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Digipix S.A.
CNPJ/MF nº 06.972.254/0001-58

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

     Controladora   Consolidado
Ativo      2015   2014   2015
Caixa e equivalentes de caixa 2.068.659 4.104.268 2.147.437
Contas a receber de clientes 8.279.412 6.625.068 8.542.671
Estoques 3.344.012 2.379.852 3.344.012
Outros recebiveis 1.155.358 733.232 175.683
Ativo fiscal corrente 389.443 74.735 516.508
Despesas antecipadas 406.774 609.197 406.774
Total do ativo circulante 15.643.658 14.526.352 15.133.085
Investimentos 22.589 4.123 4.123
Imobilizado 11.648.956 11.532.442 11.665.881
Intangíveis 2.321.158 1.942.720 3.314.111
Total do ativo não circulante 13.992.703 13.479.285 14.984.115
Total do ativo 29.636.361 28.005.636 30.117.200

Passivo
Fornecedores 3.996.108 3.063.747 4.420.107
Empréstimos e financiamentos 1.926.791 1.941.422 1.926.791
Obrigações trabalhistas 3.163.695 3.184.278 3.202.001
Obrigações tributárias 548.951 559.568 567.485
Adiantamento de clientes 2.177.198 1.384.216 2.177.198
Outras contas a pagar 843.243 694.698 843.243
Total do passivo circulante 12.655.986 10.827.930 13.136.825
Empréstimos e financiamentos 4.056.073 4.147.464 4.056.073
Provisão para contingências 240.545 205.397 240.545
Total do passivo não circulante 4.296.618 4.352.861 4.296.618
Patrimônio líquido
Capital social 17.635.425 17.315.312 17.635.425
Reserva de ágio na emissão 
 de ações 2.811.260 2.811.260 2.811.260
Prejuizos acumulados (7.762.928) (7.301.726) (7.762.928)
Total do patrimônio líquido 12.683.757 12.824.846 12.683.757
Total do passivo 16.952.604 15.180.791 17.433.443
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 29.636.361 28.005.636 30.117.200

Demonstrações de Resultados
     Controladora   Consolidado
       2015   2014   2015
Receita operacional líquida 51.618.732 44.180.935 52.448.178
Custo dos serviços prestados (26.810.613) (21.675.449) (27.123.705)
Lucro bruto 24.808.119 22.505.487 25.324.473
Despesas de vendas (10.400.961) (8.173.980) (11.162.381)
Despesas administrativas (13.627.274) (11.833.508) (14.206.502)
Outras receitas/despesas 390 1.662.913 1.307
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras 
 líquidas e impostos 780.274 4.160.913 (43.103)
Receitas financeiras 608.318 357.239 614.821
Despesas financeiras (1.028.176) (764.003) (1.032.920)
Resultado financeiro, líquido (419.858) (406.764) (418.099)
Resultado de equivalência 
 patrimonial (821.618) – –
Resultado antes dos impostos (461.202) 3.754.149 (461.202)
Resultado do exercício (461.202) 3.754.149 (461.202)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
     Controladora    Consolidado
        2015    2014    2015
Resultado do exercício (461.202) 3.754.149 (461.202)
Resultados abrangentes – – –
Resultado abrangente total (461.202) 3.754.149 (461.202)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
     Reservas  
     de ágio na Prejuízos 
    Capital emissão acumu- 
       social   de ações   lados   Total
Saldo em 31/12/2013 17.169.324 2.811.260 (11.055.875) 8.924.709
Resultado do exercício – – 3.754.149 3.754.149
Integralização de capital 145.988 – – 145.988
Saldo em 31/12/2014 17.315.312 2.811.260 (7.301.726) 12.824.846
Aumento de capital 320.113 – – 320.113
Resultado do exercício – – (461.202) (461.202)
Saldo em 31/12/2015 17.635.425 2.811.260 (7.762.928) 12.683.757

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
     Controladora   Consolidado
Fluxo de caixa das atividades     2015   2014   2015
 operacionais
Resultado do exercício (461.202) 3.754.149 (461.202)
Ajustes para:
Depreciação 2.123.896 1.703.836 2.129.976
Amortização de ativos intangíveis 233.909 65.084 233.909
Provisão para crédito de 
 liquidação duvidosa (7.240) (827) (7.240)
Despesas financeiras liquidas 419.858 406.764 418.099
Provisão para contingências 35.148 (327.072) 35.148
Resultado de equivalência 
 patrimonial 821.618 – –
Resultado na baixa de ativo 
 imobilizado – (1.653.641) –
    3.165.987 3.948.293 2.348.690
Variações nos ativos e passivos
Aumento de contas a receber 
 de clientes (1.647.104) (2.402.224) (1.827.876)
Aumento de estoques (964.160) (382.147) (964.160)
(Aumento)/diminuição de 
 outros recebiveis (422.128) (572.670) 557.548
Aumento de Ativo fiscal corrente (314.708) (28.706) (437.446)

     Controladora    Consolidado
       2015    2014    2015
Diminuição/(aumento) de 
 despesas antecipadas 202.423 (395.169) 202.423
Aumento de fornecedores 917.961 1.114.810 1.110.788
(Diminuição)/aumento das 
 obrigações trabalhistas (20.583) 782.931 6.332
(Diminuição)/aumento das 
 obrigações tributárias (10.617) 182.444 (24.720)
Aumento de adiantamento 
 de clientes 792.982 858.205 792.982
Diminuição de provisão 
 para contingência – (389.800) –
Aumento/(diminuição) de outras 
 contas a pagar 148.545 (159.468) 148.545
Caixa aplicado nas atividades 
 operacionais (1.317.389) (1.391.794) (435.584)
 Juros pagos (928.168) (764.003) (932.912)
Fluxo de caixa liquido 
 decorrente das atividades 
 operacionais 920.430 1.792.495 980.194
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Juros recebidos 508.310 357.239 514.813
Investimentos (840.083) – –
Aquisição de imobilizado (2.226.010) (2.778.413) (2.226.010)
Recursos provenientes de 
 alienação de imobilizado – 1.662.023 –
Aquisição de intangível (612.347) (187.714) (612.347)
 Aquisição de controlada Zocprint,
  líquido do caixa obtido na aquisição – – (827.572)
 Fluxo de caixa usado nas 
 atividades de investimento (3.170.130) (946.865) (3.151.116)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos 
 e financiamentos (1.940.194) (1.641.420) (1.940.194)
Empréstimos e financiamentos 
 tomados 1.834.172 1.868.503 1.834.172
Aumento de capital 320.113 145.988 320.113
Caixa proveniente das 
 atividades de financiamento 214.091 373.071 214.091
(Redução) aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa (2.035.609) 1.218.702 (1.956.831)
Demonstração da (redução) 
 aumento do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de 
 caixa em 1º de janeiro 4.104.268 2.885.567 4.104.268
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro 2.068.659 4.104.268 2.147.437
    (2.035.609) 1.218.701 (1.956.831)

As Demonstrações Financeiras completas auditadas pela KPMG Auditores Independentes estão disponíveis na sede da empresa para apreciação
Marco José Perlman – Sócio Administrador

Paulo Roberto Moreira Guimarães – Contador – CRC-SP 161.640/O-1

Notas explicativas às Demonstrações Contábeis 
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em R$ 1)

1 - Contexto Operacional - TEC-LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA S/A, tem 
por objeto social a prestação de serviços de Atividades de Laboratórios de 
Análises Clínicas, Diagnóstico e Terapia. 2- Apresentação das Demons-
trações e Principais Práticas Contábeis - As demonstrações contábeis 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, sendo as seguintes as principais: 2.1- Cai-
xa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, contas correntes bancárias e 
aplicações de liquidez imediata com ínfimo risco, sendo apresentadas pelo 

Ativo            2015           2014
Circulante  18.116.261  13.514.625
Caixa e equivalentes de caixa  11.623.944  7.687.093
Clientes  3.671.686  2.686.264
Estoques  881.182  1.182.723
Adiantamento a fornecedores  38.483  1.189.348
Outras Contas  1.900.966  769.197

Não Circulante  14.054.206  26.133.285
Depósitos Judiciais  12.974  12.974
Imobilizado  13.568.308  25.794.571
Intangível  472.924  325.740

Total do Ativo  32.170.467  39.647.910

PASSIVO           2015          2014
Circulante  10.546.760  8.397.421
Fornecedores  3.233.726  3.199.966
Empréstimos Bancários  1.302.525  540.914
Obrigações Trabalhistas  4.459.896  3.731.000
Obrigações tributárias  392.154  508.899
Contas a pagar  1.158.459  416.642
Não Circulante  2.417.588  794.481
Empréstimos e Financiamentos  2.417.588  794.481
Patrimônio Líquido  19.206.119  30.456.008
Capital Social  2.121.850  4.100.000
Correção Monetária do Capital -  -
Reservas de Lucros  424.370  820.000
Lucros Retidos  16.659.899  25.536.008
Total do Passivo  32.170.467  39.647.910

Balanços Patrimoniais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2014 (em R$ 1) Demonstrações dos resultados para os exercícios 
Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014 (em R$ 1)

Contas              2015             2014
Receita Bruta dos serviços Prestados  105.905.401  92.336.164
Deduções da Receita Bruta  (7.177.474)  (5.530.583)
Receita Operacional Líquida  98.727.927  86.805.581
Custo dos serviços prestados  (79.411.551)  (63.932.397)
Lucro Operacional Bruto  19.316.376  22.873.184
Receitas e despesas operacionais  (14.154.732)  (13.521.720)
Resultado Financeiro  (15.089)  (494.365)
Receitas Financeiras  1.322.685  767.795
Despesas Financeiras  (1.337.774)  (1.262.160)
Lucro Operacional Líquido  5.146.555  8.857.099
Lucro antes da CSLL e IR  5.146.555  8.857.099
Contribuição Social  (464.989)  (799.363)
Imposto de Renda  (1.236.636)  (2.143.162)
Lucro Líquido do Exercício  3.444.930  5.914.574
Lucro líquido por ação  1,6236  1,4426

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (em R$ 1)
Descrição           2015          2014
1) Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício  3.444.930  5.914.574
Ajustes de exercícios anteriores  (23.836)  -
Depreciações e amortizações  2.200.305  1.815.796
(Aumento) diminuição de clientes  (985.422)  (580.346)
(Aumento) diminuição dos estoques  301.541  (305.755)
(Aumento) diminuição de outros créditos a receber  19.096  (1.012.103)
Aumento (diminuição) de Fornecedores  33.761  617.735
Aumento (diminuição) de salários a pagar  728.896  663.825
Aumento (diminuição) dos impostos a pagar  (116.745)  (245.876)
Aumento (diminuição) de outras contas a pagar    741.817     155.554
 6.344.343  7.023.404
2) Atividades de Financiamento
Pagamento de lucros  (66.611)  (66.590)
Pagamento de empréstimos  2.384.717  (468.869)
 2.318.106  (535.459)
3) Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Permanente  (4.725.598)  (5.066.508)
 (4.725.598)  (5.066.508)
Caixa Gerado no Período  3.936.851  1.421.437
Saldo Anterior de Caixa  7.687.093  6.265.656
Saldo Atual de Caixa  11.623.944  7.687.093
Principais Transações que não Afetam o Caixa
Cisão Parcial de Ativos com Redução 
 de Capital e Reserva de Lucros.  (14.604.372) -

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios 
Findos 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (em R$ 1)

           2015          2014
Lucro Liquido do exercício  3.444.930  5.914.574
Outros resultados Abrangentes
a) Efeitos correção e erros/mudanças políticas 
 cont. exercício anterior  (23.836)  -
Resultado Abrangente Total (DRA)  3.421.094 5.914.574

TEC-LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA S/A
CNPJ 51.131.969/0001-32

Relatório da Administração
Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, acompa-
nhadas das correspondentes Notas Explicativas. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Bernardo do Campo, 31 de março de 2016. A Administração

Títulos Capital Social Realizado Correção Monetária do Capital Reservas de Lucros Lucros Retidos         Totais
Saldos em 31/12/2013                          4.000.000                                          31.225                      800.000         19.776.799  24.608.024
Lucro líquido do exercício - - -  5.914.574  5.914.574
Aumento de Capital Social  100.000  (31.225) -  (68.775)  -
Constituição da reservas de lucros - -  20.000  (20.000)  -
Dividendos Distribuídos                                         -                                                    -                                  -              (66.590)       (66.590)
Saldos em 31/12/2014                           4.100.000                                                    -                      820.000         25.536.008  30.456.008
Lucro líquido do exercício - - -  3.444.930  3.444.930
Aumento de Capital Social - - -  -
Ajuste de exercícios anteriores - - -  (23.836)  (23.836)
Baixas Cisão Parcial  (1.978.150) -  (395.630)  (12.230.592)  (14.604.372)
Dividendos Distribuídos                                         -                                                    -                                  -               (66.611)        (66.611)
Saldos em 31/12/2015                           2.121.850                                                    -                      424.370         16.659.899  19.206.119

Demonstração das Mutações Patrimoniais (em R$ 1)

custo acrescido dos juros auferidos. 2.2 - Imobilizado - Registrado pelo 
custo de aquisição sendo as depreciações computadas pelo método linear, 
de acordo com as taxas informadas na nota 3. 2.3 - Ativos e passivos 
circulantes - Os ativos circulantes são apresentados ao valor de custo ou 
de realização. Os passivos circulantes são apresentados pelas obrigações 
assumidas e provisões de tributos e encargos trabalhistas calculados de 
acordo com a legislação pertinente. 2.4 - Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido - As alíquotas do Imposto de Renda e 
da Contribuição Social são 15% (acrescida de adicional de 10% quando 
aplicável) e de 9%, respectivamente. O regime tributário adotado é o Lucro 
Real. 2.5 - Lucro Líquido por Ação - É calculado com base na quantidade 
de ações existentes nas datas dos Balanços. 3 - Depreciação do Imo-
bilizado - as taxas de depreciação praticadas pela empresa ao ano são: 
imóveis (exceto terrenos) 4%, bens móveis 10 a 20%, outros bens móveis 
10 a 20%. 4- Capital Social - O Capital Social totalmente integralizado é 
de R$ 2.121.850,00 dividido em 2.121.850 ações ordinárias e nominativas 
sem valor nominal. 

Diretoria
Luiz Carlos de Angelis 

Presidente - CPF 007.144.078-01
Olavo Romão da Silva - Contador - 1SP 138.893/O-7

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistên-
cia Social e Hospitalar Serviços de Assistência a Saúde - Catanduva/
SP. Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Pró-Saúde Asso-
ciação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Serviços de 
Assistência a Saúde - Catanduva/SP, que compreende o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
negativo e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explica-
tivas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
fi nanceiras: A administração da Empresa é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude e erro. Responsabilidade dos auditores indepen-
dentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre es-
sas demonstrações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 

que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de 
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divul-
gações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causadas por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras da Empresa para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses 
controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião sem ressalva. Opinião sem ressalva: Em 
nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

fi nanceira da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social 
e Hospitalar - Serviços de Assistência a Saúde - Catanduva/SP em 31 
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Continuidade operacional: A uni-
dade, nos exercícios anteriores, apurou prejuízos operacionais recorrentes, 
fato que tornou o patrimônio líquido negativo. Para o exercício fi ndo em 31 
de dezembro de 2.015, foi apurado superávit, entretanto, ainda insufi ciente 
para cobrir as perdas de exercícios anteriores. Conforme nota explicativa n° 
1c, a Administração está implementando esforços no sentido de minimizar 
os défi cits apurados em exercícios anteriores e reverter o patrimônio líquido 
negativo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
Outros assuntos: Demonstrações fi nanceiras do exercício anterior: As 
demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2.014 
foram por nós examinadas, e nosso relatório emitido em 02 de Março de 
2015, conteve parágrafo de ênfase referente à continuidade operacional em 
virtude dos défi cits recorrentes, que tornou o patrimônio líquido negativo.

Catanduva, 18 de março de 2.016.
LM Auditores Associados Robson Penha de Oliveira
CRC 2SP018.611/O-8 CRC SP 265.102/O-4

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras
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