características dos fluxos de caixa contratuais do mesmo. As classificações dos ativos financeiros são
detalhadas a seguir:
Custo amortizado
São mantidos dentro do modelo de negócio de arrecadar fluxos de caixa contratuais e tais fluxos de caixa
representam apenas pagamentos do principal e de juros, portanto, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de
juros, deduzidas das provisões para redução ao valor recuperável.
As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras.
Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo financeiro são reconhecidos diretamente no
resultado, juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por redução ao valor recuperável são
apresentadas em separado na demonstração do resultado.
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes caso atenda
ao conceito de somente pagamento de principal e juros e que seja mantido no modelo de negócio de
arrecadação de fluxos de caixa contratuais e ou venda do ativo financeiro.
Mudanças no valor contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo
reconhecimento dos ganhos ou perdas por redução ao valor recuperável, receita com juros e ganhos e
perdas cambiais, os quais são reconhecidos no resultado. Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos
ou perdas cumulativas que haviam sido reconhecidos em outros resultados abrangentes são
reclassificados do patrimônio líquido para o resultado. As receitas com juros provenientes desses ativos
financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros.
Valor justo por meio de resultado (VJR)
Os ativos são mensurados ao valor justo por meio do resultado quando não atendem os critérios de
classificação de custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando
no reconhecimento inicial foi designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil. Eventuais
ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado no exercício em que ocorrerem.
Desreconhecimento de ativos financeiros
Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido
ou tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade.
Perdas por redução ao valor recuperável
A Getnet avalia, em base prospectiva a cada data do balanço, as perdas de créditos esperadas dos ativos
financeiros registrados ao custo amortizado.
A metodologia de avaliação de perdas por redução ao valor recuperável aplicada depende da existência
ou não de um aumento significativo no risco de crédito e são baseadas na diferença entre os fluxos de
caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera
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receber, descontados por uma aproximação da taxa de juros efetiva original. Os fluxos de caixa esperados
incluem os fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam parte
integrante dos termos contratuais.
A Companhia reconhece uma perda para todo instrumento financeiro não mensurado a valor justo por
meio do resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são baseadas na diferença entre os fluxos
de caixa contratuais devidos da Getnet e os fluxos de caixa que a Getnet espera receber, descontados a
uma taxa efetiva de juros aproximado ao original. A Getnet aplica abordagem simplificada no cálculo das
perdas por redução ao valor recuperável e reconhece perdas baseadas na redução ao valor recuperável
vitalícias, matriz de provisão e dias vencidos em cada data de fechamento.
Para o contas a receber, a Getnet aplica a abordagem simplificada, conforme permitido pela IFRS 9/CPC
48, reconhecendo as perdas esperadas ao longo do período durante o qual a entidade estiver exposta ao
risco de crédito, a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e a valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são avaliados para perda por redução ao valor recuperável a cada exercício. Os valores
contábeis desses ativos são ajustados pela provisão de perdas esperadas de crédito de liquidação
duvidosa em contrapartida na demonstração do resultado do exercício. A reversão de perdas previamente
registradas é reconhecida na demonstração do resultado no exercício em que a redução ao valor
recuperável diminuir e puder ser relacionada objetivamente a um evento de recuperação. O valor
registrado nas Demonstrações do Resultado na rubrica ‘Outras receitas (despesas) operacionais’, é
apresentado na tabela ‘Movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação
duvidosa’ na nota 6.1 (c).
6.2 Passivos Financeiros
a)

Contas a pagar
Consolidado
31/12/2021

Transações de

pagamento (1)

Outros passivos financeiros (2)
Total

Controladora

31/12/2020

50.980.629

38.241.934

31/12/2021
50.980.563

31/12/2020
38.241.934

629.776

525.222

630.736

526.196

51.610.405

38.767.156

51.611.299

38.768.130

(1) Refere-se principalmente a transações de pagamentos com o Santander Brasil (parte relacionada) em um montante de R$ 18.858
mil em 31 de dezembro de 2021 e R$ 17.474 mil em 31 de dezembro de 2020, (maiores detalhes na nota explicativa 12), sendo o
restante relacionado a valores a pagar para estabelecimentos comerciais de transações com cartão de crédito.
(2) Refere-se a montante a pagar como taxa de interchange fee e montantes que estão a ser analisados para aprovação de
liquidação.

b) Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
31/12/2021
Empréstimos e financiamentos a custo amortizado (1)
Total

31/12/2020

Controladora
31/12/2021

31/12/2020

3.489.858

1.091.157

3.489.141

1.091.157

3.489.858

1.091.157

3.489.141

1.091.157
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(1)

Inclui as operações denominadas em reais com instituições de crédito decorrentes das linhas de crédito de
empréstimos e financiamentos e repasses do país (BNDES/FINAME).

O aumento das obrigações por empréstimos no exercício se deu pela captação de capital de giro para suportar as atividades
operacionais da Companhia, que teve como estratégia a expansão da oferta de produtos de antecipação de recebíveis.

Abaixo os tipos de operações e as taxas das captações:
Consolidado
Taxa
Capital de giro (1)

110,63% da

Vencimento
CDI(2)

31/12/2021

31/12/2020

Fev/22

2.993.507

Capital de giro (1)

9,16% da CDI(2)

Jan/22

457.416

-

FINAME/BNDES

3,75% a.a + TJLP

-

-

2.957

De 11,11% - 11,15% a.a

De Mai/24 - Fev/25

38.935

36.842

3.489.858

1.091.157

Outros financiamentos
Total

1.051.358

(1) Captação realizada com o Santander Brasil, maiores detalhes vide nota explicativa 12.
(2) Taxa de CDI significa a taxa de depósito interbancário brasileiro (Certificado de Depósito Interbancário), que é uma média das
taxas de juros interbancárias no Brasil.

Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Captação
Amortização do principal
Apropriação de juros

Controladora

652.545

652.545

2.842.742

2.842.742

(2.399.622)

(2.399.622)

28.552

28.552

(33.060)

(33.060)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

1.091.157

1.091.157

Captação

6.511.673

6.510.906

(4.164.474)

(4.164.421)

Juros pagos

Amortização do principal
Apropriação de juros

110.715

110.695

Juros pagos

(59.213)

(59.196)

3.489.858

3.489.141

Saldo em 31 de dezembro de 2021

Consolidado
b) Composição
da dívida
Até 3
meses
Empréstimos e
financiamentos
no país

3.454.903

31 de dezembro de 2021
De 3 a 12
Acima de
meses
12 meses
9.813

25.142

Total
3.489.858

Até 3
meses
1.058.034

31 de dezembro de 2020
De 3 a 12
Acima de
meses
12 meses
5.313

27.810

Total
1.091.157

Controladora
b) Composição
da dívida
Até 3
meses

31 de dezembro de 2021
De 3 a 12
Acima de
meses
12 meses

Total

Até 3
meses

31 de dezembro de 2020
De 3 a 12
Acima de
meses
12 meses

Total
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Empréstimos e
financiamentos
3.454.900
9.799
24.442
3.489.141
1.058.034
no país

5.313

27.810

1.091.157

Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como (i) passivos financeiros ao valor
justo por meio do resultado ou (ii) passivos financeiros ao custo amortizado, conforme apropriado.

Custo amortizado
São inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com
juros reconhecidas no resultado.
Ganhos e perdas desses passivos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado.
6.3 Estimativa do valor justo
A tabela a seguir apresenta uma comparação entre o valor contábil e o valor justo dos instrumentos
financeiros da Getnet:
31 de dezembro de 2021
Consolidado
Ativos Financeiros

Valor contábil
Nível 1

Valor justo

Nível 2

Total

Nível 1

Nível 2

Total

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos(1)

670.441
1.430.653
-

54.578.684
200.491

670.441
1.430.653
54.578.684
200.491

670.441
1.430.653
-

54.578.684
200.491

670.441
1.430.653
54.578.684
200.491

Total dos ativos financeiros

2.101.094

54.779.175

56.880.269

2.101.094

54.779.175

56.880.269

Contas a pagar – Circulante
Empréstimos e financiamentos
- Circulante/ Não circulante
Passivo de arrendamento
Outras obrigações - Circulante/
Não circulante(2)

-

51.610.405

51.610.405

-

51.610.405

51.610.405

-

3.489.858

3.489.858

-

3.489.858

3.489.858

-

26.315

26.315

-

26.315

26.315

-

236.990

236.990

-

236.990

236.990

Total dos passivos financeiros

-

55.363.568

55.363.568

-

55.363.568

55.363.568

Passivos financeiros

31 de dezembro de 2020
Consolidado

Valor contábil

Valor justo

Ativos Financeiros

Nível 1

Nível 2

Total

Nível 2

Total

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos(1)

265.096
925.383
-

39.968.233
205.718

265.096
925.383
39.968.233
205.718

265.096
925.383
-

39.968.233
205.718

265.096
925.383
39.968.233
205.718

1.190.479

40.173.951

41.364.430

1.190.479

40.173.951

41.364.430

Total dos ativos financeiros

Nível 1

PÁGINA: 47 de 84

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2021 - GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
Versão : 1S.A

Notas Explicativas
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Passivos financeiros
Contas a pagar – Circulante
- 38.767.156 38.767.156
Empréstimos e financiamentos 1.091.157
1.091.157
Circulante/ Não circulante
Passivo de arrendamento
23.049
23.049
Outras obrigações - Circulante/ Não
307.205
307.205
circulante(2)
Total dos passivos financeiros

-

40.188.567

40.188.567

-

38.767.156

38.767.156

-

1.091.157

1.091.157

23.049

23.049

-

307.205

307.205

-

40.188.567

40.188.567

31 de dezembro de 2021
Controladora
Ativos Financeiros

Valor contábil
Nível 1

Valor justo

Nível 2

Total

Nível 1

Nível 2

Total

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos

605.413
1.394.840
-

54.573.643
198.944

605.413
1.394.840
54.573.643
198.944

605.413
1.394.840
-

54.573.643
198.944

605.413
1.394.840
54.573.643
198.944

Total dos ativos financeiros

2.000.253

54.772.587

56.772.840

2.000.253

54.772.587

56.772.840

-

51.611.299

51.611.299

-

51.611.299

51.611.299

-

3.489.141

3.489.141

-

3.489.141

3.489.141

-

26.315

26.315

-

26.315

26.315

-

232.798

232.798

-

232.798

232.798

-

55.359.553

55.359.553

-

55.359.553

55.359.553

Passivos financeiros
Contas a pagar – Circulante
Empréstimos e financiamentos Circulante/ Não circulante
Passivo de arrendamento
Outras obrigações - Circulante/ Não
circulante(2)
Total dos passivos financeiros

31 de dezembro de 2020
Controladora

Valor contábil

Ativos Financeiros

Nível 1

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Outros ativos(1)
Total dos ativos financeiros
Passivos financeiros
Contas a pagar – Circulante
Empréstimos e financiamentos - Circulante/
Não circulante
Passivo de arrendamento
Outras obrigações - Circulante/ Não
circulante(2)
Total dos passivos financeiros

(1)

Valor justo

Nível 2

Total

264.408
915.626
-

39.965.068
204.824

264.408
915.626
39.965.068
204.824

1.180.034

40.169.892

-

Nível 1

Nível 2

Total

264.408
915.626
-

39.965.068
204.824

264.408
915.626
39.965.068
204.824

41.349.926

1.180.034

40.169.892

41.349.926

38.768.130

38.768.130

-

38.768.130

38.768.130

1.091.157

1.091.157

-

1.091.157

1.091.157

23.049

23.049

23.049

23.049

-

303.252

303.252

-

303.252

303.252

-

40.185.588

40.185.588

-

40.185.588

40.185.588

O valor contábil de Outros ativos é mensurado ao custo amortizado, menos a provisão para impairment e ajustado ao valor
presente, quando aplicável. Estes montantes referem-se principalmente aos depósitos judiciais e depósito de caução do
BACEN.
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(2) O valor contábil de Outras obrigações mensurados ao custo amortizado. Estes montantes referem-se principalmente a contas
a pagar a fornecedores.

O valor justo dos ativos e passivos financeiros são substancialmente similares ao valor contábil.
Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O valor justo é o preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para transferir um passivo no
mercado principal ou mais vantajoso para o ativo ou passivo, em uma transação ordenada entre
participantes do mercado na data de mensuração. Uma hierarquia de três níveis é usada para mensurar
e divulgar o valor justo, conforme mostrado abaixo:


Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Para as aplicações em fundo de investimento, o valor da cota do fundo é um indicador adequado
ao valor justo. Para as aplicações financeiras, o valor justo é determinado através de divulgações
ao mercado por órgãos oficiais (B3, ANBIMA etc.) e o valor de cada cota de fundo é determinado
pelo valor publicado pela CVM.



Nível 2 - Informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo
mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços, taxas de juros, etc. )
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). Se enquadram nesta categoria (i) contas a
receber; e (ii) empréstimos e financiamentos, (iii) passivo de arrendamento e (iv) outros ativos
e outras obrigações. Para os empréstimos e financiamentos, o valor justo foi calculado pelos
pagamentos previstos de principal e juros até o vencimento, com as taxas previstas em contrato.



Nível 3 - Informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis
pelo mercado (ou seja, premissas não observáveis). A técnica de avaliação para o valor justo dos
demais instrumentos financeiros classificados como Nível 3 é determinado pela análise de fluxo
de caixa descontado. A Getnet não possui ativos ou passivos mensurados a valor justo Nível 3.

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os ativos financeiros são posteriormente mensurados, no fim de cada exercício, mediante o uso de
técnicas de avaliação. Esse cálculo é baseado em premissas, que levam em consideração o julgamento da
Companhia com base em informações e condições de mercado existentes na data do balanço.
A Getnet classifica a mensuração do valor justo usando a hierarquia que reflete o modelo utilizado no
processo de mensuração, segregando os instrumentos financeiros entre os níveis 1, 2 ou 3.
6.4. Análise de sensibilidade
A análise a seguir estima o valor potencial dos instrumentos financeiros em cenários hipotéticos de stress
dos principais fatores de risco de mercado (taxa de juros pré-fixadas e o risco de moeda estrangeira:
exposição sujeita a variação cambial) que impactam cada uma das posições, conforme nota 5(d).

Análise de sensibilidade das variações nas taxas de câmbio
31/12/2021

31/12/2020

Consolidado e Controladora

Consolidado e Controladora

Ativo
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Caixa e equivalentes de caixa

23.951

9.688

Contas a receber

22.181

20.707

139

-

Outros ativos
Passivo
Contas a pagar
Exposição Líquida

-

-

46.271

30.395

31/12/2021
Consolidado e Controladora
Cenário provável

Cenário possível

Cenário remoto

+/-10%

+/-25%

+/-50%

Efeito Líquido no Resultado

4.627

11.568

23.136

31/12/2020
Consolidado e Controladora
Cenário provável

Cenário possível

Cenário remoto

+/-10%

+/-25%

+/-50%

Efeito Líquido no Resultado

3.039

Taxas de conversão nos exercícios findos em:

7.599

31/12/2021

USD:BRL
5,5805

31/12/2020

5,1967

Taxas de análise nos exercícios findos em:
31/12/2021

SELIC
9,15% a.a

31/12/2020

1,90% a.a

15.197

Análise de sensibilidade das variações nas taxas de juros
31/12/2021
Consolidado
Controladora
Ativo
Aplicações financeiras
Contas a receber e demais ativos
Passivo
Empréstimos e financiamentos
Exposição liquida

31/12/2020
Consolidado
Controladora

1.430.566

1.394.840

925.383

915.626

182.245

180.636

72.575

69.551

(3.450.483)
(1.837.672)

(3.450.923)
(1.875.447)

(1.051.358)
(53.400)

(1.051.358)
(66.181)

31/12/2021
Cenário
provável
+/-10%
Efeito líquido no
resultado

(16.815)

Consolidado
Cenário
possível
+/-25%
(42.037)

Cenário
remoto
+/-50%

Cenário
provável
+/-10%

(84.073)

(17.160)

Controladora
Cenário
possível
+/-25%
(42.901)

Cenário
remoto
+/-50%
(85.802)

31/12/2020
Consolidado

Controladora
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Cenário
Cenário
Cenário
provável
possível
remoto
+/-10%
+/-25%
+/-50%
Efeito líquido no
(101)
(254)
(507)
resultado

Cenário
provável
+/-10%
(126)

Cenário
possível
+/-25%
(314)

Cenário
remoto
+/-50%
(629)

Cenário Provável: Considerando uma deterioração de 10% nas variáveis de riscos associados.
Cenário Possível: Considerando uma deterioração de 25% nas variáveis de riscos associados.
Cenário Remoto: Considerando uma deterioração de 50% nas variáveis de riscos associados.

Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Análise de sensibilidade de moeda estrangeira
A análise de sensibilidade inclui itens monetários em aberto e transações em moeda estrangeira (dólar
norte-americano), como empréstimo e financiamentos, e ajusta sua conversão ao final de cada exercício
pelas respectivas taxas de câmbio, considerando as mudanças apresentadas acima.
Análise de sensibilidade de variações na taxa de juros
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras e os juros oriudos de empréstimos são
principalmente afetados pelas variações da taxa do depósito interbancário – DI e da SELIC.
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7.

Arrendamento
(a) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial
O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:

Direito de uso

Consolidado

Controladora

31 de dezembro de 2019

30.002

30.002

Adições e alterações contratuais

(2.731)

(2.731)

Depreciação

(5.366)

(5.366)

31 de dezembro de 2020

21.905

21.905

31 de dezembro de 2020
Adições e alterações contratuais

21.905
7.205

21.905
7.205

Depreciação

(3.407)

(3.407)

31 de dezembro de 2021

25.703

25.703

Passivo de arrendamento

Consolidado

Controladora

31 de dezembro de 2019

30.629

30.629

Adições e alterações contratuais

(2.801)

(2.801)

Pagamentos

(6.693)

(6.693)

1.914

1.914

31 de dezembro de 2020

23.049

23.049

31 de dezembro de 2020
Adições e alterações contratuais

23.049
5.364

23.049
5.364

Pagamentos

(4.155)

(4.155)

Juros

Juros
31 de dezembro de 2021

2.057

2.057

26.315

26.315

(b) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado
31 de dezembro de 2020
Depreciação
Despesa de juros
Total

Consolidado
5.366
1.914
7.280

Controladora
5.366
1.914
7.280

31 de dezembro de 2021
Depreciação
Despesa de juros
Total

Consolidado
3.407
2.057
5.464

Controladora
3.407
2.057
5.464
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(c) Divulgações adicionais requeridas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM
A tabela abaixo evidência as taxas de juros praticadas levando em consideração os prazos dos
contratos:
Natureza
Locação de imóveis

Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazo
1 a 5 anos

Taxa
9,06% - 12,75%

Pagamentos de arrendamento de curto prazo
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não houve despesas de contratos de curto prazo.

Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Getnet aluga diversos andares de prédios comerciais para sua área administrativa. Os arrendamentos
são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo
arrendado se torna disponível para uso pela Getnet.
Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o principal e as despesas financeiras. As despesas
financeiras são reconhecidas no resultado durante o prazo do arrendamento. O ativo de direito de uso é
depreciado ao longo do prazo do arrendamento pelo método linear.
Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente.
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a
seguir:






Pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de
arrendamentos a receber;
Pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou de taxa;
Valores que se espera que sejam pagos pela Getnet, de acordo com as garantias de valor
residual;
O preço de exercício de uma opção de compra se a Getnet estiver razoavelmente certa de que
irá exercer essa opção;
Pagamentos de multas por rescisão do arrendamento se o prazo do arrendamento refletir a
Getnet exercendo a opção de rescindir o arrendamento.

Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa incremental de empréstimos da
Getnet, sendo está a taxa que a Getnet teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos
necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos
e condições equivalentes.
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir:





O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento;
Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos
quaisquer incentivos de arrendamento recebidos;
Quaisquer custos diretos iniciais; e
Custos de restauração.
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As opções de prorrogação estão incluídas nos arrendamentos de imóveis da Getnet. Esses termos são
usados para maximizar a flexibilidade operacional em termos de gestão de contratos.
Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo de imóveis são reconhecidos pelo método
linear como uma despesa no resultado. Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12
meses ou menos.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário
Não é identificável uma taxa implícita de desconto a ser aplicada a seus contratos de arrendamento,
portanto, a taxa incremental sobre os empréstimos da Getnet é utilizada para o cálculo do valor presente
dos passivos de arrendamento no registro inicial do contrato.
A taxa incremental sobre empréstimos da Getnet é a taxa de juros que a Companhia teria que pagar ao
tomar empréstimos para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento,
por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor
similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar.
A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser considerado o risco de crédito
da Getnet, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias oferecidas e do
ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza
preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes
necessários para se chegar à sua taxa incremental de empréstimos.
A adoção da IFRS 16/CPC 06(R2) permite que a taxa incremental seja determinada para um agrupamento
de contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os contratos agrupados
possuem características similares.
A Getnet adotou o referido expediente prático de determinar agrupamentos para seus contratos de
arrendamento em escopo por entender que os efeitos de sua aplicação não divergem materialmente da
aplicação aos arrendamentos individuais.
Os critérios da Getnet em relação à taxa de juros incremental foram:



Taxa livre de risco: taxa de referência do mercado em que a instituição opera.
Spread de crédito: utilizou-se o spread das captações mais recentes e de mesma moeda.

Determinação do prazo de arrendamento
Ao determinar o prazo do arrendamento, a Administração considera todos os fatos e circunstâncias que
criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da
opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado
(ou que não será rescindido).
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8.

Intangível

Ágio Getnet Tecnologia
Ágio Eyemobile
Outros ativos intangíveis
Total

a)

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
669.831
669.831
18.659
196.593
163.976
885.083
833.807

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
669.831
669.831
18.659
172.319
148.579
860.809
818.410

Ágio

Getnet Tecnologia – Refere-se à aquisição da Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de
Transações H.U.A Ltda (“Getnet Tecnologia”) em 2014, que foi posteriormente fundida legalmente com a
Getnet. A Getnet Tecnologia era uma empresa de aquisição de estabelecimentos comerciais e serviços de
processamento que havia sido uma subsidiária do Santander Brasil, que passou seu negócio de aquisição
de estabelecimentos comerciais para a Getnet após a aquisição. O ágio gerado nessa operação é dedutível
para fins fiscais e foi totalmente compensado nas apurações de impostos de renda e contribuição social
até o fim do exercício de 31 de dezembro 2020, vide nº 11.1.
Eyemobile – Conforme descrita na nota explicativa nº 4, o montante pago pela aquisição de 60% da
Eyemobile foi de R$ 19.415. Em adição a este montante, foi registrado o valor de R$ 5.500 a título de
contraprestação contingente. O ativo líquido identificável adquirido ao valor justo da Eyemobile na data
da aquisição foi deR$ 6.256, o que gerou um ágio no montante de R$ 18.659, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Ágio Eyemobile
Valor de aquisição pago à vista
Capital integralizado no momento da subscrição
Contraprestação contingente
Valor total de aquisição (a)
Ativo líquido identificável adquirido ao valor justo
Participação
Ativo líquido identificável adquirido ao valor justo (b)
Valor de ágio referente a rentabilidade futura (a - b)

Valores em R$ mil
9.415
10.000
5.500
24.915
10.426
60%
6.256
18.659

Saída líquida de caixa na aquisição da Eyemobile
Valor de aquisição pago à vista
Capital integralizado no momento da subscrição
Saldo de caixa e equivalentes de caixa adquirido
Efeito da aquisição apresentado nos fluxos de caixa

Valores em R$ mil
(9.415)
(10.000)
10.155
(9.260)

Os valores apresentados são preliminares e estão sujeitos a alterações após a conclusão dos trabalhos
de alocação do preço de compra que estão em andamento. A Companhia espera concluir a alocação no
primeiro trimestre de 2022 dentro do período de mensuração de doze meses.
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b) Outros intangíveis
Consolidado
Custo de
aquisição
Software e
licenças
Sistemas em
desenvolviment
o
Provisão para
obsolescência
Total

31/12/2020

Adições

369.239

1.968

70.311

Baixas/
Transf.

Controladora
Aquisição
Eyemobile(1)

31/12/2021

31/12/2020

Adições

26.799

605

398.611

343.061

908

31.497

375.466

46.669

(9.596)

-

107.384

63.264

35.545

(14.294)

84.515

(1.077)

(3.376)

-

-

(4.453)

(233)

(2.017)

-

(2.250)

438.473

45.261

605

501.542

406.092

34.436

17.203

Consolidado
Amortização
acumulada
Amortização
Software e
Licenças

31/12/2020

Total
Total líquido

(1)

Adições

Baixas/
Transf.

Total

Amortização
acumulada
Amortização
Software e
Licenças
Total
Total líquido

31/12/2021

17.203

457.731

Controladora
Aquisição
Eyemobile(1)

31/12/2021

31/12/2020

Adições

Baixas/
Transf.

31/12/2021

(274.497)

(30.452)

-

-

(304.949)

(257.513)

(27.899)

-

(285.412)

(274.497)

(30.452)

-

-

(304.949)

(257.513)

(27.899)

-

(285.412)

163.976

14.809

17.203

605

196.593

148.579

6.537

17.203

172.319

Saldos iniciais consolidados referentes à aquisição da Eyemobile.

Consolidado
Custo de
aquisição
Software e
licenças
Sistemas em
desenvolviment
o
Provisão para
obsolescência

Baixas/
Transf.

31/12/2019

Adições

Controladora

Baixas/
Transferências

31/12/2020

31/12/2019

Adições

Baixas/
Transferências

31/12/2020

296.805

36.459

35.975

369.239

271.314

35.730

36.017

343.061

48.512

56.301

(34.502)

70.311

47.509

47.427

(31.672)

63.264

(2.319)

(104)

1.346

(1.077)

(1.476)

(104)

1.347

(233)

342.998

92.656

2.819

438.473

317.347

83.053

5.692

406.092

31/12/2019

Consolidado
Baixas/
Adições
Transferências

31/12/2020

31/12/2019

Controladora
Baixas/
Adições
Transferências

31/12/2020

(203.498)

(39.221)

(31.778)

(274.497)

(189.440)

(36.276)

(31.797)

(257.513)

(203.498)
139.500

(39.221)
53.435

(31.778)
(28.959)

(274.497)
163.976

(189.440)
127.907

(36.276)
46.777

(31.797)
(26.105)

(257.513)
148.579
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c)

Softwares e licenças

Os softwares desenvolvidos internamente estão representados substancialmente por soluções para
captura e processamento de transações dos cartões de débito e crédito, recarga de telefonia, os quais
encontram-se em plena atividade. A vida útil destes ativos intangíveis é cinco anos. As licenças de uso
possuem vida útil entre 5 e 10 anos. Os softwares e licenças são classificados como ativos intangíveis com
vida útil definida, amortizados, prospectivamente, pelo método linear, como apresentado no quadro a
seguir:

Softwares

Vida útil – 2020
(em anos)
5

Licenças

Entre 5 e 10 anos

Política Contábil
O ativo intangível representa ativos não monetários identificáveis (separáveis de outros ativos) sem
substância física que resultam de combinações de negócios, softwares desenvolvidos internamente, ou
licenças de uso, com vida útil determinada ou indeterminada. Somente são reconhecidos ativos cujo custo
possa ser estimado de forma confiável e a partir dos quais as entidades consolidadas considerem provável
que benefícios econômicos futuros serão gerados.
Ativos intangíveis são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição ou produção e são
subsequentemente mensurados deduzidos de qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por
redução ao valor recuperável.
Outros ativos intangíveis são considerados com vida útil indefinida, quando, com base em uma análise de
todos os fatores relevantes, for concluído que não há limite previsível para o período ao longo do qual se
espera que o ativo gere entradas de caixa para a Companhia.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados; em vez disso, ao final de cada exercício,
a entidade revisa a vida útil remanescente dos ativos a fim de determinar se continuam sendo indefinidas
e, se esse não for o caso, a mudança deve ser contabilizada como uma mudança na estimativa contábil.
Os testes de redução ao valor recuperável do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível redução ao valor recuperável.
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo dessa vida útil utilizando-se métodos
similares aos utilizados para depreciar ativos imobilizados. A despesa de amortização é reconhecida sob
a rubrica “Depreciação e amortização” na demonstração do resultado.
A Getnet avalia ao final de cada exercício se há qualquer indicação de que os itens do ativo intangível
possam apresentar perda no seu valor recuperável, ou seja, um ativo que apresenta o valor contábil acima
do valor de realização. Identificando qualquer redução no valor recuperável, este é ajustado até atingir
seu valor de realização.
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de redução ao valor
recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida quando o valor contábil
do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo
menos seus custos de alienação e o seu valor em uso.

PÁGINA: 57 de 84

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2021 - GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
Versão : 1S.A

Notas Explicativas
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Ágio na aquisição de investimento
Na aquisição de investimento em controlada, qualquer diferença entre o custo do investimento e a
parcela da investidora no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da
investida (controlada ou coligada) é contabilizada de acordo com a IFRS 3/CPC 15 (R1).
O ágio é reconhecido somente quando o montante da contraprestação adquirida da investida exceder o
valor justo na data da aquisição, e, portanto, representa um pagamento efetuado pelo adquirente em
antecipação a benefícios econômicos futuros de ativos da entidade adquirida que não possam ser
identificados individualmente e reconhecidos separadamente.
Os ajustes do valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da investida
em relação ao seu valor contábil são alocados individualmente aos ativos identificáveis adquiridos e aos
passivos assumidos que o compõem com base em seus respectivos valores justos na data da compra.
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As
revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos ou
alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de
dezembro de 2020, a Getnet não identificou a necessidade de realizar ajustes frente à recuperabilidade
de seus ativos financeiros e não financeiros.
Ativos intangíveis gerados internamente
Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos como despesa do exercício quando incorridos. As
despesas com projetos não ativados são reconhecidas nas linhas de ‘Despesas gerais e administrativas’.
Quando um ativo intangível gerado internamente pode ser reconhecido, os gastos de desenvolvimento
são capitalizados no ativo intangível no balanço patrimonial e amortizados na linha de item 'Custos de
prestação de serviços' para software de POS e na linha de item 'Despesas gerais e administrativas' para
outros ativos intangíveis, nas 'Demonstrações do Resultado'.
Sistemas em desenvolvimento
A Getnet capitaliza gastos que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento interno de softwares
para suas próprias operações, desde que atendidos os aspectos exigidos para o reconhecimento. As
principais despesas referem-se à mão de obra interna para o desenvolvimento dos sistemas utilizados
pela Getnet. Gastos com pesquisas são registrados como despesas quando incorridos. Estes projetos
evoluem através de uma avaliação das áreas de Informática e Contabilidade para verificar a sua aderência
ao IAS 38/CPC 04 e se devem ser classificados como ativos intangíveis ou despesas. Para maiores detalhes
vide nota 15 - (Tecnologia e sistemas).
A provisão de perdas em intangíveis é constituída de acordo com as prováveis perdas identificadas entre
os softwares ativados e os sistemas em desenvolvimento. A Getnet, através de equipe técnica, efetua
acompanhamento do desempenho dos sistemas observando aspectos tecnológicos e mercadológicos
relacionada continuidade da operação.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
O ágio registrado está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável, pelo menos uma vez ao ano ou
em maior frequência, no caso de alguma indicação de redução do valor recuperável do ativo.
A base utilizada para o teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso e, para este efeito, é
estimado o fluxo de caixa para um período de 5 anos. O fluxo de caixa foi preparado considerando vários
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fatores, como: (i) projeções macroeconômicas de taxa de juros, inflação, Produto Interno Bruto - PIB e
outros; (ii) comportamento e estimativas de crescimento do mercado; (iii) aumento dos custos, retornos,
sinergias e plano de investimentos; (iv) comportamento dos clientes; e (v) taxa de crescimento e ajustes
aplicados aos fluxos em perpetuidade. A taxa de desconto utilizada é representada pelo Custo Médio
Ponderado de Capital (WACC), que representa o custo mínimo que o acionista estaria disposto a investir
em uma empresa de setor similar.
Principais premissas:
Bases para determinação do valor recuperável
Período das projeções dos fluxos de caixa

2021

2020

Valores em uso: fluxos de caixa
5 anos

5 anos

Taxa de crescimento perpétuo

3,00%

3,00%

Taxa de desconto

11,16%

8,56%

A adoção dessas estimativas envolve a probabilidade de ocorrência de eventos futuros e a alteração de
algum destes fatores poderia ter um resultado diferente. A estimativa do fluxo de caixa é baseada em
avaliação preparada internamente, anualmente ou sempre que houver indícios de redução ao seu valor
de recuperação, a qual é revisada e aprovada pela Administração.
A Getnet utiliza uma vida útil estimada para calcular e registrar a amortização aplicada aos seus ativos
intangíveis.
A amortização dos softwares e licenças de softwares é definida com base no prazo de vigência da licença
contratada. A amortização de softwares desenvolvidos internamente é definida com base no período
durante o qual o software gerará benefícios econômicos futuros para a Getnet.
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9.

Imobilizado

A composição do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está apresentada a seguir:
Consolidado

Terminal de
ponto de venda
(POS)
Computadores e
periféricos
Imóveis próprios
Móveis e
utensílios
Terrenos
Benfeitorias em
imóveis próprios
Benfeitorias em
imóveis terceiros
Equipamentos
de
telecomunicaçõe
s
Provisão para
obsolescência
Total

31/12/2020

Adições

Baixas/
Transf.

1.416.636

338.201

201.358

Controladora
Aquisição
Eyemobile(1)

31/12/2021

31/12/2020

Adições

Baixas/
Transf.

(300.135)

-

1.454.702

36.766

296

46

8.606

-

-

7.513

261

2.766

1.416.636

338.199

(300.135)

1.454.700

238.466

200.777

36.591

309

237.677

-

8.606

8.606

-

-

8.606

(264)

118

7.628

7.443

231

(264)

7.410

-

-

-

2.766

2.766

-

-

2.766

1.088

107

(55)

10

1.150

1.088

-

(55)

1.033

6.203

-

(36)

-

6.167

5.978

-

(36)

5.942

1.862

-

(1.145)

7

724

1.852

-

(1.145)

707

(29.685)

(6.143)

398

-

(35.430)

(29.685)

(6.143)

398

(35.430)

1.616.347

369.192

(300.941)

181

1.684.779

1.615.461

368.878

(300.928)

1.683.411

31/12/2020

Adições

Aquisição
Eyemobile(1)

31/12/2021

31/12/2020

Consolidado

Depreciação
Terminal de
ponto de venda
(POS)
Depreciação
Computadores e
periféricos
Depreciação
Imóveis próprios
Depreciação
Móveis e
utensílios
Depreciação
Benfeitorias em
imóveis próprios
Depreciação
Benfeitorias em
imóveis terceiros
Depreciação
Equipamentos
de
telecomunicaçõe
s
Total
Total líquido

(1)

Baixas/
Transf.

31/12/2021

Controladora
Adições

Baixas/
Transf.

31/12/2021

(900.901)

(289.270)

282.905

-

(907.266)

(900.904)

(289.268)

282.905

(907.267)

(89.704)

(44.041)

695

-

(133.050)

(89.643)

(43.588)

683

(132.548)

(1.950)

(345)

-

-

(2.295)

(1.709)

(586)

-

(2.295)

(2.890)

(720)

223

-

(3.387)

(2.857)

(682)

223

(3.316)

(565)

(105)

-

-

(670)

(563)

(104)

-

(667)

(5.715)

(82)

-

-

(5.797)

(5.499)

(81)

-

(5.580)

(761)

(16)

61

-

(716)

(754)

(16)

63

(707)

(1.002.486)

(334.579)

283.884

-

(1.053.181)

(1.001.929)

(334.325)

283.874

(1.052.380)

613.861

34.613

(17.057)

181

631.598

613.532

34.553

(17.054)

631.031

Saldos iniciais consolidados referentes à aquisição da Eyemobile.
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Consolidado

Terminal de ponto
de venda (POS)
Computadores e
periféricos
Imóveis próprios
Móveis e
utensílios
Terrenos
Benfeitorias em
imóveis próprios
Benfeitorias em
imóveis terceiros
Equipamentos de
telecomunicações
Provisão para
obsolescência
Total

31/12/2019

Adições

1.314.027

251.317

203.590

56.249

8.606

-

7.873
2.766

Controladora

Baixas/
Transferências(1)

31/12/2020

31/12/2019

Adições

(148.708)

1.416.636

1.314.027

251.317

(148.708)

(58.481)

201.358

199.709

49.620

(48.552)

-

8.606

8.606

-

-

8.606

2.600

(2.960)

7.513

6.106

2.600

(1.263)

7.443

-

-

2.766

2.766

-

-

2.766

1.087

1

-

1.088

1.087

1

-

1.088

6.472

-

(269)

6.203

5.977

1

-

5.978

2.234

-

(372)

1.862

2.177

-

(325)

1.852

(37.475)

(1.295)

9.085

(37.475)

(1.295)

9.085

(29.685)

1.509.180

308.872

(201.705)

1.502.980

302.244

(189.763)

1.615.461

(29.685)
1.616.347

Consolidado
31/12/2019
Depreciação
Terminal de
ponto de venda
(POS)
Depreciação
Computadores e
periféricos
Depreciação
Imóveis próprios
Depreciação
Móveis e
utensílios
Depreciação
Benfeitorias em
imóveis próprios
Depreciação
Benfeitorias em
imóveis terceiros
Depreciação
Equipamentos de
telecomunicações
Total
Total líquido

(1)

Adições

Baixas/
Transferências(1)

31/12/2020
1.416.636
200.777

Controladora

Baixas/
Transferências(1)

31/12/2020

31/12/2019

Adições

Baixas/
Transferências(1)

31/12/2020

(732.906)

(245.138)

77.143

(900.901)

(732.907)

(245.138)

77.141

(900.904)

(106.296)

(30.874)

47.466

(89.704)

(104.662)

(30.782)

45.801

(89.643)

(1.606)

(345)

1

(1.950)

(1.606)

(344)

241

(1.709)

(4.136)

(690)

1.936

(2.890)

(3.027)

(684)

854

(2.857)

(460)

(103)

(2)

(565)

(460)

(103)

-

(563)

(5.512)

(394)

191

(5.715)

(5.105)

(394)

-

(5.499)

(1.027)

(101)

367

(761)

(972)

(100)

318

(754)

(851.943)

(277.645)

127.102

(1.002.486)

(848.739)

(277.545)

124.355

(1.001.929)

657.237

31.227

(74.603)

613.861

654.241

24.699

(65.408)

613.532

Inclui transferências de “Imobilizado” para “Estoques”.
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A vida útil adotada para cada classe de ativo imobilizado, está demonstrada a seguir:
Média de vida útil

Taxa de depreciação anual

Terminal de ponto de venda (POS)

3 anos

33%

Computadores e periféricos

5 anos

20%

Imóveis próprios

25 anos

4%

Móveis e utensílios

10 anos

10%

Benfeitorias em imóveis próprios

10 anos

10%

Benfeitorias em imóveis terceiros

4 anos

25%

Equipamentos de telecomunicações

5 anos

20%

Política contábil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada. Quando aplicável, as perdas por redução ao valor recuperável serão
reconhecidas diretamente no resultado do exercício.
Os custos incluem gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Os custos de ativos
construídos internamente incluem os custos de materiais e mão de obra direta e quaisquer outros custos
para colocar o ativo no local e na condição necessária para que estes sejam capazes de operar da forma
pretendida pela administração. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido
no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do
componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. Os custos
de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado, conforme incorridos, tais
como: retirada do equipamento do ponto de venda, conserto, reinstalação, fretes, entre outros.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou da sua venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.
A Getnet possui como principal ativo imobilizado terminais de ponto de venda (“POS”), avaliados por um
prazo de vida útil de três anos. Esse prazo foi definido levando em consideração as manutenções
praticadas no decorrer da utilização do equipamento, a falta de peças de reposição, as mudanças
tecnológicas ocorridas e em curso e o ambiente econômico em que operam, considerando o
planejamento e outras peculiaridades dos negócios da Getnet e o aumento de produção (transações de
captura e processamento de dados por parte dos estabelecimentos comerciais).
Os custos incorridos internamente e com terceiros diretamente atribuíveis à instalação dos POS são
incluídos como ativo imobilizado.
A depreciação é calculada sobre o custo de aquisição do ativo, somados todos os custos incorridos para
que o ativo esteja nas condições de funcionamento previstas pela Administração, deduzida de seu valor
residual, quando existente. Para calcular a depreciação, é estimada a vida útil de cada classe de ativo
imobilizado. Essa estimativa reflete mais adequadamente o padrão de consumo dos benefícios
econômicos futuros daquela classe de ativos. A despesa com depreciação é reconhecida no resultado do
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exercício pelo método linear. A Companhia não identificou alteração na vida útil de seus ativos no
comparativo com o exercício anterior.
10. Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
A Getnet é parte envolvida em processos tributários, cíveis e trabalhistas. Esses processos estão em
andamento e estão sendo discutidos tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões foram
constituídas com base na natureza, complexidade e histórico das ações, bem como na avaliação de perda
das ações da Getnet, baseada nas opiniões dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia. A
Getnet tem por política provisionar integralmente o valor em risco das ações cuja avaliação é de perda
provável.
Os processos trabalhistas são decorrentes de ações movidas por ex-empregados e terceiros pleiteando
direitos trabalhistas. Os processos cíveis decorrem de ações referentes a termos e condições contratuais.
Tendo em vista a realidade do sistema judiciário brasileiro, o volume de demandas em trâmite e a
complexidade das normas processuais que disponibilizam medidas recursais, o prazo para o
encerramento de um processo judicial na esfera cível leva em torno de 14 meses, já os processos
trabalhistas envolvendo a Companhia historicamente levam um prazo de 4 anos para conclusão.”
a)

Perdas prováveis
Consolidado
31/12/2021
2.895

Cíveis

Controladora

31/12/2020
1.872

31/12/2021
2.895

31/12/2020
1.872

Trabalhistas

12.118

9.553

12.073

9.508

Total

15.013

11.425

14.968

11.380

A Getnet é parte em processos judiciais discutidos na esfera administrativa que, analisando sua natureza,
não se enquadram como risco de perda provável. As principais ações classificadas como perdas possíveis
estão listadas a seguir:
b) Perdas possíveis
Consolidado

Controladora

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Cíveis

52.137

64.184

52.137

64.184

Trabalhistas

26.382

24.215

26.382

24.215

Tributários

812.700

875.087

812.700

875.087

Total

891.219

963.486

891.219

963.486

Tributários - Imposto sobre Serviços
A Companhia é parte em três processos judiciais relacionados à cobrança de impostos sobre serviços, dos
quais foi citada em 2016. Os autos de infração lavrados pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de São
Paulo, são relativos à suposta existência de receita de prestação de serviços, correlatos a serviços de
suporte técnico, como instalação, configuração e manutenção de programas de computador e,
atualmente, totalizam o valor de R$ 74.735. Para todos os autos de infração recebidos relacionados a esse
assunto, a Companhia acredita que a probabilidade de perda é possível.

PÁGINA: 63 de 84

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2021 - GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO
Versão : 1S.A

Notas Explicativas
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Tributários – IRPJ e CSLL
As autoridades fiscais lavraram autos de infração contra Getnet e o Santander Brasil para exigir os
pagamentos de IRPJ e CSLL, incluindo os encargos moratórios, referentes à dedução fiscal da amortização
do ágio pago na aquisição da Getnet Tecnologia, referentes ao período base de 2014 a 2018. Na visão da
Receita Federal, a Companhia não teria cumprido os requisitos legais para tal amortização. A Getnet e o
Santander Brasil apresentaram as respectivas defesas e aguardam julgamento na esfera administrativa.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor de contingência era de aproximadamente R$ 812,7 milhões.
c)

Depósitos judiciais
Consolidado

Controladora

31/12/2021
1.389

31/12/2020
592

31/12/2021
1.389

31/12/2020
592

Trabalhistas

17.788

15.625

17.723

15.561

Tributários

1.017

1.002

1.017

1.002

20.194

17.219

20.129

17.155

Cíveis

Total (1)
(1)

Os saldos referentes a depósitos judiciais encontram-se na rubrica “Outros ativos” do balanço patrimonial.

d) Movimentação das contingências
Consolidado
31/12/2021
Cíveis
Saldo inicial
Adições
Reversões/Pagamentos
Saldo final

31/12/2020

1.872
5.455
(4.431)

Trabalhistas
9.553
4.070
(1.506)

2.896

12.117

Cíveis
1.547
1.296
(971)

Trabalhistas
5.954
4.791
(1.192)

1.872

9.553

Controladora
31/12/2021
Cíveis
Saldo inicial
Adições
Reversões/Pagamentos
Saldo final

31/12/2020

1.872
5.455
(4.431)

Trabalhistas
9.508
4.070
(1.506)

2.896

12.072

Cíveis
1.547
1.296
(971)

Trabalhistas
5.192
4.647
(331)

1.872

9.508

Política Contábil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As provisões para riscos (trabalhistas, tributários e cíveis) são reconhecidas quando: (a) há uma obrigação
presente (legal ou construtiva) como um resultado de um evento passado; (b) é provável que uma saída
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e; (c) o valor foi estimado com segurança. Se houver
uma série de obrigações semelhantes, a probabilidade de que uma saída seja exigida na liquidação é
determinada considerando a classe de obrigações como um todo.
As provisões para riscos (trabalhistas, tributários e cíveis) são reconhecidas nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas quando for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa com provável saída de recursos para liquidação das obrigações, e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. A definição da probabilidade de
perda é uma estimativa baseada na opinião de assessores jurídicos e da Administração da Getnet, na
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natureza das ações, similaridade com processos anteriores e complexidade dos tribunais.
Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, uma vez, por se tratar de resultado que nunca
venha ser realizado. Porém, quando há realização do ganho for praticamente certa, então o ativo
correlacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. Ativos contingentes cuja
expectativa de êxito é provável são divulgados nas notas explicativas. Em 31 de dezembro de 2021 e 31
de dezembro de 2020, a Getnet não possuía ativos contingentes.
Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente,
devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas.
Os passivos contingentes classificados com risco de perda remota não requerem provisão nem divulgação.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A classificação de risco de perda é uma estimativa que exige julgamento relevante na contabilização e
divulgação das provisões para os processos judiciais e administrativos, bem como a estimativa dos
montantes, a complexidade dos processos e o histórico das ações e de processos semelhantes.
11. Imposto de renda, contribuição social e outros tributos
11.1 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social
Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota fiscal
Imposto de renda e contribuição social calculados com base nas
alíquotas vigentes
Adições permanentes
Despesas não dedutíveis
Despesas com administradores não dedutíveis
Outros

31/12/2021
563.008

31/12/2020
496.187

34%

34%

(191.423)

(168.704)

(483)

(604)

(3.476)

(2.256)

-

(3.010)

-

3.691

Exclusões permanentes
Doações
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

952

1.264

-

23.532

101.320

-

6.026

10.913

(87.084)

(135.174)

15%

27%

Correntes

(36.551)

(127.984)

Diferidos

(50.533)

(7.190)

Amortização de ágio
Juros sobre o capital próprio
Constituição de IR/CS sobre diferenças temporárias
Constituição de IR/CS sobre diferenças temporárias
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
Taxa efetiva
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Controladora

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota fiscal
Imposto de renda e contribuição social calculados com base nas
alíquotas vigentes
Adições permanentes
Despesas não dedutíveis
Despesas com administradores não dedutíveis
Outros

31/12/2021
556.321

31/12/2020
493.177

34%

34%

(189.149)

(167.680)

(324)

(604)

(3.476)

(2.256)

-

(3.025)

-

3.691

4.407

2.063

Exclusões permanentes
Doações
Resultado de equivalência patrimonial
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

863

1.264

-

23.532

101.320

-

6.229

10.851

(80.130)

(132.164)

14%

27%

Correntes

(29.000)

(124.912)

Diferidos

(51.130)

(7.252)

Amortização de ágio
Juros sobre o capital próprio
Constituição de IR/CS sobre diferenças temporárias
Constituição de IR/CS sobre diferenças temporárias
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
Taxa efetiva

De acordo com a legislação tributária brasileira, as diferenças temporárias e os prejuízos fiscais podem
ser transportados indefinidamente; no entanto, o prejuízo fiscal só pode ser usado para compensar até
30% do lucro tributável do exercício.
11.2 Imposto de renda diferido ativo e passivo
Composição do Imposto de renda e contribuição social
diferido – Ativo

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
5.105
3.884
80
21.849
23.144
46.029
37.249
7.969
6.112
2.329
3.390

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
5.090
3.869
80
21.429
22.724
45.591
36.812
7.969
6.111
1.667
3.325
338.753
-

Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
Provisão para despesas diversas
Provisão para bônus
Provisão para outras despesas (1)
Despesa de juros e depreciação IFRS 16/CPC 06 (R2)
Provisões para perdas
Crédito tributário – Incorporação do Acervo líquido
338.753
cindido (2)
420.499
422.034
73.859
72.921
Total
(1) Refere-se substancialmente a atualização referente ao contas a pagar e custos de transferência para bandeiras.
(2) Resultante da incorporação, pela Getnet, de impostos fiscais do Santander Brasil. Maiores detalhes, vide nota
explicativa nº1.

Previsões de realização dos créditos tributários

31/12/2021
Consolidado

Controladora

2022

152.173

150.638

2023

90.266

90.266

2024

79.962
79.707

79.962
79.707

2025
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2026 a 2030
Total

19.926

19.926

422.034

420.499

Consolidado e Controladora

Composição do Imposto de renda e contribuição social diferido –
Passivo

31/12/2021
3.345
3.345

Outras diferenças temporárias
Total

31/12/2020
7.876
7.876

11.3 Impostos e contribuições a pagar
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Programa de Integração Social e Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social
(PIS/COFINS)
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (IR/CSLL)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Imposto Sobre Serviço (ISS)
Outros impostos
Total

Controladora
31/12/2021
31/12/2020

17.547

9.552

16.089

9.260

6.534

22.276

17

19.128

1.724
4.902
269

3.022
6.560
310

1.700
4.844
21

2.993
6.508
179

30.976

41.720

22.671

38.068

Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As provisões para imposto de renda sobre o lucro correntes são constituídas à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% para imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro líquido corrente,
ajustadas conforme legislação fiscal vigente.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos em sua totalidade sobre as
diferenças entre os ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e correspondentes valores
reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. O imposto de renda e a
contribuição social diferidos são determinados considerando-se as alíquotas e leis vigentes na data de
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e aplicáveis quando o respectivo
imposto de renda e contribuição social forem realizados. A recuperação do saldo dos impostos diferidos
ativos é revisada trimestralmente, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo
montante que se espera que seja recuperado.
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem a itens
registrados diretamente no patrimônio líquido.
Os impostos sobre as receitas referem-se ao PIS e COFINS, que são contribuições cobradas pelo governo
federal brasileiro sobre as receitas brutas. Estes montantes são cobrados dos clientes da Companhia e
reconhecidos como deduções à receita bruta (Nota 14 a) contra obrigações fiscais, uma vez que que a
Companhia atua como agente de retenção na fonte em nome das autoridades fiscais. O PIS e COFINS
pagos em algumas compras podem ser reclamados como créditos fiscais para compensar o PIS e COFINS
a pagar. Estes montantes são reconhecidos como impostos recuperáveis e são compensados
mensalmente com os Impostos a pagar (Nota 11.3) e apresentados líquidos, uma vez que os montantes
são devidos à mesma autoridade fiscal.
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O ISS é um imposto cobrado pelos municípios sobre as receitas provenientes da prestação de serviços. O
ISS é adicionado aos montantes cobrados aos clientes da Companhia pelos serviços prestados. Estes são
reconhecidos como deduções à receita bruta (Nota 14 a) contra obrigações fiscais, uma vez que o
Companhia atua como agente cobrador destes impostos em nome dos governos municipais.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os montantes de provisões de impostos diferidos são provenientes de diferenças temporárias
ocasionadas, principalmente, por provisões temporariamente indedutíveis, e estão classificados no ativo
circulante e não circulante e passivo circulante e não circulante. Os impostos diferidos são registrados
para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e
passivos e o respectivo valor contábil.
12. Partes relacionadas
Os principais saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados a seguir:
Ativo (passivo) 31/12/2021

Ativo (passivo) 31/12/2020

Ativo
Caixa e equivalente de caixa

10
-

Outras partes
relacionadas
8.463.312
372.151

10
-

Outras partes
relacionadas
6.220.626
242.391

Banco Santander (Brasil) S.A.

-

372.151

-

242.391

Aplicações financeiras
Santander FI SBAC Renda Fixa
Referenciado DI
Contas a receber
Auttar HUT Processamento de Dados
Ltda(a)
Banco Santander (Brasil) S.A. (b)

-

839.427

-

384.027

-

839.427

-

384.027

10

171.779

10

17.573

10

-

10

-

-

171.779

-

17.573

-

7.079.955

-

5.576.635

Controladas

Contas a receber por repasse
Banco Santander (Brasil) S.A

Controladas

-

7.079.955

-

5.576.635

(1.115)
(1.115)

(22.308.966)
(18.858.043)

(1.111)
(1.111)

(18.495.855)
(17.474.617)

Banco Santander (Brasil) S.A. (b)

-

(18.858.043)

-

(17.474.617)

Sociedade de Crédito Direto S.A.
Auttar HUT Processamento de Dados
Ltda(a)
Outras contas a pagar

1

-

-

-

(1.116)

-

(1.111)

(30.120)

Passivo
Contas a pagar

-

-

-

Banco Santander (Brasil) S.A. (b)

-

-

-

(30.120)

Empréstimos e financiamentos

-

(3.450.923)

-

(1.051.358)

Banco Santander (Brasil) S.A.
Total

Resultado financeiro
Banco Santander (Brasil) S.A.(b)
Sociedade de Crédito Direto S.A.
Receita de prestação de serviços (c)

-

(3.450.923)

-

(1.051.358)

(1.105)

(13.845.654)

(1.101)

(12.275.229)

Receita (despesas) 31/12/2021
Outras partes
Controladas
relacionadas
18.130
32.693
-

32.693

18.130

-

-

1.038.017

Receita (despesas) 31/12/2020
Outras partes
Controladas
relacionadas
18.434
-

18.434

-

623.500

-
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Banco Santander (Brasil) S.A.(b)
1.038.017
Despesas gerais e administrativas
Banco Santander (Brasil) S.A.(b)
Auttar HUT Processamento de Dados
Ltda(a)
Total

-

623.500

(14.165)

(22.959)

(12.476)

(4.323)

-

(22.959)

-

(4.323)

(14.165)

-

(12.476)

-

3.965

1.047.751

(12.476)

637.611

(a) Auttar - subsidiária controlada da Companhia, cujos relacionamentos são: subsídios aos clientes da
Auttar.
(b) Banco Santander (Brasil) S.A. - Parte Relacionada - Em 16 de abril de 2021, o Santander Brasil e a
Getnet estabeleceram uma parceria comercial entre si, no âmbito do território nacional, para fins da
oferta de determinados serviços e soluções financeiras e de pagamentos a seus respectivos clientes
(“Parceria”). Entre os serviços objeto da Parceria, destaca-se a antecipação de recebíveis em benefício
de estabelecimentos comerciais, cujas operações poderão ser conduzidas e viabilizadas pelo Santander
Brasil e/ou pela Getnet, observados os termos da Parceria. Ainda no âmbito da Parceria, o Santander
Brasil promoverá a distribuição de determinados serviços e produtos ofertados pela Getnet à sua base
de clientes, além de prover funding às operações de créditos a serem conduzidas pela Getnet e/ou por
suas subsidiárias. A Getnet, por sua vez, se encarregará da originação de operações de créditopara o
Santander Brasil, mediante captação e indicação de potenciais clientes que tenham interesse em
contratar operações de crédito e/ou determinados serviços ofertados pelo Santander Brasil.
(c) Esta linha inclui os valores reconhecidos como receita da remuneração contratual decorrente do
contrato assinado com o Santander Brasil no primeiro semestre de 2021. Ver nota explicativa 14.
Do valor total de juros sobre capital próprio, em 31 de dezembro de 2021, R$ 178.697 refere-se aos
valores a pagar à controladores, conforme detalhado na nota 13.
Remuneração do pessoal-chave da administração
A assembleia geral ordinária realizada em 24 de fevereiro 2021, aprovou a remuneração anual global dos
administradores da Getnet (Diretoria Executiva) no valor de até R$ 23.500. A despesa total paga a
Diretoria Executiva até 31 de dezembro de 2021 foi R$ 29.386 (31 de dezembro de 2020 foi R$ 17.306).

Remuneração fixa
Remuneração variável – Caixa
Total Benefícios de curto prazo
Remuneração variável – Units
Remuneração variável – Caixa
Total Benefícios de longo prazo
Total

31/12/2021
8.123
6.379
14.502
10.632
4.253
14.884
29.386

31/12/2020
9.960
2.204
12.164
3.673
1.469
5.142
17.306

A Getnet possui um plano de remuneração variável para seus principais executivos que é pago em (i) units
de ações do Santander Brasil (SANB11), descrito na tabela acima como " Remuneração variável - Units" e
(ii) em dinheiro, descrito na tabela acima a título de "Remuneração Variável - Caixa", a título de bônus
retido no âmbito do programa de retenção de executivos. O valor do bônus retido é fixado em reais, onde
50% será pago em dinheiro e 50% em units que são compradas a valor de mercado e entregues na conta
corretora do executivo. O valor equivalente a 60% do bônus é pago à vista após o encerramento do
exercício social da aquisição e o restante (40%) é pago em três parcelas anuais.
O montante das despesas reconhecidas na demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2021 e
31 de dezembro de 2020 é de R$ 21.263 e R$ 7.346, respectivamente.
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Adicionalmente, a Getnet possui programas de remuneração de longo prazo, vinculados ao desempenho
com base na obtenção de metas.
Política Contábil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os valores auferidos pelos principais executivos durante o ano são reportados em Despesas Gerais e
Administrativas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A provisão referente à remuneração é contabilizada ao custo, visto que o valor à vista e em units é um
valor fixo em reais. A quantidade de units será baseada no valor de mercado das units do Santander Brasil
na data em que for transferido para os executivos-chave.
O valor referente aos bônus provisionados está registrado em Outras obrigações no balanço patrimonial.
No caso de desligamento do executivo-chave antes do cronograma de bonificação acordado, o valor
equivalente não é pago, sendo a provisão equivalente registrada a crédito em Despesas de Vendas, Gerais
e Administrativas. Após a constituição da provisão do exercício em Outras obrigações, não houve
alteração da provisão relativa ao desempenho individual ou da Companhia.
13. Capital social e reservas
(a) Capital Social
Em assembleia geral ordinária ocorrida em 30 de abril de 2020, foi aprovado aumento do capital
social da Companhia no montante de R$ 232.993, sem a emissão de novas ações, mediante a
capitalização de reservas para equalização de dividendos e reforço de capital de giro, passando
o capital social de R$ 1.189.503 para R$ 1.422.496.
Em 24 de fevereiro de 2021, o então acionista na data, Santander Brasil, aprovou um
desdobramento de ações na proporção de um para 26,83421551, resultando em um capital
social representado por 1.866.722.202 ações ordinárias, sem valor nominal, e a conversão de
916.003.725 ações ordinárias em igual número de ações preferenciais.
As ações preferenciais criadas em decorrência ao desdobramento terão dividendos apurados
com valor 10% maior em comparação aos dividendos distribuídos aos detentores das ações
ordinárias.
O capital social em 31 de dezembro de 2021 e 2020, totalmente subscrito e integralizado é de R$
1.422.496 e é composto por 1.866.722.202 ações nominativas, sendo 916.003.725 ações
ordinárias em igual número de ações preferenciais.
A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, por deliberação do Conselho de
Administração, independente de reforma estatutária, em até o limite total de 5 bilhões de ações
ordinárias ou preferenciais.
(b) Reservas de lucros e outras reservas


Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
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prejuízos e aumentar o capital da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia constituiu de reserva legal R$ 23.688 (R$ 14.498 em 31 de dezembro de
2020).


Reserva estatutária
A reserva estatutária é constituída por saldo do lucro líquido remanescente, por
proposta da Diretoria Executiva e deliberado por Assembleia Geral. A reserva
estatutária é composta por: (i) 50% a título de reserva para reforço do capital de giro
com o fim de garantir meios financeiros para a operação da Getnet; e (ii) 50% a título de
reserva para equalização de dividendos com o fim de garantir recursos para a
continuidade da distribuição de dividendos.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia constituiu de reserva estatutária o montante
de R$ 365.678 (R$ 277.412 em 31 de dezembro de 2020), sendo 50% desses valores
constituídos a título de reserva para reforço do capital de giro e os outros 50% a título
de reserva para equalização de dividendos.
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Reserva de capital
As reservas de capital constituídas somente poderão ser utilizadas para absorção de
prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros; resgate,
reembolso ou compra de ações; incorporação ao capital social e demais modalidades
nos termos da legislação societária. No primeiro trimestre de 2021 houve o
reconhecimento de R$ 398.533 mil resultante da incorporação, pela Getnet da parcela
dos impostos fiscais do Santander Brasil. Maiores detalhes, vide nota explicativa nº 1.
(c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
A Getnet definiu em seu estatuto o pagamento mínimo obrigatório de 25% do seu lucro líquido
do exercício, em conformidade com a Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021, os dividendos
mínimos obrigatórios foram absorvidos pela distribuição de juros sobre capital próprio no
montante de R$ 298.000. Relativo ao resultado do exercício de 31 de dezembro de 2020 a
Companhia registrou distribuição de dividendos no montante de R$ 829.464.
Política Contábil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ao final do exercício, com base no estatuto social
da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório, somente é provisionado na data em que são
aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.
Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresentados
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas como uma redução do Patrimônio Líquido. Os
dividendos foram e continuam sendo calculados e pagos de acordo com as demonstrações financeiras
preparadas de acordo com as normas contábeis brasileiras e regulamentações para instituições
financeiras e não com base nas demonstrações financeiras preparadas em IFRS.
É assegurado aos acionistas, por meio do estatuto social da Companhia, dividendo mínimo de 25% do
lucro líquido de cada exercício, ajustado conforme a Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia reconhece um passivo para pagamento de dividendos quando esta distribuição se torna
uma obrigação presente na data do balanço, referindo-se à parcela de dividendo mínimo obrigatório não
antecipado e/ou dividendos complementares, cuja aprovação para distribuição tenha sido devidamente
aprovada até a data base das demonstrações financeiras.
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14. Receita e custos de prestação de serviços
a) Receita de prestação de serviços
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020

Controladora
31/12/2021
31/12/2020

Receita de adquirência (1)
Receita de profit share
Remuneração contratual (2)
Receita serviços de processamento
Receita com venda POS (1)
Receita de revenda recarga
Outras receitas
Impostos sobre serviços
Subtotal
Receita de aluguel POS (1)
Impostos sobre serviços
Subtotal

1.116.268
635.823
488.089
205.086
28.900
9.708
33.979
(166.724)
2.351.129
553.181
(51.169)
502.012

1.095.243
623.500
149.606
59.012
11.189
36.954
(173.485)
1.802.019
571.323
(52.847)
518.476

1.116.268
635.821
488.089
205.024
28.900
9.708
17.211
(161.943)
2.339.078
553.181
(51.169)
502.012

1.095.243
623.500
149.606
59.012
11.189
23.118
(170.837)
1.790.831
571.323
(52.847)
518.476

Total

2.853.141

2.320.495

2.841.090

2.309.307

Momento específico no tempo, líquido de impostos

2.351.129

1.802.019

2.339.078

1.790.831

502.012

518.476

502.012

518.476

2.853.141

2.320.495

2.841.090

2.309.307

Ao longo do tempo, líquido de impostos
Receita líquida
(1)

Os valores contêm descontos relacionados com incentivos de vendas de POS, descontos incondicionais e outros
descontos concedidos.

(2)

O valor reconhecido nessa linha como receita de remuneração contratual é oriundo de contrato celebrado junto ao
Santander Brasil no primeiro semestre de 2021.

b) Custos de prestação de serviços
Consolidado
31/12/2021

Controladora

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Tarifas e comissões

(903.777)

(582.919)

(903.362)

(582.542)

Custo de venda POS e outras tarifas

(106.125)

(171.199)

(87.613)

(170.655)

Depreciação/ Amortização

(279.522)

(245.138)

(279.522)

(245.137)

Pessoal, tecnologia, sistemas e outros

(469.434)

(426.936)

(500.338)

(438.635)

(1.758.858)

(1.426.192)

(1.770.835)

(1.436.969)

Total

Política Contábil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todas as receitas auferidas pela Companhia, observam os conceitos para o reconhecimento da receita,
conforme os passos descritos abaixo:
- Passo 1: Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
- Passo 2: Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
- Passo 3: Determinar o preço de cada tipo de transação;
- Passo 4: Alocar os preços das obrigações contidas nos contratos; e
- Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou à medida que) a entidade satisfaz cada obrigação do contrato.
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A receita de prestação de serviço é reconhecida na medida em que o controle dos bens ou serviços é
transferido ao cliente por um valor que reflete a contraprestação que a Getnet espera ter direito em troca
desses bens ou serviços no curso normal das atividades da Getnet.
A Getnet como arrendador não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade de um ativo. As receitas de aluguel de POS decorrentes são contabilizadas pelo método linear
ao longo dos prazos do aluguel e são incluídas na Receita de serviços nas Demonstrações do Resultado
devido à sua natureza operacional. Os custos diretos iniciais incorridos na negociação e obtenção de um
arrendamento operacional são adicionados ao valor contábil do ativo arrendado e reconhecidos ao longo
do prazo do arrendamento na mesma base da receita do aluguel. A receita de aluguel de POS é
reconhecida no período em que é auferida. A Getnet tem contratos de aluguel mensais canceláveis
relacionados a equipamentos de captura de transações eletrônicas para terceiros. Os ativos arrendados
são incluídos em ‘Ativo Imobilizado’ e são depreciados ao longo de sua vida útil esperada. As receitas de
arrendamentos operacionais (líquidas de quaisquer incentivos dados ao arrendatário) são reconhecidas
em uma base linear ao longo do prazo do arrendamento em 'Receita de serviços' no item 'Aluguel de POS'
nas 'Demonstrações do Resultado'.
As receitas da Getnet compreendem substancialmente:


Receita de Adquirência e processamento que são reconhecidas no momento da aprovação
da compra pela instituição financeira. A obrigação de desempenho é cumprida uma vez que
os serviços eletrônicos de processamento de pagamentos incluindo a captura, transmissão,
processamento e liquidação de transações realizadas com cartões de crédito e débito são
aprovados pela instituição financeira. A Getnet possui múltiplos acordos com diferentes
clientes no qual há considerações variáveis sobre o volume de transações processadas em
um determinado período de tempo, dependendo do uso dos clientes (ou seja, número de
transações de pagamento processadas, número de cartões arquivados etc.); como tal, o
preço total da transação é variável. A Getnet aloca as taxas variáveis cobradas até o dia em
que tem o direito contratual de faturar seus clientes, portanto a receita é reconhecida em
um momento específico no tempo;



Receitas proveniente do aluguel da POS para os estabelecimentos comerciais, que são
reconhecidas no momento do cumprimento da obrigação do contrato de serviço. A
obrigação de desempenho é cumprida ao longo do tempo do contrato considerando a
disponibilidade do equipamento após a entrega do Ponto de Venda (“PDV”) aos clientes. A
Getnet contabiliza o aluguel de equipamentos como uma obrigação de desempenho
separada e reconhece a receita em seu preço de venda individual, considerando que o
aluguel é cobrado como uma taxa mensal fixa. As receitas são reconhecidas numa base linear
ao longo do tempo do contrato, líquidas de impostos, iniciando quando o cliente obtém o
controle do equipamento alugado. A Getnet não fabrica equipamentos, mas compra
equipamentos de fornecedores terceirizados;



Receitas de recarga de crédito para celular, que são reconhecidas no momento que é
transferido ao cliente o respectivo crédito. A obrigação de desempenho é cumprida quando
o crédito de recarga de telefone digital é transferido para os clientes dos estabelecimentos
comerciais. Essas recargas são vendidas por meio de PDV e a Companhia atua como agente
de operadoras de telecomunicações para a Comercialização de Créditos Digitais de Recarga
de Telefonia, uma vez que esses créditos são adquiridos das operadoras de
telecomunicações por um preço fixo e posteriormente vendidos aos clientes através do
custo de aquisição mais uma margem. Como as operadoras de telecomunicações são os
principais responsáveis pelo cumprimento dos serviços ao cliente, Getnet contabiliza esta
transação como um agente. A receita é reconhecida em um momento do tempo;
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Receitas de profit share na qual são reconhecidas no momento das transferências das
respectivas antecipações pelo Santander Brasil. A obrigação de desempenho é cumprida
quando os estabelecimentos comerciais recebem a antecipação do seu contas a receber
(contas a pagar da Getnet) do Santander Brasil para os estabelecimentos comerciais.
O preço da transação baseia-se nos termos e condições em que o Santander Brasil calcula o
lucro das transações de antecipação de recebíveis. Neste contexto, o lucro é reduzido pelas
despesas incorridas pelo Santander Brasil para fornecer antecipação de recebíveis aos
comerciantes, incluindo: i) despesas de aquisição, que são os custos incorridos pelo
Santander Brasil na transferência de recursos para outros bancos como resultado da
antecipação de recebíveis e da prestação de serviços de pagamento pela Getnet e ii)
despesas de antecipação.
As despesas de antecipação incluem os seguintes itens:
(a) custos incorridos pelo Santander Brasil para financiar a transação de antecipação de
recebíveis;
(b) despesas incorridas pelo Santander Brasil com sistemas de tecnologia para apoiar
antecipação de recebíveis;
(c) Impostos incorridos em relação a antecipação dos recebíveis;
(d) custos incorridos pelo Santander Brasil para transferir fundos para a conta bancária
dos estabelecimentos comerciais em relação a antecipação dos recebíveis; e
(e) perdas operacionais do Santander Brasil na prestação de serviço de antecipação de
recebíveis aos estabelecimentos comerciantes;



O acordo comercial determina que o Santander Brasil poderá reembolsar a Getnet o
montante de descontos comerciais ofertados com objetivo de atrair e/ou reter clientes que
possuem importância estratégica para a Getnet e o Santander Brasil. As receitas oriundas do
acordo comercial são reconhecidas mensalmente baseadas na volumetria de captura de
transações e ou no aluguel de POS realizados por esses clientes. Por fim, tal acordo tem prazo
de vigência indeterminado, podendo ser revisto sempre que as partes acharem necessário.



Outras receitas de prestação de serviços são reconhecidas na medida que a Getnet satisfaz
a obrigação de desempenho, cumprindo a prestação de serviços.

15. Despesas por natureza
a)

Despesas gerais e administrativas
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020

Despesa de pessoal e encargos sociais
Serviços técnicos especializados
Depreciação e amortização
Publicidade
Provisões (líquidas)
Tecnologia e sistemas
Imóveis, instalações e materiais
Comunicações
Serviços de vigilância e transporte de valores
Tributos exceto imposto de renda
Outras despesas administrativas

(187.329)
(99.229)
(78.800)
(33.049)
(16.096)
(5.378)
(3.565)
(1.159)
(497)
(271)
(18.908)

(160.309)
(63.517)
(66.695)
(23.640)
(15.754)
(2.844)
(3.304)
(1.273)
(410)
(335)
(10.459)

Total

(444.281)

(348.540)

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
(151.456)
(177.111)
(62.833)
(95.611)
(63.651)
(76.125)
(23.639)
(33.049)
(15.752)
(16.096)
(2.803)
(5.338)
(3.234)
(3.464)
(1.253)
(1.143)
(410)
(497)
(335)
(271)
(10.307)
(18.696)
(427.401)

(335.673)
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b) Outras despesas, líquidas
Outras despesas, líquidas incluem despesas de estorno e reembolso quando os estabelecimentos
comerciais se recusam ou não podem liquidar estornos e reembolsos que são devidos aos clientes dos
estabelecimentos comerciais.
No caso de uma disputa de cobrança entre um titular de cartão e um estabelecimento comercial não ser
resolvida em favor do estabelecimento comercial, inclusive em situações em que o estabelecimento
comercial esteja envolvido em fraude, a transação é normalmente "debitada" ao estabelecimento
comercial e o preço de compra é creditado ou reembolsado de outra forma ao titular do cartão. Se a
Getnet não puder cobrar o estorno da conta do estabelecimento comercial, ou se o estabelecimento
comercial se recusar ou não puder reembolsar a Getnet por um estorno devido a encerramento de suas
atividades, falência ou outros motivos, a Getnet pode ter que arcar com a perda dos valores pagos ao
titular do cartão.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Getnet registrou perdas como resultado de
estornos líquidos de restituições no valor de R$33.441 e R$37.658, respectivamente.
16. Resultado financeiro
Consolidado
31/12/2021

Controladora

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Receitas financeiras:
Rendimentos de aplicações financeiras

61.177

41.437

58.777

41.197

Outras receitas financeiras (1)

81.526

14.712

68.971

14.710

142.703

56.149

127.748

55.907

(28.552)

Total
Despesas financeiras:
Juros e encargos sobre empréstimos

(110.715)

(28.552)

(110.696)

Outras despesas financeiras

(7.086)

(3.023)

(7.085)

(3.004)

Despesa de juros sobre o passivo de arrendamento

(2.057)

(1.914)

(2.057)

(1.914)

(119.858)

(33.489)

(119.838)

(33.470)

(14.316)

(16.467)

(14.316)

(16.473)

8.529

6.193

(6.406)

5.964

Total
Variação cambial, líquida
Total
(1)

O aumento da linha de “Outras receitas financeiras” ocorreu pelo início das operações de antecipação dos valores a pagar
a estabelecimentos comerciais, realizadas pela Getnet, o qual intensificou no final do exercício devido a operação
realizada em conjunto com a SCD.

17. Lucro por ação
Política Contábil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lucro básico por ação
A Companhia calcula o valor do lucro básico por ação para o ganho ou perda atribuível aos detentores de
ações ordinárias e preferenciais da Companhia, dividindo o lucro ou prejuízo atribuível aos detentores de
ações ordinárias e preferenciais pelo número médio ponderado de ações ordinárias e preferenciais
detidas pelos acionistas durante o período.
Lucro diluído por ação
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A Companhia calcula o valor do lucro diluído por ação para o lucro ou prejuízo atribuível aos detentores
de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, dividindo o lucro ou prejuízo atribuível aos detentores
de ações ordinárias e preferenciais pelo número médio ponderado de ações ordinárias e preferenciais
detidas pelos acionistas durante o período que seria emitido se todas as ações diluidoras potenciais
tivessem sido convertidas.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há diferença entre os lucros básicos e diluídos por ação, pois não
houve efeitos diluidores potenciais sobre essas ações. O lucro por ação é apresentado na demonstração
de resultados. Como mencionado na nota 13.a, as ações preferenciais terão dividendos calculados com
um valor 10% superior aos dividendos distribuídos aos detentores das ações ordinárias.
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Consolidado e Controladora
31/12/2021
Lucro líquido do exercício atribuído a acionistas ordinários (1)

31/12/2020

266.622

361.013

1.088.746

1.866.722

0,24

0,19

Lucro líquido do exercício atribuído a acionistas preferenciais (1)

209.569

NA

Número médio ponderado de ações preferenciais (em milhares de ações)

777.976

NA

0,27

NA

Número médio ponderado de ações ordinárias (em milhares de ações)
Lucro básico e diluído por ação atribuível aos acionistas ordinários (em R$)

Lucro básico e diluído por ação atribuível aos acionistas preferenciais (em R$)
(1)

O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários e preferenciais é baseado na alocação do lucro líquido total com base
no respectivo número médio ponderado de ações ajustado para refletir uma alocação 10% maior de lucro por ação para
os acionistas preferenciais em comparação com os acionistas ordinários, em linha com a preferência 10% maior na
distribuição de dividendos.

18. Itens que não afetam o caixa
Na elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa da Companhia foram incluídas no caixa líquido
gerado nas atividades de financiamento e de investimento apenas as transações que efetivamente
movimentaram o caixa da Companhia. No quadro abaixo estão demonstradas todas as demais
movimentações que não envolveram o uso de caixa e/ou equivalentes de caixa:

Adições e alterações contratuais (IFRS 16)
Crédito tributário - Incorporação do Acervo
líquido (1)
Dividendos/Juros sobre capital próprio
declarados e ainda não pagos
Registro de investimento na controlada SCD
(1)

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
7.205
(2.731)

Controladora
31/12/2021
31/12/2020
7.205
(2.731)

398.533

-

398.533

-

298.000

29.227

298.000

29.227

-

-

76.000

-

Resultante da incorporação, pela Getnet, de impostos fiscais do Santander Brasil. Maiores detalhes, vide nota explicativa
nº1.

19. Nota de Seguro
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantém os seguintes contratos
para cobertura de seguros:
Modalidade segurada/Importância

Coberturas Contratadas
Básica − Incêndio, Raio, Explosão/Implosão
Danos Elétricos − Curto circuito
Alagamento/Inundação
Vendaval − Exceto bens ar livre
Responsabilidade Civil Operacional
Lucros cessantes básico
Total

31/12/2021
54.149
800
400
2.000
400
14.060
71.809

31/12/2020
31.304
200
100
500
100
11.495
43.699

20. Eventos subsequentes
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Nomeação do novo diretor presidente (CEO)
O Conselho de Administração da Companhia se reuniu em 31 de janeiro de 2022 e elegeu o Sr. Cassio
Schmitt como novo Diretor Presidente (CEO) da Getnet, com posse prevista para 1º de abril de abril
de 2022 e sujeita à homologação do Banco Central do Brasil. O comunicado feito ao mercado ocorre
em continuação ao Fato Relevante divulgado em 07 de dezembro de 2021 (ocasião em que se
anunciou a renúncia do atual CEO, Pedro Carlos Araújo Coutinho, responsável pelas funções executivas
até 31 de março de 2022).
O Sr. Schmitt é brasileiro, formado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
mestre em economia corporativa pela Fundação Getúlio Vargas, e tem um MBA pela Sloan School of
Business, Massachusetts Institute of Technology. Possui larga experiência no mercado financeiro,
tendo passado pelo Unibanco, dentre outras instituições financeiras. Em 2004 integrou-se ao Banco
Santander Brasil, tendo passado por diferentes posições, como Project Finance, Riscos e Recuperação
de Crédito. Sua última função no Santander foi a de diretor responsável pelo setor de Empresas,
Governos e Setor Institucional do Varejo.
Pacto global da ONU
Em 24 de janeiro de 2022, a Companhia comunicou ao mercado a sua adesão ao Pacto Global da ONU.
O Pacto Global é uma iniciativa voluntária das Nações Unidas que tem por objetivo mobilizar práticas
de negócios da comunidade empresarial nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção.
A Adesão da Getnet ao Pacto Global endossa a sustentabilidade como pilar estratégico e cultural da
Companhia, integrando essa iniciativa com as demais frentes já em atuação.
A Companhia desde o exercício de 2021 focou em dar escala nas ações de ESG sob uma ótica que
abrange temas de negócios, gestão de riscos, governança e nas frentes para engajar stakeholders e
gerar valor para clientes e sociedade. A Getnet ao longo de 2021 assumiu outros compromissos
públicos como a assinatura do Women's Empowerment Principles, iniciativa da ONU para o
empoderamento feminino nas empresas e com a iniciativa UN Free & Equal, voltada para à frente
LGBTQIA+.
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
Getnet Adquirência e Serviços para
Meios de Pagamento S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as
demonstrações financeiras consolidadas da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. e suas controladas
("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. e da Getnet Adquirência e Serviços
para Meios de Pagamento S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.
Porque é um PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Valores a receber de emissores de cartão, valores a pagar para estabelecimentos comerciais e reconhecimento de receitas
decorrentes de transações de adquirência (Notas 1, 6.1 (c), 6.2 (a) e 14(a))
A Companhia efetua a captura, transmissão e processamento de dados, além da liquidação de transações que são realizadas pelos
titulares de cartões de crédito e débito emitidos por instituições autorizadas, que são base para o reconhecimento de receitas de
adquirência e processamento, bem como para o registro de valores a receber de emissões de cartão, além de valores a pagar para os
estabelecimentos comerciais.
O processo de captura, transmissão, processamento de dados e liquidação de transações considera um grande volume de
transações, altamente dependente de tecnologia e requer uma infraestrutura de alta complexidade.
Os riscos inerentes à tecnologia da informação, associados a eventuais deficiências no processo e controles de captura, transmissão,
processamento e liquidação de transações, considerando os sistemas e os ambientes de tecnologia existentes, podem,
eventualmente, ocasionar processamento incompleto ou incorreto de informações críticas, inclusive aquelas utilizadas na elaboração
das demonstrações financeiras. Por essa razão, consideramos essa área como foco de nossa auditoria. Efetuamos avaliação do
desenho e testamos a efetividade operacional dos controles relacionados à gestão do ambiente de tecnologia da informação, incluindo
os controles compensatórios estabelecidos, quando aplicável, além dos controles transacionais, para o processo de captura,
transmissão, processamento e liquidação de transações realizadas com cartões de crédito e débito.
Os procedimentos executados envolveram a combinação de testes de controles e, quando aplicável, testes dos controles
compensatórios, assim como a execução de testes relacionados com a segurança da informação, gestão de acessos privilegiados e
segregação de função com impacto sobre as demonstrações financeiras.
Efetuamos também testes relacionados às conciliações dos saldos contábeis com informações provenientes de relatórios fornecidos
pelas instituições autorizadas (bandeiras), bem como testes, em base amostral, de verificação de documentação suporte para registro
das transações e das receitas de adquirência e processamento. Nossos procedimentos incluíram também a avaliação das divulgações
efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras.
Como resultado da aplicação de nossos procedimentos, consideramos que os processos e os controles internos mantidos em relação
a captura, transmissão e processamento de dados e liquidação de transações são consistentes e estão alinhados com as informações
analisadas em nossa auditoria.
Valor recuperável do ágio (Nota 8)
A Companhia possui ágio registrado, cujos valores são relevantes em relação às demonstrações financeiras.
A administração elabora anualmente teste para avaliar a necessidade ou não de redução do ágio ao seu valor recuperável. Esse teste
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envolve estimativas e julgamentos significativos, relacionados, entre outros, com projeções e premissas estabelecidas pela própria
administração, principalmente as taxas de crescimento e de desconto.
Por esses motivos, consideramos essa área como foco de nossa auditoria, uma vez que as premissas significativas utilizadas pela
administração na projeção de resultados futuros podem alterar significativamente a avaliação do valor recuperável do ágio, e
consequentemente impactar as demonstrações financeiras. Efetuamos entendimento das premissas e projeções críticas consideradas
pela administração.
Adicionalmente, com apoio de nossos especialistas, avaliamos a metodologia para a determinação do valor recuperável do ágio,
considerando a adequação das principais premissas, dentre elas, a taxa de crescimento e a taxa de desconto. Comparamos as
projeções com os resultados históricos para avaliar a consistência, assim como os dados macroeconômicos com as projeções do
mercado.
Consideramos que os critérios e premissas, adotados pela administração para a realização dos testes do valor recuperável do ágio,
são razoáveis no contexto de relevância das demonstrações financeiras, e as divulgações estão consistentes com dados e
informações obtidos ao longo de nossos trabalhos.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS,
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações

financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e
são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas
controladas.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
FRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVDLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 9 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5
Paulo Rodrigo Pecht
Contador CRC 1SP213429/O-7
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações com sede no Município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, cj. 121, Bloco A, Cond. WTORRE JK, bairro Vila Nova
Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ³CNPJ/ME´ sob o nº
10.440.482/0001-54, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ³JUCESP´ sob o Número de
Identificação do Registro de Empresas ³NIRE´ 35300567064 ³Companhia´ declaram que:
(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
e
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
São Paulo, 09 de março de 2022.
André Parize de Moraes
Diretor Vice-Presidente Executivo
Alexandre de Oliveira
Diretor Vice-Presidente Executivo
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações com sede no Município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, cj. 121, Bloco A, Cond. WTORRE JK, bairro Vila Nova
Conceição, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ³CNPJ/ME´ sob o nº
10.440.482/0001-54, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ³JUCESP´ sob o Número de
Identificação do Registro de Empresas ³NIRE´ 35300567064 ³Companhia´ declaram que:
(i) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
e
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
São Paulo, 09 de março de 2022.
André Parize de Moraes
Diretor Vice-Presidente Executivo
Alexandre de Oliveira
Diretor Vice-Presidente Executivo
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