Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

SP
Nª 25.136

Preço banca: R$ 3,50

CNI reduz estimativas para crescimento do PIB e da indústria
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou na terça-feira (12) o Informe
Conjuntural no qual revisa a sua
estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país) deste ano de 1,2% para 0,9%.
A entidade também reduziu suas projeções econômicas
para a indústria, que pelas novas estimativas deve ter produção 0,2% menor neste ano
do que em 2021. Em dezembro, a CNI havia calculado
crescimento de 0,5% este ano.
“Se esse cenário se confirmar,
será a sétima vez, em 10 anos,
que a indústria nacional encolhe”,
destacou a CNI em nota.
Entre os motivos para as
revisões estão as dificuldades

Governo lança certificado de crédito
para estimular reciclagem no pais
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firmam acordo contra pirataria
Página 19

Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,68
Venda:
4,68
Turismo
Compra: 4,69
Venda:
4,84

EURO
Compra: 5,09
Venda:
5,10

23º C
17º C

Noite

Ministério da Saúde inicia
campanha de combate à
doença de Chagas
Página 20
Foto/Geraldo Facão/Agencia Petrobras

A Fundação Pró-Sangue de
São Paulo está com os estoques operando com apenas
36% da capacidade. Segundo o
órgão, vinculado à Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo, os tipos sanguíneos O-, O+,
B- e B+ têm estoque para menos de um dia. Enquanto os tipos A+, A- e AB- têm quantidade suficiente para atender
apenas a demanda de um dia.
A Pró-Sangue alerta que há
risco de falta de sangue para
atender pacientes internados
ou que dependem regularmente de transfusões. Por isso, a
fundação apela para que a população faça doações de sangue nos próximos dias.
A fundação está recebendo
doações em dois postos na capital paulista e em quatro na
Grande São Paulo – em Osasco, Barueri, Guarulhos e Carapicuíba. Há uma programação especial de horários de
atendimento durante o feriado
de Páscoa. Os endereços podem ser encontrados na página da Pró-Sangue onde também é possível agendar o dia
da doação.
Para fazer uma doação é
preciso estar em boas condições de saúde; ter entre 16
e 69 anos de idade; pesar no
mínimo 50 quilos; estar descansado, com ao menos 6
horas de sono, e bem alimentado (evitar comida gordurosa); não ter consumido
bebidas alcóolicas 12 horas
antes da doação. É necessário
apresentar um documento original de identidade com foto
que permita a identificação do
candidato.
Em caso de resfriado, a recomendação é aguardar 7 dias
após o fim dos sintomas. Não
podem doar mulheres grávidas
ou no puerpério. Deve-se esperar 12 meses depois de fazer uma tatuagem ou maquiagem definitiva.
Doenças transmissíveis
pelo sangue, como hepatites e
HIV, são impeditivos para a
doação. (Agência Brasil)

ANP leiloa 59 blocos de
exploração de petróleo na
Oferta Permanente

Vendas do varejo crescem
1,1% de janeiro para
fevereiro, diz IBGE
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Esporte

Tricampeões dominam GP Galeão,
que faz festa do automobilismo no Rio
Após uma década de ausência, o GP Galeão festejou a
volta do automobilismo ao Rio
de Janeiro com duas corridas
bastante movimentadas e emocionantes no domingo (10) no
Circuito Cacá Bueno, instalado na pista 10/28 do Aeroporto Internacional RIOgaleão
Tom Jobim. Em dia protagonizado por dois tricampeões
da Stock Car Pro Series, Daniel Serra e Ricardo Maurício,
ambos da Eurofarma-RC, saíram da Cidade Maravilhosa
com as vitórias nas Corridas 1
e 2, respectivamente. Serrinha
ainda assumiu a liderança do
campeonato e agora soma 99
pontos, um a mais que o atual
campeão, Gabriel Casagrande.
Ricardinho, porém, deixou
o Rio de Janeiro como o maior pontuador da etapa. Terceiro colocado na Corrida 1, o
tricampeão conquistou a vitória na segunda prova do dia
depois que Marcos Gomes, da
Cavaleiro Sports, foi punido
em 5s após passar Maurício na
Curva Petrópolis, quando o
trecho era sinalizado por bandeira amarela. Com isso Ricardinho concluiu o fim de sema-

na com 46 pontos e faturou o
“Claro 5G Man of the Race”, prêmio concedido a quem atinge a
maior pontuação no final de semana.
Aviões no circuito — A primeira corrida da Stock Car em
um aeroporto comercial foi bastante movimentada do início ao
fim. Com arquibancadas e camarotes cheios, a primeira boa surpresa foi o sobrevoo de dois aviões de caça modelo F-5M da
Força Aérea Brasileira, capazes
de operar a até 1,6 vezes a velocidade do som, em mais uma demonstração de sinergia entre o
local escolhido para a prova e es- Ricardo Mauricio ficou maior
petáculo oferecido ali pelo esforte e parecia encaminhado
porte a motor.
Já na largada, o público teve para o primeiro pódio da tempooutra surpresa, com fileiras de rada, foi envolvido em incidente
sete carros ficaram lado a lado no episódio em que Rubens Barna Reta da Apoteose, acentuan- richello e Beto Monteiro escado a expectativa de competitivi- param na Curva Petrópolis. Os
dade pelas características do tra- três pilotos abandonaram.
çado montado no Galeão. Dani- Ao fim de 26 voltas, Serra cruel Serra foi o grande protagonis- zou a linha de chegada e venceu
ta da Corrida 1 ao liderar prati- a Corrida 1, enquanto Matías
camente de ponta a ponta, en- Rossi foi o segundo colocado.
quanto Matías Rossi comprovou Ricardo Maurício completou o
a ótima forma mostrada desde pódio do GP Galeão. Gabriel
sábado e terminou em segundo. Casagrande foi o quarto, seguiSergio Jimenez, que tinha ritmo do por Cesar Ramos e Felipe
Foto/ Sergio Luiz da Silva Oliveira

Estoque da PróSangue em SP
tem apenas 36%
da capacidade

enfrentadas pelas linhas de produção globalizadas em decorrência do prolongamento da
guerra na Ucrânia, que tem
pressionado para cima o preço
dos fretes internacionais, devido à alta do petróleo.
Outro fator é a variante
Ômicron da covid-19, que continua a afetar a produção na China, país que segue com política
de tolerância zero contra o vírus, promovendo quarentenas
de cidades inteiras.
“Tanto as sanções comerciais e financeiras impostas por
vários países ocidentais sobre
a Rússia, quanto a nova variante da covid-19, contribuíram
para a persistência dos desarranjos nas cadeias produtivas”,
disse a CNI.
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pontuador no Rio
Massa, que obteve seu melhor
resultado na Stock Car. Guilherme Salas, Thiago Camilo, Rafael Suzuki e Felipe Baptista fecharam a relação dos dez primeiros colocados.
Final imprevisível — A segunda prova foi igualmente emocionante e trouxe um desfecho
imprevisível. Felipe Baptista largou na frente em razão da regra
do grid invertido e lutou por várias voltas com Thiago Camilo
pela liderança, mas perdeu terreno depois da janela de pit-

stops obrigatórios. Daí em diante, nas voltas finais, Maurício assumiu a liderança, seguido por Marcos Gomes, Gaetano di Mauro, Gianluca Petecof
e Bruno Baptista.
Na penúltima volta, aumentando a tensão nos momentos
finais Marquinhos passou Maurício na Curva Petrópolis (4),
em trecho que naquele momento era sinalizado por bandeira amarela. Gomes conseguiu manter a ponta e logo depois cruzou a linha de chegada
em primeiro. Mas seu erro não
passou despercebido e a direção de prova determinou punição de 5s, com Ricardinho declarado vencedor. Bruno Baptista foi o segundo e Gaetano
di Mauro completou o pódio.
Em seu melhor resultado na
Stock Car, Gianluca Petecof
foi o quarto, à frente de Gabriel Casagrande. Os cinco segundos de punição foram o suficiente para Marcos Gomes cair
de primeiro para sexto.
A quarta etapa da temporada 2022 da Stock Car está marcada para 15 de maio no Autódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo.

Pietro Fittipaldi estreia no ELMS em Paul Ricard
Piloto reserva da Haas na
F1, Pietro Fittipaldi iniciará um
novo desafio neste final de semana: disputará a temporada
2022 do European Le Mans
Series, um dos principais campeonatos de endurance do planeta, guiando pela InterEuropol
Competition na classe LMP2.
“Estou muito animado para
começar essa temporada. A
equipe tem trabalhado muito

bem desde o primeiro teste que
fizemos nessa semana aqui na
França. Nós treinamos tanto
com chuva lá em Val de Vienne
quanto no seco aqui em Paul Ricard, então estou bem preparado”, diz Pietro, que tem apoio de
Banco do Brasil, Baterias Moura, Claro, Gate.io, Fantom, Oak
Berry, Hyper X, Furia,
Stake.com, HRX e Fields 360.
Pietro guiará o protótipo

Oreca 07 verde e amarelo, nas
cores da bandeira brasileira, e
seus equipamentos também terão detalhes nestes tons, como
as luvas e o macacão. Fittipaldi
revezará o carro com o dinamarquês David Heinemeier-Hansson e o suíço Fabio Scherer.
“Foi uma semana importante
em que conheci meus companheiros de equipe, os engenheiros, mecânicos e também mol-

damos o banco do carro. A nossa
pré-temporada foi rápida, mas
estou me sentindo muito bem no
carro e animado para essa prova”,
diz Pietro, que disputou os GPs
do Bahrein e de Abu Dhabi da F1
em 2020 e acelerou o carro da
Haas na pré-temporada deste ano.
As 4 horas de Le Castellet
serão disputadas no Circuito de
Paul Ricard neste domingo às 6
horas da manhã (horário de Bra-

sília). A definição do grid será
no sábado, com a classe LMP2
entrando na pista às 9h30.
Confira o calendário da
temporada 2022 – ELMS:
17 de abril - 4 Horas de Le Castellet; 15 de maio - 4 Horas de Ímola; 3 de julho - 4 Horas de Hungaroring; 28 de agosto - 4 Horas de
Barcelona; 25 de setembro - 4
Horas de Spa-Francorchamps; 16
de outubro - 4 Horas de Portimão.
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Programa de Fomento à Cultura de
2022 tem investimento recorde
O Governador Rodrigo Garcia lançou na quarta-feira (13)
o maior programa de fomento à
cultura da história do Estado.
Com investimento recorde de
R$ 273,2 milhões e divididos
em 67 linhas de editais, os programas ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso ICMS,
#JuntospelaCultura, Difusão
Cultural e Cultura Viva SP vão
beneficiar mais de 11 mil projetos culturais em 400 municípios do Estado.
“São mais de R$ 270 milhões, praticamente dobrando o
valor que nós tínhamos no início do Governo, justamente para
que a gente, neste momento de
retomada, possa também retomar com toda força as ativida-

des culturais do nosso estado.
Essa é uma demonstração clara
de um Governo que respeita a
cultura e que sabe da importância dela para nossa sociedade”,
disse Rodrigo.
Nesta edição, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa firmou parceria com o Sebrae para
auxiliar os empreendedores interessados em se inscrever no
ProAc Editais e ICMS a estruturar e formatar seus projetos.
As informações quanto aos programas podem ser consultadas
no www.cultura.sp.gov.br. A Secretaria também disponibilizou
aos artistas o programa de Capacitação à distância das Oficinas Culturais. As vagas já estão
disponíveis
no

CESAR
NETO
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CÂMARA (São Paulo)
Vereadores e vereadoras que estão candidatos pra Assembleia
paulista ou Câmara dos Deputados e que vão viajar, nem por isso
deixarão de fazer campanha - presencial - nas regiões pras quais
tão indo (Grande São Paulo, litoral e Interior)
.
PREFEITURA (São Paulo)
Acima do fato de ser histórico no MDB, Ricardo Nunes foi
destaque no evento dos membros do PSDB - inclusive o ex-prefeito e agora ex-governador Doria - em memória do falecido
Bruno Covas, que teria completado 42 anos no dia 7 abril
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O Partido Liberal, legenda pra qual foram o presidente Bolsonaro, seu filho deputado federal (SP) Eduardo e o deputado
estadual Gil Diniz (todos estavam no PSL em 2018) pintava ontem
com 17 parlamentares (maior bancada) via janela de trocas
.
GOVERNO (São Paulo)
“Determinação, Honestidade e Trabalho” pode ser um dos
slogans do novamente “João Trabalhador” (3º), pra Presidência
2022. Em tempo : o 1º “João Trabalhador” virou prefeito e o 2º
virou governador. Agora, o PSDB pode jogar contra
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal (PE) Bivar, agora sócio preferencial do
União Brasil - fusão do PSL com o DEM - enquadrou o ex-juiz
federal Moro, como por exemplo o Santos foi enquadrado quando achou que dominaria o então PFL nas eleições 1992
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Cristãos evangélicos na política vão desfilar - ‘motociata’ no feriado de amanhã 2º, via mega evento “Acelera pra Cristo”,
partindo de São Paulo, pra apoiar possível reeleição do Bolsonaro. A projeção é de que a participação pode chegar a 2 milhões
.
PARTIDOS (Brasil)
Até ontem, os números na Câmara dos Deputados eram estes: PL - 80; PT - 56; PP - 54; União 52; PSD - 46; PSD - 46;
Republicanos - 42; MDB - 40; PSDB - 24; PSB - 22; PDT - 18.
Todos os demais com menos de 10 (dos 8 do PSC aos apenas 2
do Rede)
.
HISTÓRIAS
Nair Passos Fleury, ou simplesmente dona Ika, esposa do
governador paulista Fleury Filho (MDB - 1991 a 1994) segue
sendo lembrada como a 1ª Dama e presidente Fundo Social do
Estado pelos programas que implantou : prevenção ...
.
(São Paulo)
... ao uso indevido de drogas; atenção à pessoa com deficiências; programa permanente de atenção à pessoa idosa e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Dona Ika nunca misturou políticas partidárias com suas Éticas Cristãs
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna cesarneto.com tornou-se referência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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www.oficinasculturais.org.br,
com início previsto para 3 de
maio.
“A cultura é um dos principais ativos de São Paulo. Gera
3,9% do PIB estadual e 1,5 milhão de empregos diretos. Tem
alto impacto na geração de inclusão e desenvolvimento e um
vasto potencial de crescimento.
É por isso que o Governo de São
Paulo tem o maior conjunto de
programas de fomento à cultura
do Brasil em nível estadual”,
afirmou o Secretário de Cultura
e Economia Criativa do Estado,
Sérgio Sá Leitão.
Fomento
O ProAC Expresso Editais
terá 50 linhas de editais, 14 a
mais que o ano passado, com
valor recorde de R$ 100 milhões. Como em 2021, há linhas
de editais que contemplam
ações locais como em favelas e
periferias para projetos de artis-

tas, grupos coletivos, espaços
culturais, organizações sociais e
corpos estáveis de comunidades.
Além disso, também há os
que atendem o interior e litoral
paulista, como nas regiões do
Pontal do Paranapanema, Baixada Santista e Vale do Ribeira.
Essas linhas integram dois programas estratégicos do Governo de São Paulo e envolvem
ações de outras Secretarias:
Programa Comunidades e Programa Vale do Futuro.
As demais linhas se dirigem a áreas como teatro, dança, audiovisual, literatura, música e espetáculos para o público infanto-juvenil, com espetáculos e produtos físicos,
além de apresentações online,
que serão exibidas por demanda na plataforma de streaming
#CulturaEmCasa, criada em
2020 com o objetivo de ampliar a difusão cultural virtual e
que, em um ano, alcançou a

marca de 7,3 milhões de visualizações de cerca 4,6 mil conteúdos.
O ProAC Expresso ICMS,
programa de fomento que funciona por meio de patrocínios
incentivados e renúncia fiscal,
retoma este ano com o valor de
R$ 100 milhões. Além disso,
a Secretaria resgatou o Cultura Viva SP, uma premiação em
dinheiro e materiais audiovisuais para entidades e coletivos
culturais que deve beneficiar R$
4,1 milhões de projetos.
O Juntos pela Cultura, programa de fomento e difusão cultural online e presencial que envolve parcerias com prefeituras,
tem disponível neste ano R$ 44
milhões, um valor quatro vezes
maior do que o recebido no ano
passado. São 16 chamadas públicas, sendo 9 para Prefeituras, 6
para artistas e 1 para organizações da sociedade civil e coletivos culturais. Há, também, 4

linhas inéditas e o retorno do
apoio a atividades em formato
presencial. Este programa possibilita iniciativas com a Virada
SP, Circuito SP, Tradição SP e
Revelando SP.
O Governo do Estado investiu R$ 25,1 milhões no programa Difusão Cultural, que irá promover 1,3 mil atividades em
2022, entre eventos e premiações. O objetivo do Difusão é
ampliar e/garantir o acesso da
população aos meios de fruição
e difusão cultural nos seus diversos formatos, sejam eles presenciais ou virtuais. Entre as
ações que fazem parte do programa estão o Teatro Sérgio Cardoso; Teatro de Araras; Mais
Orgulho SP; Semana Guiomar
Novaes; Festival de Circo de São
Paulo; SP Gastronomia; #Culturaemcasa; Arte Urbana + Concurso de Batalha de Rimas de
São Paulo e Evento de Premiações da Cultura.

Governo de SP escolhe Mario Sarrubbo
como Procurador-geral de Justiça
O Governador Rodrigo Garcia escolheu na quarta-feira (13)
Mario Sarrubbo para o cargo de
procurador-geral de Justiça e
chefiar o Ministério Público
de São Paulo (MP-SP) no biênio 2022/2024. Na eleição realizada no último sábado (9)
pela entidade, Sarrubbo liderou
a lista tríplice, com 1.385 votos, seguido por Marcos Ihara,
com 301 votos, e Fábio Kalaf,
com 242 votos.

“Não foi por acaso que esta
foi a maior votação para o primeiro colocado da lista tríplice do Ministério Público de
São Paulo. O MP teve uma atuação fundamental durante a
pandemia, conduzida por Mario Sarrubbo. Além disso, a instituição tem um papel essencial na democracia, com a fiscalização dos entes governamentais”, diz Rodrigo Garcia.
Sarrubbo é o atual procura-

dor-geral de Justiça e atua no
MP-SP desde 1989, onde também foi subprocurador geral de
Justiça de Políticas Criminais e
Institucionais. Ele foi professor na Escola Superior do MPSP e na Escola Superior de Advocacia de São Paulo e leciona atualmente direito penal na
Faap. O procurador-geral de
Justiça tem mestrado em direito pela PUC-SP e graduação
em direito pela Universidade

Presbiteriana Mackenzie.
Ele também foi diretor da
Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São
Paulo (APMP), dirigiu o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do MP-SP (2011 a
2013), presidiu o Colégio de
Diretores de Escolas de Ministérios Públicos Brasileiros e foi
Conselheiro Superior do Ministério Público.

Metrô inicia escavação do primeiro
túnel da ampliação da Linha 2-Verde
O Metrô iniciou na terça-feira (12) a escavação do primeiro
túnel da ampliação da Linha 2Verde que vai chegar até a Penha. As atividades são feitas na
futura estação Santa Isabel que
ficará na região da Vila Carrão.
O túnel terá 24,4 metros de
altura e 35,6 metros de comprimento para fazer a ligação do
poço – implantado ao lado da
Avenida Guilherme Giorgi –
com a via e as plataformas de
embarque que serão construídas
sob o leito da avenida e vão ser
escavados pelo método NATM,
que é o método austríaco de

construção de túneis.
A construção do poço ao
lado de onde ficará a estrutura
principal da estação (plataformas e vias) foi adotada pelo
Metrô para evitar a interdição
da via por onde trafegam veículos e pedestres. Para isso,
ele foi construído ao lado da
avenida para que seja possível
chegar ao subsolo com máquinas e materiais e a escavação
sob a avenida seja feita sem
interrupção do tráfego.
Também será por esse poço
– de 37 metros de diâmetro e 40
de profundidade – que serão

construídos os acessos da estação com escadas rolantes. O
novo túnel vai ligar esses acessos às plataformas. Uma solução
parecida foi aplicada pelo Metrô na construção da estação São
Paulo-Morumbi da Linha 4Amarela, onde a via e as plataformas ficam sob a avenida
Francisco Morato e o poço de
acesso está ao lado, com um túnel fazendo a ligação.
Localizada na Avenida Guilherme Giorgi, próximo à Rua
Angoera, a futura Estação Santa
Isabel vem sendo construída em
uma área de 7,5 mil m² e será a

quinta estação do novo trecho
da Linha 2, após a Vila Prudente. Diariamente deverão passar
mais de 13 mil passageiros por
essa estação que terá sete níveis internos, conectados por
21 escadas rolantes e quatro
elevadores.
O novo trecho da Linha 2Verde terá 8,4 km de extensão
e oito estações, da Vila Prudente à Penha, beneficiando a
mais de 400 mil passageiros
por dia. Quando pronto, a Linha 2 passará a ter 23 km de
extensão e 22 estações de Vila
Madalena à Penha.

Explosão deixa dois feridos em indústria
química em Mauá, São Paulo
Uma explosão em uma indústria química em Mauá, na
Grande São Paulo, deixou
duas pessoas feridas na manhã de quarta-feira, (13).
Segundo o Corpo de
Bombeiros, um homem teve

que ser retirado de um reservatório e foi atendido no local com parada cardiorrespiratória. Um outro homem
também foi atendido no local com queimaduras leves.
Os bombeiros desloca-

ram nove viaturas para
atender a ocorrência. De
acordo com a corporação,
a empresa trabalha com
produtos derivados de acetato de etila.
*Matéria alterada às

15h14 para correção de informação. Diferentemente
do informado inicialmente
pelo Corpo de Bombeiros, a
indústria não faz parte do
polo Petroquímico de Mauá.
(Agência Brasil)

Artista argentino Leandro Erlich ganha
exposição no CCBB em São Paulo
Pessoas que não se molham
e nem se afogam ao entrar em
uma piscina. Uma sala de aula
com alunos incomuns. Uma nuvem encapsulada. Um elevador
que inverte os ambientes interno e externo. Uma janela para
um jardim com seu reflexo aparecendo de forma cruzada. Tudo
é invertido e subvertido na exposição A Tensão, do artista argentino Leandro Erlich, que foi
aberta na quarta-feira, (13) no
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo.
Erlich transforma coisas do
dia a dia, mundanas ou comuns,
em algo novo. Objetos cotidianos ganham novos significados
em sua obra. “Ele transforma o
ordinário em extraordinário”,
afirmou o curador da mostra,
Marcello Dantas. “O mecanismo
da arte dele é o mecanismo da
dúvida. Esse lugar que é a discordância entre aquilo que os
olhos veem e aquilo que a sua
mente sabe”, acrescentou.
“Quando você olha para uma
coisa, [você pensa]: eu estou
vendo isso, mas isso não é pos-

sível. Essa discordância, essa
dúvida, nos faz questionar todas
as coisas básicas com as quais a
gente se relaciona no dia a dia. E
isso é uma gramática, uma linguagem universal. Por isso, ele
consegue ter o mesmo impacto
no Japão e no Brasil, na Argentina e na França”, disse o curador.
No Brasil, a exposição já
passou pelos CCBBs do Rio de
Janeiro e de Belo Horizonte,
sempre com muito sucesso. Diversas fotografias da exposição
podem ser encontradas facilmente nas redes sociais. Apesar
de “parecer instagramável”, a
exposição é composta por obras
produzidas muito antes do surgimento das redes sociais,
como o Instagram. “A peça mais
instagramável, que é a piscina,
data de 1.999, dez anos antes da
invenção do iPhone, 12 anos
antes da invenção do Instagram”,
observou o curador.
Ela também não é interativa,
apesar de as pessoas parecerem
interagir com as obras. “As pessoas podem chamar isso de
modo interativo, mas não é. Essa

é uma obra participativa. É um
pouco diferente. Não tem nada
para você apertar, não tem nenhuma máquina para você ligar
aqui dentro. Toda a tecnologia
está na cabeça das pessoas, e a
importância é que essa obra,
sem as pessoas, não existe”, explicou Dantas. “É a sua participação, o seu engajamento, que
desperta o mecanismo sensorial, o seu envolvimento com o
rito que está acontecendo ali
dentro. Isso é mágico. A obra
está te esperando”, ressaltou.
O próprio nome da exposição, A Tensão, já começa produzindo um duplo sentido: a tensão, de frio na barriga, e atenção, como se você estivesse em
uma sala de aula e o professor
estivesse chamando a sua atenção, provocando uma dúvida entre o que você ouviu e o que de
fato a palavra representa.
Para o curador, a obra mais
importante dessa exposição é
exatamente a sala de aula, espaço onde sua imagem é refletida
dentro de uma sala, transformando você em um fantasma. “A sala

de aula é uma obra de 2017 e foi
criada no âmbito de uma ideia de
uma certa nostalgia, de uma velha escola, de uma memória no
sentido afetivo. A sala de aula é
uma obra necessária, num momento em que, no Brasil, a grande questão que estava à mesa era
os rumos da educação”.
Ao apresentar seu trabalho à
imprensa, em São Paulo, Erlich
disse que a obra dialoga com o espaço de exposição e, principalmente, com o público. “O trabalho
que um artista faz é 50% [da obra].
Os outros 50% se referem a participar, a interpretar e refletir [sobre
a obra]. A mensagem está aí e necessita do espectador. Se não tem
uma pessoa dentro da piscina, não
tem piscina: tem apenas um buraco, água. A ativação de tudo depende do público. O público é
também ator e intérprete [da
obra]”, definiu o artista.
A Tensão fica em cartaz até
20 de junho. Mais informações
e o agendamento de visita podem
ser obtidos no site, onde também é possível um giro pela exposição. (Agencia Brasil)
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CNI reduz estimativas para
crescimento do PIB e da indústria
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou na terça-feira (12) o Informe Conjuntural no qual revisa a sua estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) deste
ano de 1,2% para 0,9%.
A entidade também reduziu
suas projeções econômicas para
a indústria, que pelas novas estimativas deve ter produção
0,2% menor neste ano do que
em 2021. Em dezembro, a CNI
havia calculado crescimento de
0,5% este ano.
“Se esse cenário se confirmar,
será a sétima vez, em 10 anos, que
a indústria nacional encolhe”,
destacou a CNI em nota.

Entre os motivos para as revisões estão as dificuldades enfrentadas pelas linhas de produção globalizadas em decorrência do prolongamento da guerra
na Ucrânia, que tem pressionado para cima o preço dos fretes
internacionais, devido à alta do
petróleo.
Outro fator é a variante Ômicron da covid-19, que continua
a afetar a produção na China, país
que segue com política de tolerância zero contra o vírus, promovendo quarentenas de cidades inteiras.
“Tanto as sanções comerciais e financeiras impostas por
vários países ocidentais sobre a
Rússia, quanto a nova variante da

covid-19, contribuíram para a
persistência dos desarranjos nas
cadeias produtivas”, disse a CNI.
Outros fatores destacados
pela entidade para a redução da
estimativa do PIB são também a
redução da renda real, encolhida pela inflação interna alta, e os
consequentes juros altos, que
desestimulam a aquisição de
bens duráveis como automóveis
e eletrodomésticos.
“Temos um desafio, cada vez
mais difícil, de enfrentar inflação alta com baixo crescimento”, ressaltou o gerente-executivo de Economia da CNI, Mário Sérgio Telles.
Entre os tipos industriais
mais afetados está o da indústria

de transformação, que produz
bens finais ao consumidor, cujo
PIB deve fechar este ano com
uma redução de 2%, ante um
crescimento de 3,4% no ano
passado. Tanto a dificuldade na
obtenção de insumos e matérias-primas como a redução no
consumo são os principais problemas, aponta a CNI.
Uma das poucas beneficiadas pelo contexto internacional
deve ser a indústria extrativa, que
devido ao aumento nos preços
de produtos como petróleo e
minério de ferro deve fechar o
ano com crescimento de 2%,
ainda que menor do que os 3%
registrados no ano passado.
(Agencia Brasil)

ANP leiloa 59 blocos de exploração
de petróleo na Oferta Permanente
A sessão pública do 3º Ciclo
de Oferta Permanente de blocos
de exploração e produção de
petróleo e gás natural, realizada
na quarta-feira (13) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), terminou com 59 blocos
arrematados em seis bacias e
somou R$ 422 milhões em bônus de assinatura, o que representa um ágio médio de 854%
em relação às propostas mínimas exigidas pelo leilão.
Os blocos foram contratados por 13 empresas, que devem
investir R$ 406 milhões em atividades de exploração nos próximos anos.
Ao fim do leilão, o ministro
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que o leilão foi o oitavo em três anos, e
considerou o período exitoso.
“O resultado de todos esses leilões significa investimentos de
mais de R$ 620 bilhões, e arrecadação governamental superior a R$ 1 trilhão ao longo de 30
anos, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos”, afirmou.
Sobre as ofertas recebidas
hoje, o ministro sublinhou a presença de empresas brasileiras no
leilão. “Podemos destacar o interesse de várias empresas que
iniciaram e consolidaram sua
atuação no Brasil, adquirindo
campos maduros da Petrobras
através do processo de desinvestimento”, disse. “Fico feliz de
ver a quantidade de empresas
nacionais participando desse
evento, coisa que deve orgulhar
a todos aqueles que elaboram
políticas públicas nesse país.”
Na sessão pública de quartafeira, empresas podiam fazer
propostas por 14 setores de blocos exploratórios localizados
em sete bacias: Santos, Pelotas,
Espírito Santo, Recôncavo, Po-

tiguar, Sergipe-Alagoas e Tucano. A Oferta Permanente inclui
campos devolvidos ou em processo de devolução, blocos não
arrematados em leilões anteriores e novos blocos exploratórios em bacias terrestres em estudo na ANP.
Ao abrir a sessão, o diretorgeral da ANP, Rodolfo Saboia,
destacou que a recente alta nos
preços do petróleo, relacionada
à invasão da Ucrânia pela Rússia, lembra a importância da segurança energética, em um contexto de substituição das energias fósseis por renováveis.
“A transição energética precisa ser feita de forma equilibrada. É necessário, sem dúvida,
aumentar o investimento em
energias renováveis, para garantir a ampliação da oferta de combustíveis limpos, mas, ao mesmo
tempo, é imprescindível continuar atendendo à demanda por hidrocarbonetos de forma sustentável e eficiente, ate que as novas
soluções sejam capazes possam
substituí-lo”, disse Saboia. “Especialmente no Brasil, temos ainda
muita riqueza a ser gerada pela
indústria de petróleo e gás natural
em benefício da sociedade”.
Empresas vencedoras
Os blocos marítimos da Bacia de Santos foram os primeiros a receber ofertas na sessão
pública. Houve disputa entre a
empresa Total Energies, que arrematou dois blocos, e o consórcio formado pela Shell Brasil (70%) e a Ecopetrol (30%),
que venceu a disputa em cinco
blocos e fez a única oferta pelo
sexto bloco que arrematou.
Ao todo, o bônus de assinatura que será pago pelos blocos
do setor somou R$ 415,5 milhões, o que representa um ágio
de 895,99% sobre a oferta mínima exigida. As licitações tam-

bém devem gerar R$ 307 milhões em investimentos e preveem um programa exploratório
mínimo de 1,3 mil unidades de
trabalho.
A Bacia de Pelotas foi a segunda na ordem de apresentações, e nenhuma empresa fez
um lance por seus blocos marítimos. Na Bacia do Espírito Santo, a terceira do dia, dois blocos
terrestres de setores diferentes
receberam ofertas únicas. Um
foi arrematado pela CE Engenharia e outro pelo consórcio
formado entre a Imetame (30%),
Seacrest (50%) ENP Ecossistemas (20%). O bônus de assinatura que será pago pelos dois
blocos soma R$ 355 mil, e o investimento previsto na exploração é de cerca de R$ 2 milhões.
A quarta bacia da sessão pública foi a do Recôncavo, que teve
quatro blocos arrematados em três
setores diferentes. A Petroborn
venceu a disputa por um dos blocos e fez oferta única pelo segundo que arrematou. Os outros dois
blocos tiveram participação da
NTF, que arrematou sozinha e outro em consórcio de 50% com a
Newo. Os bônus de assinatura somaram cerca de R$ 1,1 milhão
e os investimentos previstos,
cerca de R$ 14,4 milhões.
Na Bacia de Alagoas, a empresa Origem arrematou 11 blocos no primeiro setor ofertado
e mais três no segundo. O bônus de assinatura total foi de
cerca de R$ 1 milhão e o investimento previsto é de quase R$
8 milhões, com 2,3 mil unidades de trabalho no programa exploratório mínimo.
A Bacia de Potiguar teve a
maior parte de seus blocos arrematados pela empresa PetroVictory, que obteve a concessão
de 19 blocos em três setores
diferentes. A 3R Petroleum fez
propostas por blocos em dois

setores e conseguiu arrematar
seis deles. O bônus de assinatura totalizou cerca de R$ 2 milhões, e o investimento previsto nos blocos leiloados é de R$
39 milhões.
A última bacia a receber
ofertas foi a de Tucano, localizada na Bahia. A empresa Origem
arrematou quatro blocos, e o consórcio formado pela Imetame
(30%) e ENP Ecossistemas
(70%) levou outros dois. O bônus de assinatura somou R$ 2,5
milhões, e os investimentos previstos são de R$ 24,2 milhões.
Ofertas anteriores
O modelo de licitação dos
blocos oferecidos no 3º Ciclo
é o modelo de concessão, que
se aplica a licitações que não
incluam o polígono do pré-sal.
Os dois ciclos anteriores da
oferta permanente, também realizados apenas sob o regime de
concessão, ocorreram em 2019
e 2020. No primeiro ciclo, em
setembro de 2019, foram arrematados 33 blocos e 12 áreas
com acumulações marginais. Já
no segundo, em dezembro de
2020 foram arrematados 17
blocos exploratórios.
Desde o fim do ano passado,
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu a Resolução nº 27/2021, que
permite que blocos do pré-sal e
de áreas estratégicas sejam incluídos na oferta permanente,
sob regime de partilha.
A partir disso, estão em fase
de elaboração o edital e os modelos de contrato da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP). O leilão ainda não
possui data para ser realizado,
mas, na abertura da sessão pública realizada na quarta-feira, o
diretor-geral da ANP previu que
isso pode ocorrer ainda este ano.
(Agencia Brasil)

ANP espera realizar Oferta
Permanente de Partilha este ano
O governo federal e a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) esperam que o primeiro
ciclo de Oferta Permanente de
Partilha seja realizado no fim
deste ano, com 11 áreas de exploração e produção de petróleo
e gás pertencentes ao polígono
do pré-sal.
O diretor-geral da agência,
Rodolfo Saboia, disse na quarta-feira (13), no Rio de Janeiro,
que a ANP trabalha “com afinco” para que o leilão seja feito
ainda este ano, e afirmou que as
expectativas para os resultados
desse ciclo de oferta permanente são muito boas.
“Como são ativos muito valorizados e a região do pré-sal é
considerada de primeira linha no
mundo inteiro, a gente espera
que a oferta permanente para o
regime de partilha seja muito
bem sucedida”, afirmou em entrevista coletiva , após o térmi-

no da sessão pública do 3º Ciclo de Oferta Permanente.
Investimentos
O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
disse que a realização do leilão neste ano é uma expectativa do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) e
do governo.
“Continuamos trabalhando
no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética para
acelerar esse processo de investimentos no setor, e isso evidentemente passa pela oferta permanente, passa pela viabilização
de áreas até então restritas a leilões específicos”, explicou.
Bento Albuquerque avaliou
que o leilão realizado hoje foi
excepcional. Com as ofertas
vencedoras, serão arrecadados
mais de R$ 422 milhões em bônus de assinatura com a contratação de 59 blocos arrematados

por 13 empresas ou consórcios.
Há previsão de mais de R$ 400
milhões em investimentos.
Blocos arrematados
Os 59 blocos arrematados
no leilão fazem parte de um
universo de 379 ofertados
pela ANP em sete bacias, a
partir da manifestação de interesse do próprio mercado.
Somente a bacia de Pelotas
não recebeu lances, e a maior
parte do bônus de assinatura
arrecadado foi obtida nos oito
blocos da Bacia de Santos, somando R$ 415 milhões.
“Mais importante do que o
sucesso desse leilão, no meu
entender, do ponto de vista do
governo, é a consolidação dos
leilões de oferta permanente”,
assegurou o ministro, que comemorou a participação de empresas brasileiras de pequeno e
médio porte.
“O que procuramos, no Bra-

sil, é um mercado aberto e competitivo, e o que os leilões têm
demonstrado é que a cada ano
que passa temos mais agentes e
mais empresas participando e
isso é muito bom, porque, no
final, haverá aumento não só da
produção no nosso país, mas
também teremos melhores preços para os consumidores desses insumos”, explicou.
Para o diretor-geral da ANP,
a participação dessas empresas
é um sinal de vitalidade do
mercado, mesmo em um momento de instabilidade causado inclusive por questões
como a transição energética,
a pandemia de covid-19 e a
guerra no Leste Europeu.
“É um resultado extraordinário especialmente em um cenário - na indústria de óleo e gás
no mundo como um todo - adverso em que a única certeza é a
instabilidade”, declarou. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Polícia prende
suspeito de abrir
fogo no metrô de
Nova York
A polícia prendeu o homem suspeito de detonar bombas de
fumaça e disparar uma arma de fogo que deixou 10 passageiros
baleados em um vagão lotado do metrô de Nova York, informou
a emissora de televisão NBC New York, citando quatro fontes
policiais com conhecimento direto do caso.
Policiais e agentes de segurança federais e estaduais estavam em uma caçada a Frank James, identificado como o suspeito do ataque ocorrido na manhã de terça-feira (12). Além dos
baleados, outras 13 pessoas ficaram feridas durante o pânico para
fugir do vagão cheio de fumaça.
James, de 62 anos, disparou uma arma semiautomática que
mais tarde foi recuperada no local do crime junto com três pentes de munição, um machado, alguns fogos de artifício e um recipiente com gasolina, disse a polícia.
James foi preso no East Village, em Manhattan, informou a
NBC New York. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo
crescem 1,1% de
janeiro para fevereiro,
diz IBGE
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve
alta de 1,1% em fevereiro deste ano, na comparação com o
mês anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), esta é a segunda alta consecutiva do indicador, que havia crescido
2,1% em janeiro.
Dados da Pesquisa Mensal
do Comércio (PMC), divulgados na quarta-feira (13). mostram que o setor cresceu 1,3%
na comparação com fevereiro
de 2021 e 1,7% no acumulado
de 12 meses. No primeiro bimestre deste ano, no entanto,
houve variação de -0,1% em
relação ao mesmo período do
ano passado.
Na passagem de janeiro para
fevereiro, seis das oito atividades do varejo analisadas pelo
IBGE tiveram avanço: livros,
jornais, revistas e papelaria
(42,8%), combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos,
vestuário e calçados (2,1%),
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (1,6%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo (1,4%).
Apenas em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de
perfumaria houve queda (-5,6%).
Já o setor de equipamentos e

material para escritório informática e comunicação ficou estável de um mês para o outro.
Varejo ampliado
No comércio varejista ampliado, que também inclui veículos e material de construção,
o volume de vendas subiu 2% de
janeiro para fevereiro. O resultado positivo foi puxado pelos
veículos, motos, partes e peças
(5,2%). Os materiais de construção, por outro lado, tiveram
queda de 0,4%.
O varejo ampliado teve altas
de 0,3% na comparação com
fevereiro de 2021 e de 4,8% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, no entanto,
o setor recuou 0,6%.
Receita nominal
A receita nominal do comércio varejista teve altas de 2,3%
na comparação com janeiro deste ano, de 14,3% em relação a
fevereiro de 2021, de 12,6% no
acumulado do ano e de 14,7%
no acumulado de 12 meses.
Já a receita nominal do varejo ampliado cresceu 2,9% em
relação ao mês anterior,
14,5% na comparação com fevereiro do ano passado, 13,2%
no acumulado do ano e 18,8%
no acumulado de 12 meses.
(Agencia Brasil)

TSE desmente fake
news sobre aplicativo
e-Título
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota na qual
afirma ser “falsa a afirmação de
que o e-Título seria um aplicativo espião”. O boato estaria circulando em diversas redes sociais.
“Importante lembrar que o eTítulo, bem como outros aplicativos da Justiça Eleitoral, observa as diretrizes estabelecidas
pela Lei Geral de Proteção de
Dados no uso e armazenamento
de informações de usuários”,
informou o TSE.
O tribunal destaca que algumas funcionalidades do e-Título utilizam “um conjunto relativamente pequeno de autorizações”. No caso, apenas 20: número pequeno, se comparado a
outros dispositivos que utilizam
o sistema operacional Android.
“O Facebook solicita um total de
45 permissões ao usuário; e o
Uber, 35”, exemplificou.
Na nota, o TSE justificou todas as autorizações necessárias
para o acesso ao e-Título. A permissão para usar a geolocalização é necessária para o eleitor

que deseja justificar o voto no
dia da eleição. O acesso à lanterna do aparelho é necessário
para a autenticação de documentos emitidos pela Justiça Eleitoral.
A autorização solicitada para
alterar ou excluir conteúdo de
armazenamento USB é necessária para a gravação de documentos emitidos a partir do e-Título, como no caso das certidões
de quitação eleitoral ou das guias de pagamento dos débitos
eleitorais. Já a autorização para
criar contas e definir senhas é
solicitada para casos de migração de um smartphone antigo
para um novo.
O aplicativo foi lançado em
2017, com o objetivo de possibilitar o acesso a serviços eleitorais de forma não presencial,
como consultar o número do título e o local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir
certidões, justificar ausência às
urnas, consultar e emitir guias
para pagamentos de débitos eleitorais, entre outros. (Agencia
Brasil)
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Governo lança certificado de crédito
para estimular reciclagem no pais
O governo federal lançou na
quarta-feira (13), em cerimônia
no Palácio do Planalto, o Programa Recicla+, que institui o Certificado de Crédito de Reciclagem
(CCR). A medida, formulada pelos ministérios da Economia e do
Meio Ambiente, pretende estimular investimentos privados na
reciclagem de produtos e embalagens descartados pelos consumidores. No evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou o
decreto que normatiza o certificado.
A estimativa do governo é
de um investimento potencial de
R$ 14 bilhões por ano no setor
de reciclagem. O cálculo leva em
conta o quanto o país deixa de
ganhar anualmente ao não reciclar grande parte de materiais e
embalagens descartadas após o
consumo.
Por meio do Certificado de
Crédito de Reciclagem, cooperativas de catadores, prefeituras,
consórcios, iniciativa privada e
microempreendedores individuais poderão, a partir da nota fiscal eletrônica emitida pela venda de matérias recicláveis, solicitar o certificado de crédito.
Este documento é a garantia de
que embalagens ou produtos

sujeitos à logística reversa foram, de fato, restituídos ao ciclo
produtivo.
Segundo o governo, todas
as notas fiscais utilizadas para a
emissão do crédito de reciclagem
passarão por um rigoroso processo de homologação, realizado por verificador independente, que irá atestar a veracidade,
autenticidade e unicidade da
nota, além da rastreabilidade do
material coletado. Há ainda a
garantia do retorno da massa ao
setor produtivo, realizado pelo
reciclador final. Cada tonelada
equivale a um crédito, que pode
ser comercializado com empresas que precisam comprovar o
atendimento às metas de logística reversa.
Atualmente, a legislação brasileira exige que empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes de diversos tipos de produtos, como
pneus, lâmpadas, óleos, agrotóxicos, eletrônicos, embalagens
de plástico, vidro ou metálicas,
entre outros materiais, promovam a coleta e a destinação para
reciclagem após o consumo.
Essa é a chamada logística reversa. Pelos cálculos do governo, cerca de 1 milhão de catado-

res de materiais recicláveis do
país poderão ser beneficiados
com o CCR, além das próprias
empresas, que podem atingir
suas metas de logística reversa
de forma mais rápida e desburocratizada.
“Esse programa, na verdade,
certifica os 800 mil simples brasileiros, eles passam a ser agentes de reciclagem. E, do outro
lado, essas empresas adquirem
os créditos de reciclagem. O custo vai cair em torno de 80% para
as empresas privadas que fazem
a logística própria reversa de reciclagem. E, ao mesmo tempo,
vamos poder transferir R$ 200,
R$ 250 para cada um desses 800
mil brasileiros que já têm um salário médio de quase R$ 1 mil.
Então, um aumento de 20% a
25% no salário dos brasileiros
mais humildes”, destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
“Vamos atuar com todos os
elos da cadeia, com atenção especial aos catadores de lixo, que
passam a virar agentes de reciclagem. A coleta dos resíduos
separados em cada casa, cada
edifício, será uma atividade complementar e uma renda extra para
esses catadores de lixo”, afirmou

o ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite.
Plano Nacional
Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também
assinou o decreto que institui o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instrumento previsto pela
Política Nacional de Resíduos
Sólidos do governo federal, criada pela Lei 12.305/2010. Aguardado há mais de uma década, o
plano estabelece diretrizes, estratégias, ações e metas para melhorar a gestão de resíduos sólidos no País. Além do encerramento de todos os lixões, já previsto pela lei, o plano prevê aumento da recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20
anos. Atualmente, apenas 2,2%
dos resíduos sólidos urbanos
são reciclados.
De acordo com o Ministério
do Meio Ambiente, o plano prevê também o aumento da reciclagem de resíduos da construção civil para 25%, incentiva a
reciclagem de materiais, contribui para a criação de empregos
verdes e possibilita atendimento de compromissos internacionais e acordos multilaterais assinados pelo Brasil. (Agencia
Brasil)

Dólar tem primeira alta após
três quedas e fecha a R$ 4,68
Numa sessão marcada
pela estabilidade no mercado global, o dólar fechou a
quarta-feira (13) com pequena valorização após oscilar
ao longo do dia. A bolsa de
valores (B3) teve o primeiro
ganho após três quedas
consecutivas.
O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a R$ 4,689, com alta de
0,26%. A cotação iniciou o
dia em baixa, caindo para R$
4,65 no início das negociações, mas depois passou a
alternar altas e recuos ao
longo da sessão. Na máxima
do dia, por volta das 10h45,
chegou a R$ 4,70.
Essa foi a primeira alta
após três quedas seguidas.
Com o desempenho de quarta-feira, a moeda norte-americana acumula queda de
1,52% em abril. Em 2022, a
divisa recua 15,91%. Em
todo o planeta, o dólar operou com relativa estabilida-

de, esperando a reunião de
amanhã (14) do Banco Central Europeu para definir os
juros na zona do euro.
Bolsa
O mercado de ações teve
um dia de recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou
aos 111.782 pontos, com
alta de 0,55%. Essa foi a primeira subida no indicador
após três sessões de queda.
A bolsa brasileira seguiu
as bolsas norte-americanas,
que fecharam em alta após
vários dias de baixa. No fator interno, contribuíram
para a recuperação do Ibovespa a alta nas ações da
Petrobras, cujo Conselho de
Administração se reuniu
hoje para definir o novo presidente da estatal, e o crescimento nas vendas do comércio em fevereiro, o que
impulsionou as ações de empresas varejistas. (Agencia
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
M2 - Academia de Ginástica Ltda.
CNPJ/ME 17.147.843/0001-18 - NIRE 35.227.132.733
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da M2 - Academia De Ginástica Ltda. (“Sociedade”) para a reunião
de sócios da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, às 15h00, por meio
exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade),
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o resultado econômico da
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art.
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital,
serão considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da
plataforma digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias
úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 15h00 do dia 25/04/2022), solicitação acompanhada
de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem
como documento(s) de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições
legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem
seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos
enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A
Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou
equipamentos dos sócios. São Bernardo do Campo, 13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A) - CNPJ/ME Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35300340949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 7ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Ficam convocados os Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04533-004 (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425020. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de abril de 2022 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital,
a ﬁm de, conforme cláusula 13.2.2 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio da Emissão celebrado em 17
de junho de 2019 (“Termo de Securitização”), para deliberar sobre: 1. Aprovar ou não, a alteração da forma de apuração do Valor Mínimo de Cobertura das Garantias, conforme o estabelecido na Cláusula 6.6.2, item (a) do Termo de Securitização, para que o Índice de Cobertura dos Imóveis, passe a ser calculado sobre o Valor Nominal Unitário Remanescente, e não sobre o Valor Total da Emissão. 2. Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, o aditamento do Termo de Securitização, em especial a Cláusula 6.6.2 item (a). O material de apoio necessário para
embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Emissora: www.virgo.inc; e (ii) no site da
CVM www.cvm.gov.br. A Emissora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assembleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Termo de Securitização, já as deliberações, nos termos da cláusula do Termo de Securitização, serão tomadas por 50% e
mais 1 (um) dos Titulares dos CRA em Circulação. A Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Microsoft Teams” de conexão via internet por meio de link de
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agenteﬁduciario@vortx.com.
br e corporate@vortx.com.br preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários
e documentos que comprovem a representação do Titular; (c) quando for representado por procurador, procuração com
poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais e (d) manifestação de voto,
conforme abaixo. O titular do CRA poderá optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por
videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de
documento a ser adotado para envio da manifestação de voto à distância em sua página eletrônica (https://virgo.inc)
e através do seu material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante legal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certiﬁcados digitais emitidos pela ICP-Brasil) ou não; (ii) ser enviada
com a antecedência acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular do CRA ser pessoa jurídica, deverá ser acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes; Conforme art.
7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A)

Dafferner S/A
0iTXLQDV*Ui¿FDV
CNPJ: 61.074.332/0001-05 - NIRE: 35901112126
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Sr(a)s acionistas convocados a se reunirem em 1ª convocação, a ser realizada no dia
29/04/2022, com início às 15hs, na Rua Iturama,
189, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, Balanço Patrimonial
e demonstração de resultados relativos ao exercício findo em 31/12/2021; b) destinação e transferência de resultados desse exercício de 2021; c)
fixação dos honorários da diretoria. Walter Carvalho Dafferner - Diretor Presidente. (14-19-20)

Dafferner Comércio
Exterior Ltda
CNPJ: 50.260.884/0001-91- NIRE: 35200757732
Convocação Reunião de Sócios Quotistas
Ficam os Sr(a)s Quotistas convocados em 1ª convocação, a ser realizada no dia 29/04/2022, às
10hs, na Rua Iturama, 189, São Paulo/SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstração de resultados relativos ao exercício findo em 31/12/2021,
b) destinação e transferência de resultados desse
exercício de 2021; c) fixação dos honorários da
diretoria para 2022. Walter Carvalho Dafferner
- Sócio Administrador.
(14-19-20)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015789-17.2017.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE JUSSARA BALDINI RODRIGUES, Brasileira, RG 24.184.622-5, CPF 125.128.988-65, NA PESSOA DE SEUS HERDEIROS Cleusamar Aparecida Rodrigues Sobrinho e Ana Lúcia que por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de
Título Extrajudicial, movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo- CDHU. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 42.281,96, devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2022.

Alto das Perdizes Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE: 35.235.050.767 - CNPJ: 28.113.239/0001-97
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 07.04.2022, às 16:40 hs, na sede social, Avenida Sumaré, nº 1421, Pavimento Superior, Sala 16,
Perdizes, São Paulo-SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcos Zanin Mauro - Presidente e Carlos
Mauaccad - secretário. Deliberações Aprovadas: 1) Aprovação do balanço patrimonial e do resultado econômico
relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2021. 2) Em consonância com o Artigo 1082, inciso II, do Código Civil, da Redução de Capital Social de R$ 10.524.000,00 para R$ 2.524.000,00, uma redução de R$ 8.000.000,00, o qual será devolvido aos sócios conforme disponibilidade ﬁnanceira, cabendo a cada sócio o seguinte valor: Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda - R$ 4.000.000,00, - Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda, a importância de R$
4.000.000,00, ambos como diminuição do capital social. Alterada a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.524.000,00 dividido em 2.524.000 quotas
com o valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócios-Quotistas: Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda; Nº de Quotas: 1.262.000; Valor Integralizado R$: 1.262.000,00; Participação %: 50%:
Sócios-Quotistas: Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda; Nº de Quotas: 1.262.000; Valor Integralizado R$:
1.262.000,00; Participação %: 50%. Total: Nº de Quotas: 2.524.000; Valor Integralizado R$: 2.524.000,00; Participação
%: 100%. Declaração: Em atenção à Deliberação da JUCESP de nº 2/2015, os Diretores, conjuntamente com o contador responsável, declaram, sob as penas da lei, que a Sociedade não se enquadra na deﬁnição de “sociedade de
grande porte” estabelecida pela Lei 11.638, de 28.12.2007. Encerramento: Nada mais. Marcos Zanin Mauro - Presidente; Carlos Mauaccad - Secretário. Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por seu Administrador Carlos
Mauaccad e Antonio Roberto de Matos; Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por sua Administradora Rosa
Maria Mauro Battistuzzi - Rodrigo Mauro - Marcos Zanin Mauro, Marcio Zanin Mauro..

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067967-41.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soucare ConVXOW 6D~GH 2UJDQL]DFLRQDO 8QL¿FDGD &RQVXOWRULD (LUHOL &3)&13-   TXH OKH IRL
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Gc Locação de Equipamentos Ltda,
com o seguinte objeto: ação de rescisão contratual com cobrança de aluguéis . Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
DomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO
DSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0034805-09.2019.8.26.0100. O Dr.
Paulo Bernardi BAccarat, Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da Capital. Faz Saber a José Gonçalves Bastos, que Santa Marta Veículos e Serviços Ltda lhe
ajuizou ação de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, foi
determinada a sua intimação por edital, do bloqueio realizado em sua conta por
PHLRGR6,6%$-8' ÀV HSDUDVHRFDVRRIHUHFHULPSXJQDomRQRSUD]R
GHGLDVQRVWHUPRVGRDUWGR&3&SUD]RTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVR
GRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO6mR3DXOR

Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda

CNPJ/MF sob o nº 51.218.220/0001-27
Edital de Convocação
Ficam os sócios da Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda, nos termos dos artigos 1.072 e 1.152 do Código Civil, convocados a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 20 de abril de 2022, tendo início às 10h00min em primeira convocação e às 10h30min em segunda convocação, na sede do escritório do Briganti Sociedade de Advogados, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 10º andar, conjunto 1001, Brooklin Novo, São Paulo-SP, CEP 04578-910, para deliberarem sobre: (i) aprovação do rateio dos débitos da Sociedade, resolvidos primeiramente entre os Sócios Sergio Candio, Ana Cristina Miranda, Jayme Murahovschi, Regina Leonor Menezes Lima de Sousa e Wania Bichara de Freitas, para os demais Sócios não participantes da quitação; (ii) aprovação da alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade de acordo com o novo Código
Civil e aprovação da minuta do Contrato Social; (iii) liquidação e dissolução da Sociedade, que se encontra há mais de 11 (onze)
anos sem movimentação; (iv) aprovação da minuta do Distrato Social; e (v) outros itens de interesse da sociedade. São Paulo, 5
de abril de 2022, Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda., Sergio Candio - Sócio Administrador.

Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda.
CNPJ/ME nº 04.251.958/0001-06 - NIRE nº 35.216.727.412
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda. (“Sociedade”)
para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 10h00, por
meio exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade),
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o resultado econômico da
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art.
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão
considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma
digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias úteis antes
da data de realização da reunião (ou seja, até as 10h00 do dia 20/04/2022), solicitação acompanhada de cópia dos
seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica,
cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de
identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de
identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar
da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo
as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo,
13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda.

Biosanta Academia Ltda.

CNPJ/ME nº 05.636.746/0001-00 - NIRE nº 35.217.952.657
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Escola de Ginástica e Dança Bio Plaza Ltda. (“Sociedade”) para
a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, às 15h00, por
meio exclusivamente digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade),
para deliberarem sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da
Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art.
1.078 do Código Civil. Os sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital,
serão considerados presentes e signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da
plataforma digital, os sócios deverão enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias
úteis antes da data de realização da reunião (ou seja, até as 15h00 do dia 20/04/2022), solicitação acompanhada
de cópia dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem
como documento(s) de identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições
legais, e documento(s) de identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem
seu interesse em participar da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos
enviados, um e-mail contendo as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A
Sociedade não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou
equipamentos dos sócios. São Paulo, 13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

CNPJ/ME 10.272.640/0001-04 - NIRE 35.222.572.646
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Biosanta Academia Ltda. (“Sociedade”) para a reunião de sócios
da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, às 10h00, por meio exclusivamente
digital, através da plataforma Zoom (o link de acesso será disponibilizado pela Sociedade), para deliberarem
sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade, referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, em conformidade com o disposto no art. 1.078 do Código Civil. Os
sócios que participarem remotamente da reunião, por meio da plataforma digital, serão considerados presentes e
signatários da ata de reunião respectiva. Para participar e votar por meio da plataforma digital, os sócios deverão
enviar ao endereço de e-mail societario@smartﬁt.com, em até 3 (três) dias úteis antes da data de realização
da reunião (ou seja, até as 10h00 do dia 25/04/2022), solicitação acompanhada de cópia dos seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto; (b) quando pessoa jurídica, cópia
de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do sócio, bem como documento(s) de
identidade do(s) representante(s) legal(is); (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes
especíﬁcos para sua representação na reunião de sócios, obedecidas as condições legais, e documento(s) de
identidade do(s) procurador(es). A Sociedade enviará aos sócios que manifestarem seu interesse em participar
da reunião, em resposta ao e-mail de solicitação e após a análise dos documentos enviados, um e-mail contendo
as orientações para acesso e os dados para conexão ao sistema eletrônico. A Sociedade não se responsabilizará
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos sócios. São Paulo,
13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 26ª EMISSÃO
DA PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), celebrado em 13 de setembro de 2021 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos CRA em
circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns de voto, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº12.621.628/0001-93,
na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso,
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato de Prestação de Serviços de
Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado entre a Emissora e o Agente
de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado
na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas
as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à
realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.com.br/ri/emissoes/,
bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a instrução de voto com
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início da Assembleia,
os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos acima detalhados
poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por meio do chat
que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DA 23ª EMISSÃO DA
PLANETA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Planeta Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 23ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”,
respectivamente), celebrado em 23 de novembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”),
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 26 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente
por videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns
de voto, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625,
de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos
de acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado
pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.
com.br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade;
(b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do
CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação
na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de
instrução de voto previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora
http://planetasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio
da plataforma acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá
preencher a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços
eletrônicos gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma
D4Sign ou plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o
artigo 7º da ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos
CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por
meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma
equivalente, se assim solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para
prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
PLANETA SECURITIZADORA S.A.

(nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 28ª EMISSÃO
DA GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Gaia Impacto Securitizadora S.A. (nova razão social da Gaia Agro Securitizadora S.A.) (“Emissora”), pelo presente
edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão
de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª e 2ª Séries da 28ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”,
respectivamente), celebrado em 10 de dezembro de 2020 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. titulares dos
CRA em circulação (“Titulares dos CRA”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“Assembleia”),
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 22 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por
videoconferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para ﬁns de voto,
sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme a Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14
de maio de 2020 (“ICVM 625”), por meio das orientações descritas abaixo, a ﬁm de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratiﬁcação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA. (atual denominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o
nº 12.621.628/0001-93, na qualidade de Agente de Cobrança Extrajudicial, pela PLANETASEC ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ sob o nº 09.204.136/0001-98, empresas
do mesmo grupo econômico, a qual assumirá todas as obrigações e responsabilidades já acordados no Contrato
de Prestação de Serviços de Cobrança Extrajudicial de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos, celebrado
entre a Emissora e o Agente de Cobrança Extrajudicial e o Agente Fiduciário no âmbito da Emissão; e (ii) autorizar a
Emissora e o Agente Fiduciário a realizar a alteração dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de
acordo com o deliberado na Assembleia. Em conformidade com a ICVM 625, o link de acesso será disponibilizado pela
Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.
br e ao Agente Fiduciário para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes
da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia,
obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto
previamente à realização da Assembleia, cujo modelo será disponibilizado no site da Emissora http://planetasec.
com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a Assembleia por meio da plataforma
acima informada. O Titular dos CRA que desejar exercer o voto por instrução de voto à distância deverá preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos
gestaocra@grupogaia.com.br e spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou
plataforma equivalente, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da
ICVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia
que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. Após o horário de início
da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença veriﬁcada em conformidade com os procedimentos
acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por
meio do chat que ﬁcará salvo para ﬁns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá
ser realizado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura
eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão
formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim
solicitado pela Emissora. A Emissora e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos
Titulares dos CRA no ínterim da presente convocação e da Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO

CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Relatório da Administração
tável para o mercado de soluções de crédito, através de nossas principais avenidas de crescimen2. Evolução da companhia
Acreditamos que o mundo prestes a passar por uma mudança sísmica no setor de serviços ﬁnan- to: • Ampliação da distribuição de crédito, para que mais pessoas e empresas possam ter acesceiros e estamos conﬁantes que continuaremos a liderar a transformação dos mercados de crédi- so a crédito; • Preciﬁcação cada vez mais assertiva de ativos crédito, fornecendo produtos comto no Brasil. Entre as maiores e mais relevantes mudanças é a democratização da distribuição de petitivos para tomadores e retornos sustentáveis para investidores; • Expansão do nosso portfócrédito. A Captalys segue a linha de frente desta revolução que chama de “embedded credit” no lio de fundos de crédito privado, para criar mais produtos que atendem as necessidades de um lepaís. Com o desenvolvimento da Companhia ao longo destes anos, diversas empresas de todos os que de investidores cada vez maior; • Inovação contínua e expansão do nosso ecossistema. 3.1. Estamanhos passaram a utilizar nossos APIs para operacionalizar seus programas de crédito. Desde trutura de Capital: A Captalys e suas controladas seguem conduzindo seus negócios substanempréstimos com garantia de investimento (“margin loans”) até crédito com lastro em recebíveis cialmente com capital próprio e reservas. No entanto, conforme pontuado neste relatório, estamos
futuros de cartão de crédito, nossa tecnologia possibilita que empresas oferecem os produtos que focados em alavancar o crescimento da Companhia investindo constantemente em melhorias e inomelhor atendam às necessidades dos tomadores a quem desejam oferecer crédito enquanto tam- vações e para isso contamos com o suporte de capital de terceiros. Com isso, levantamos recursos
bém ajudam a alavancar seus negócios principais. Nos 12 meses ﬁndo em 31 de dezembro de através de uma emissão de debêntures celebrada em abril de 2021. Este Instrumento Particular de
2021, R$13,8 bilhões, mais de 5,4 milhões de empréstimos, e mais de uma dezena de produtos de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, conversíveis em ações, da espécie com gacrédito diferentes foram desembolsados pelos programas de crédito apoiados pela Captalys. No rantia real, em série única da Companhia, no montante de R$90 milhões, possui vencimento ﬁnal
total, foram R$ 27,1 bilhões processados (desembolsos + liquidação) pela plataforma da Compa- em 6 (seis) anos, contados a partir da data da integralização ocorrida em 30 de abril de 2021. As denhia no mesmo período. Os recursos dos empréstimos são oriundos por meio de fundos geridos e/ bêntures serão remuneradas a partir da data da integralização com juros equivalentes a 100% da
ou administrados pela Captalys, inclusive por fundos sob a gestão da Captalys Asset Management
variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interﬁnanceiros - DI acrescida de 6,5% ao ano e
(“CAM”), a premiada gestora de ativos de crédito da Captalys. Com mais de 10 anos de histórico
será paga em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir do início do quarto ano.
de investimentos em carteiras de empréstimos para pequenas e médias empresas (“PMEs”) e con4.. Cenário Macroeconômico
sumidores, a CAM desenvolveu algoritmos soﬁsticados de análise de risco e preciﬁcação com base
O ano de 2021 foi desaﬁador para o país, marcado por incertezas globais, elevação da taxa de juem dados de desempenho de empréstimos de mais de 4 milhões de tomadores em mais de 70 seros e altas na inﬂação - fatos que ﬁzeram muitos repensar as estratégias já planejadas. Com o pritores econômicos diferentes. Para estes originadores que buscam um investidor para ﬁnanciar seus
programas de crédito, os APIs e serviços de crédito da Captalys junto ao capital dos fundos da meiro semestre atravessando um dos períodos mais críticos da pandemia de COVID-19, foi necesCAM fornece um verdadeiro modelo “one-stop-shop”, seja, uma solução completa de crédito. Para sário reforçar as medidas de prevenção, como o isolamento, o que gerou impactos negativos na
os investidores dos fundos da CAM, esta combinação promove acesso privilegiado a ativos de cré- economia do país e do mundo. No segundo semestre, houve um avanço signiﬁcativo no processo
de vacinação o que reduziu as internações e óbitos e possibilitou que diversos setores da econodito não disponíveis no mercado, todos preciﬁcados por algoritmos proprietários.
mia começassem a retomar as atividades. Apesar das perspectivas de melhora adiante, os âni3. Modelo de Negócios
As receitas da Captalys são provenientes de diversas taxas cobradas e não receitas ﬁnanceiras. mos esfriaram com a alta da inﬂação e dos juros que pressionou a renda disponível da população
Os valores pagos sobre os empréstimos são repassados inteiramente para nossos investidores dos e desacelerou o crescimento do consumo de bens e serviços. A volatilidade no mercado de capifundos e/ou produtos de investimento da Captalys, que, por sua vez, pagam à Captalys uma taxa tais e cambial também teve destaque em 2021, principalmente perante o cenário interno de risco
para gerir seu capital. Nosso modelo é lucrativo independentemente de alavancagem ou dos mer- ﬁscal. O mercado de crédito, no entanto, apresentou expansão neste período. Com a retomada de
cados de securitização, otimizando o alinhamento de interesses de credores e devedores. Acredi- diversos negócios, muitos empreendedores precisaram investir no desenvolvimento e adaptação
tamos que nosso modelo de negócios disruptivo, apoiado em uma plataforma que acreditamos sa- do modelo de negócios, aumentando a necessidade de capital de giro através de produtos de créA Captalys busca reinventar o modelo de negócios tradicional de crédito criando uma plataforma tisfazer as necessidades e desejos dos provedores e tomadores de capital, permite transformar a dito. Neste contexto a Captalys conseguiu ampliar a oferta de seus produtos no mercado, atenque serve todos os seus segmentos de mercado, inclusive os investidores que são clientes, não forma como os agentes econômicos se relacionam com o crédito e de catalisar o desenvolvimen- dendo as necessidades, principalmente das pequenas e médias empresas - resultando em um aufornecedores. Assim, alinhamos os nossos interesses com os interesses do mercado de capitais e to econômico das partes. Estas são as premissas fundamentais que nos orientam e que nos mo- mento de 133% no volume de crédito processado e alavancagem na estruturação de fundos de ditransformamos o funding em um centro gerador de receitas ao invés de centro de custo.
vem para continuarmos expandindo e democratizando o acesso a um modelo alternativo e susten- reitos creditórios pela Companhia de suas controladas.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/
31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/
Controladora
Consolidado
ATIVO
Nota
2021
2020
2021
2020 PASSIVO
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Circulante
Circulante
Receita bruta da atividade
17.468 10.023 104.413 86.622
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.857
1.305
5.950
3.016 Contas a pagar
12 10.302
10.406 11.024 12.892 (-) Impostos Diretos
(2.037) (1.240)
(10.854) (8.778)
Contas a receber de clientes
5
3.043
2.706 17.768 20.222 Tributos a recolher
13
1.909
6.861
7.210 10.078 Receita operacional líquida
25
15.431 8.783
93.559 77.844
Aplicações ﬁnanceiras
7 37.372
7.547 37.372
7.547 Mútuos a pagar
14
1.514
- Receitas/(despesas) operacionais
Tributos sobre o lucro a recuperar
6.a
191
3.733
2.744
4.328 Antecipação de lucros
15
5.084
- Despesas gerais e administrativas
26
(27.574) (21.049) (133.335) (92.081)
Outros tributos a recuperar
6.b
820
323
1.377
773 Arrendamentos
19
3.606
3.823
489 Resultado de equivalência patrimonial
10
(15.671) (7.788)
Rateio de despesas intragrupo a receber
18 53.527
3.140
- Dividendos a pagar
22.f
2.400
551
6.071 Outras receitas operacionais
27
1.223
614
3.386
768
Dividendos a receber
18
2.757
2.757
- Empréstimos e ﬁnanciamentos
16
6.336 Outras despesas operacionais
27
(5.207)
(402)
(5.994) (1.291)
Mútuos a receber
8
6.155
5.005
5.409
4.484 Debêntures
17
554
554
- Despesa de provisão para perdas esperadas
5
(79)
(203)
(209)
(875)
Outros créditos
9
6.392
4.636 17.444 15.501 Obrigações por aquisição de investimentos
2.f
8.602
9.628
8.602
9.628
(47.308) (28.828) (136.152) (93.479)
Outros valores e bens
4.370
4.377
9 Obrigações trabalhistas e sociais
20
9.758
6.131 10.744
6.794 Resultado operacional antes
116.484
31.152 92.441 55.880
34.731
42.024 42.508 52.288
do resultado ﬁnanceiro
(31.877) (20.045) (42.593) (15.635)
Não circulante
Não circulante
Resultado ﬁnanceiro
Ativo ﬁscal diferido
29.c
8.103
3.506 22.652
3.613 Dividendos a pagar
22.f
3.399
3.399 Receitas ﬁnanceiras
28
3.872 18.418
4.047 18.298
Mútuos a receber
8
2.537
2.670
2.537
2.670 Arrendamentos
19
8.568
8.713
1.058 Despesas ﬁnanceiras
28
(8.552) (19.933)
(9.648) (20.984)
10.640
6.176 25.189
6.283 Empréstimos e ﬁnanciamentos
16
- 14.302
(4.680) (1.515)
(5.601) (2.686)
Investimentos em coligadas e controladas
10
6.634
27.163
- Debêntures
17 88.906
- 88.906
- Resultado antes do Imposto de
Imobilizado
11.a 13.676
3.069 14.971
5.171 Obrigações por aquisição de investimentos
2.f
9.009
9.009
Renda e Contribuição Social
(36.557) (21.560) (48.194) (18.321)
Intangível
11.b 18.536
8.390 46.440 37.086 Provisão para contingências
21
1.069
1.140
313 Imposto de renda e
38.846
38.622 61.411 42.257 Passivo ﬁscal diferido
29.c
763
412
contribuição social corrente
29
- (5.278)
(2.079) (7.530)
98.543
12.408 99.522 28.493 Imposto de renda e
Patrimônio líquido
contribuição social diferidos
29
4.597 9.188
18.688
8.881
Capital social
22.a 102.713
62.710 102.713 62.710
4.597 3.910
16.609
1.351
Reservas de capital
9.997
6.432
9.997
6.432 Prejuízo do período
(31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Transações de capital
22.c (5.199)
(4.714) (5.199) (4.714) Resultado atribuível à:
Prejuízos acumulados
(47.372) (15.412) (47.372) (15.412) Controladores
(31.960) (17.650)
Ajuste de avaliação patrimonial
22.e
372
317
372
317 Não controladores
375
680
Ações em Tesouraria
22.d (27.815) (27.815) (27.815) (27.815) (Prejuízo)/Lucro básico e diluído por ação
Patrimônio líquido atribuível
atribuível a controladores - R$ mil (nota 30)
(1,4656) (1,1566)
aos controladores
32.696
21.518 32.696 21.518
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Participação de não controladores
24
4.315
2.121
Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios ﬁndos
Total do patrimônio líquido
32.696
21.518 37.011 23.639
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Total do ativo
165.970
75.950 179.041 104.420 Total do passivo e patrimônio líquido
165.970
75.950 179.041 104.420
Controladora
Consolidado
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
2021
2020
2021
2020
Lucro/(Prejuízo) líquido do período
(31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Outros
Outros
resultados
abrangentes
Reserva
resultados
Itens que podem ser subsequentemente
Capital social
de Capital
Reservas de lucros
Abrangentes
reclassiﬁcados para o resultado
Plano de
Opção
ParticiVariação cambial de investimentos no exterior
55
298
55
298
opção de conReserva de
Ajuste de
Total pação de
Total do resultado abrangente do período
(31.905) (17.352) (31.530) (16.672)
Capital Ações em Transações
baseado
versão Reserva
lucros a
Prejuízos avaliação contro- não controNota subscrito tesouraria de Capital em ações em ações
legal
Realizar acumulados patrimonial ladores
ladores Total Total do resultado abrangente atribuível a:
(31.905) (17.352)
(31.905) (17.352)
Saldos em 1° de janeiro de 2020
34.941
530
246
1.994
(2)
19
37.728
(328) 37.400 Controladores
375
680
Aumento de capital - Classe ON
22.a
5.954
5.954
- 5.954 Não controladores
(31.905) (17.352) (31.530) (16.672)
Aumento de capital - Classe PNA
22.a
21.815
21.815
- 21.815
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Transações de capital com sócios
(4.944)
(4.944)
- (4.944)
1. Resumo da Companhia
A Captalys foi fundada em 2010 como uma empresa dedicada a desintermediação ﬁnanceira no
mercado de crédito. Conectamos investidores e tomadores de crédito de maneira inteligente e escalável. Desde seu início, a Captalys busca desenvolver soluções para crédito inovadoras, simples
o suﬁciente para serem oferecidas digitalmente em escala para consumidores e empresas de menor porte, usando algoritmos proprietários de análise, monitoramento e controle de risco de crédito e tecnologia própria que facilite pagamentos e minimize inadimplência. Focada em fomentar a
participação do mercado de capitais no mercado de crédito de forma ampla, a plataforma da Captalys busca proporcionar ganhos positivos para nossos três principais grupos de usuários: (1) originadores de crédito, (2) tomadores de crédito (pessoas físicas e jurídicas); e (3) investidores. Desta
forma, nossas tecnologias e serviços provêm soluções únicas para cada um destes mercados.

Plano de opções de compra de ações
Ações em tesouraria
Prejuízo do período
Absorção de prejuízos
Variação cambial de
investimentos no exterior
Mudança na participação
de não-controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Saldos em 1º de janeiro de 2021
Aumento de capital - Classe ON
22.a
Aumento de capital - Classe PNA
22.a
Transações de capital com sócios
Plano de opções de compra de ações 34
Opção de conversão em ações
17
Prejuízo do período
Variação cambial de
investimentos no exterior
10
Mudança na participação
de não-controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2021

-

(27.815)
-

-

6.432
-

-

(246)

(1.994)

(17.650)
2.240

-

6.432
(27.815)
(17.650)
-

- 6.432
- (27.815)
680 (16.970)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

298

298

-

298

62.710
62.710
35.002
5.001
-

(27.815)
(27.815)
-

(300)
(4.714)
(4.714)
(485)
-

6.432
6.432
2.044
-

1.521
-

-

-

(15.412)
(15.412)
(31.960)

317
317
-

(300)
21.518
21.518
35.002
5.001
(485)
2.044
1.521
(31.960)

1.769
2.121
2.121
375

1.469
23.639
23.639
35.002
5.001
(485)
2.044
1.521
(31.585)

-

-

-

-

-

-

-

55

102.713

(27.815)
(5.199)
8.476
1.521
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

-

55

55

(47.372)

372

32.696

1.819 1.819
4.315 37.011

Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) é uma sociedade anônima, com prazo de duração indeterminado, regida pelos dispostos no Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas da Companhia arquivado na sede social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores. A Companhia
tem por objeto social: • Prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial de natureza ﬁnanceira; • Administração, negociação e gestão de ativos ﬁnanceiros; • Participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, quotista ou acionista; e • Administração de ativos e de valores mobiliários próprios. A Companhia atualmente sediada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 4.285 - 7º andar, conjuntos 71 e 72, na cidade de São Paulo estava anteriormente instalada à Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 - 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
Brasil. Em 04 de março de 2020, a Companhia adquiriu 88,50% das ações e do controle da IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”) no capital votante dessa entidade. A IDTrust é uma empresa que fornece soluções tecnológicas para o mercado ﬁnanceiro criando operações estruturadas em formato digital. A Companhia adquiriu o investimento pelo valor total de R$ 29.075, cujo montante descontado a valor presente totalizava R$ 25.977. A forma de pagamento e os detalhes do preço da transação estão detalhados na nota explicativa n° 2.f. Abaixo apresentamos um resumo das
empresas controladas pela Companhia, bem como seus percentuais de participação:
Participação % no capital
Empresa/Fundo
Moeda funcional
País Atividade
Participação
2021
2020
No País
Captalys Gestão Ltda. (a)
Real
Brasil Gestão de fundos
Direta
99,90%
99,90%
Captalys Serviços de Crédito Ltda. (b)
Real
Brasil Serviços de Cobrança
Direta
99,99%
99,99%
IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (c)
Real
Brasil Serviços e tecnologia
Direta
88,50%
88,50%
Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (d)
Real
Brasil Serviços no segmento de crédito imobiliário Direta
62,63%
62,63%
Captalys Pagamentos Ltda.
Real
Brasil Serviços de pagamentos
Indireta
99,89%
99,89%
Plataforma Soluções de Tecnologia Ltda. (e)
Real
Brasil Serviços de tecnologia
Direta
99,90%
99,90%
Pag-Agro Tecnologia e Consultoria Ltda. (f)
Real
Brasil Serviços no segmento de crédito
Direta
100,00%
No Exterior
Captalys Asset Management Ltd. (g)
Dólar
Ilhas
Cayman Gestão de fundos
Direta
100,00% 100,00%
Captalys México S.A.P.I. C.V. SOFOM (h)
Peso Mexicano
México Serviços de crédito
Direta
99,75%
99,75%
a. Captalys Gestão Ltda. (“Captalys Gestão ou Gestora”): A Captalys Gestão tem por objetivo exercer a atividade de administração e gestão de carteira de títulos e valores mobiliários, inclusive a carteira de fundos de investimento. (i) Fundos de investimento: A Captalys Gestão
Ltda. (“Gestora”) é responsável pela gestão de fundos de investimento. A Gestora cria, comercializa e gere os fundos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e que são destinados a investidores qualiﬁcados, de acordo com parâmetros previstos no Regulamento dos fundos,
conforme exigido pelas regulamentações emitidas pela CVM. Os fundos são comercializados a investidores como investimento em carteira de crédito diversiﬁcada. Dentro dos parâmetros deﬁnidos no regulamento dos fundos, a Gestora tem poder discricionário em relação aos ativos nos quais
investir, desde que respeitado os limites estabelecidos nos regulamentos dos fundos. A Gestora
não possui investimento em cotas dos fundos geridos em 31 de dezembro de 2021, apenas recebe a taxa contratual para seus serviços de gestão que varia, de acordo com um percentual do patrimônio líquido dos fundos geridos. A Gestora não tem nenhuma obrigação de ﬁnanciar perdas
dos fundos geridos. Os investidores não detêm nenhum direito substantivo que afete a autoridade de tomada de decisões da Gestora, mas quando aplicável e permitido pelo regulamento dos
fundos, podem resgatar suas participações dentro de limites especíﬁcos ﬁxados pelos respectivos
regulamentos. A Gestora opera de acordo com as exigências regulatórias da CVM, tem direitos de
tomada de decisões que lhes dão a capacidade atual de dirigir as atividades de investimento e de
desinvestimento dos fundos geridos. A Gestora recebe uma remuneração por seus serviços, a qual
é estabelecida em contrato de serviços prestados, e pode variar, de acordo com o patrimônio líquido dos fundos geridos. A remuneração da Gestora a expõem à variabilidade de retornos decorrentes das atividades dos fundos, uma vez que tal remuneração é calculada a partir do patrimônio líquido dos fundos geridos. As atividades realizadas pela Gestora são permitidas, de acordo com o
contrato de prestação de serviços de gestão, e não criam exposição de importância tal que indique que a Gestora dos fundos é a principal tomadora de decisões. Assim, a administração do Grupo conclui que não controla os fundos geridos. b. Captalys Serviços de Crédito Ltda. (“Captalys Serviços”): A Captalys Serviços tem como objetivo: a) consultoria e assessoria empresarial que não necessite de proﬁssão regularmente (atividade principal); b) análise e seleção de operações creditícias; c) cadastramento de bancos de dados relacionados a pessoas físicas e jurídicas; d) análise, guarda e depósito de documentos; e) prestação de serviços de cobrança extrajudiciais; e f) participação em consórcios e/ou outras sociedades brasileiras ou estrangeiras como sócia-quotista e/ou acionista. c. IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”): A IDTrust
tem como objetivo a prestação de serviços de desenvolvimento, assessoria, consultoria, locação
e licenciamento de software em geral, serviços de entrada, transcrição e tratamento de dados para
processamento e guarda de documentos de forma eletrônica. d. Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (“Certiﬁcadora”): A Certiﬁcadora tem como objetivo a: (a) exercer as atividades de assessoria e consultoria na originação, cessão, aquisição, cobrança, monitoramento e ﬁscalização de contratos e promessas de compra e venda de imóveis, bem como de títulos e/ou certiﬁcados representativos dos referidos instrumentos; (b) participar no capital de outras empresas, inclusive de companhias securitizadoras de créditos imobiliários, como sócia, acionista ou quotista; bem como (c) prestar serviços de: (i) guarda de documentos, agente registrador
e custodiante de títulos e/ou certiﬁcados representativos de créditos imobiliários; (ii) proteção e
defesa dos direitos e interesses de investidores em operações ﬁnanceiras, na qualidade de interveniente ﬁduciário, agente ﬁscalizador ou demais funções que tenham por objeto o mesmo ﬁm; e
(iii) cobrança extrajudicial e recebimento de créditos imobiliários. e. Plataforma Soluções de
Tecnologia Ltda. (“Plataforma”): A Plataforma foi constituída para prestar serviços de fornecimento de soluções de tecnologia, consultoria e marketing. Até 31 de dezembro de 2021 a Plataforma não possui operações. f. Pag-Agro Tecnologia e Consultoria Ltda. (“Pag-Agro”): A sociedade tem por objeto (a) atividades de correspondentes de instituições ﬁnanceiras de operadores do agronegócio; (b) prestação de serviços de análise e aprovação de crédito; (c) prestação de
serviços de intermediação e p

nanceiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da
Companhia. Todas as informações ﬁnanceiras divulgadas nas demonstrações ﬁnanceiras são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. c. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”): A demonstração do valor adicionado não é requerida pelas IFRS, sendo apresentada em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil e de forma suplementar para ﬁns de IFRS. d. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das
políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (i) Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que
têm efeitos signiﬁcativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • nota explicativa n° 1.a (i) - consolidação: determinação se o Grupo detém controle sobre os fundos geridos pela Captalys Gestão Ltda.; • nota explicativa n° 11.c - recuperabilidade do ágio: determinação das premissas utilizadas nos ﬂuxos
de caixa futuros esperados da Unidade Geradora de Caixa (“UGC”); • nota explicativa n° 17 determinação de empresas comparáveis que emitiram debêntures não conversíveis para cálculo
da taxa de desconto de mercado e do valor justo do componente passivo de instrumentos compostos (ii) Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 que possuem um risco
signiﬁcativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos estão relacionadas as seguintes notas explicativas: • notas explicativas n° 3.i. e 11.c. - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais premissas subjacentes aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade de Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”). • nota
explicativa n° 17 - determinação de empresas comparáveis que emitiram debêntures não conversíveis para cálculo da taxa de desconto de mercado e do valor justo do componente passivo de
instrumentos compostos. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos ﬁnanceiros e não
ﬁnanceiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classiﬁcados em diferentes níveis
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor
justo no ﬁnal do período das demonstrações ﬁnanceiras em que ocorreram as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas
na nota explicativa n° 31 - instrumentos ﬁnanceiros e item (f) - Aquisição de controlada, desta nota
explicativa. e. Base de mensuração: As demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas com base
no custo histórico, com exceção dos seguintes ativos e passivos que são mensurados a cada data
de reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais: • os instrumentos ﬁnanceiros não-derivativos a valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo; • pagamentos contingentes assumidos em uma combinação de negócio são mensurados pelo valor justo; f. Aquisição
de controlada: (i) IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”): Em 04 de março de 2020
houve a aquisição da IDTrust, empresa fundada em 2015 e sediada na cidade de Ribeirão Preto. A
IDTrust é uma empresa que fornece soluções tecnológicas para o mercado ﬁnanceiro criando operações estruturadas em formato digital. A IDTrust não realiza operações de crédito, mas desenvolve tecnologia para facilitar o acesso ao crédito com soluções de ﬁnanciamento e capital de giro
permitindo que empresas, instituições ﬁnanceiras e FIDCs, possam se relacionar em um ambiente seguro, estável e com capacidade para altos volumes de transações. A Companhia adquiriu
88,50% do controle da IDTrust, que também representa o capital votante, pelo valor total de R$
29.075, valor este que ajustado a valor presente totalizava R$ 25.977, portanto, um ajuste a valor
presente no montante de R$ 3.098. Este valor de R$ 25.977 representa a parcela paga em caixa
durante o exercício de 2020 e os pagamentos a prazo (earn out), registrados a título de “Obrigações por aquisição de investimento” no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Este
montante era composto por: (a) Entrada de R$ 9.000, sendo: • R$ 6.000 pagos à vista, imediatamente após a assinatura do contrato; e • R$ 3.000 pagos em 10 parcelas iguais e sucessivas, sendo a primeira em 30 de março de 2020 e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.
(b) Preço de aquisição foi ajustado a valor presente em R$ 3.098, totalizando o valor de R$ 16.977,
sendo: • R$ 8.771 atualizado pela taxa 11,84%, com previsão de pagamento no 1º semestre de
2021; e • R$ 8.206 atualizado pela taxa 11,84%, com previsão de pagamento no 1º semestre de
2022. (*) O pagamento dos valores do item b) acima, está sujeito ao atingimento de metas estabelecidas pela Companhia à adquirida, conforme contrato entre as partes, para os exercícios de
2020 e 2021, vide item (i) abaixo.
(i) Contraprestação transferida
Valor
Caixa
9.000
Contraprestação contingente (earn out) (ii)
16.977
Total da contraprestação transferida
25.977
(ii) Contraprestação contingente: A Companhia (“compradora”) concordou em pagar aos antigos acionistas da IDTrust (“vendedores”) uma parcela variável do preço de compra, de acordo com

5. Perspectivas para 2022
A Captalys iniciou 2022 com um planejamento estratégico robusto acerca dos próximos passos,
dando continuidade ao desenvolvimento de suas operações, buscando sempre soluções ótimas
que democratizem o acesso ao crédito, viabilizando novas originações através de diversos canais
e uso de tecnologia, formando carteiras diversiﬁcadas e alavancando a estruturação e colocação
de novos fundos de direitos creditórios no mercado. Desta forma, a Companhia acredita que contribuirá ativamente para o crescimento do país como um todo. Como um mercado ainda em estágio inicial, a maioria das empresas ainda está considerando ou apenas iniciando seus programas
de embedded credit. Acreditamos que nosso mercado se expandirá exponencialmente à medida
que as empresas desfrutem de todos os benefícios de incorporar soluções de embedded credit ao
seu produto principal. Com originação de novos negócios, aumento do volume de recursos sob gestão e planejamento bem direcionado, a Companhia e suas controladas visam o crescimento sustentável, gerando valor a todos os envolvidos em sua cadeia de valor.
6. Gestão da Companhia
As atividades da Companhia são geridas por uma Diretoria podendo ser composta de 2 (dois) a 7
(sete) membros e por um Conselho de Administração composto por 04 membros. Os membros da
Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, sendo destituíveis
a qualquer tempo. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral
de Acionistas e destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 anos. A Assembleia Geral também é responsável por nomear o Presidente do Conselho de Administração. Tanto a Diretoria quanto o Conselho de Administração se reuniram tempestivamente durante todo o ano de 2021 para
deﬁnir a orientação de negócios da Companhia e aprovar as ações necessárias para operacionalização dos planos de negócios.
7. Relacionamento com auditores independentes
As demonstrações ﬁnanceiras da Companhia são auditadas pela KPMG Auditores Independentes.
A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa busca avaliar a existência de conﬂito de interesses, assim, são avaliados os seguintes aspectos: o auditor não deve (i) auditar o seu próprio trabalho; (ii) exercer funções gerenciais no seu
cliente e (iii) promover os interesses do seu cliente.
8. Agradecimentos
Agradecemos a todos os envolvidos na consolidação das atividades da Companhia dentro do seu
mercado de atuação, a todos os clientes, investidores e parceiros, que depositaram apoio e conﬁança, bem como a todos os nossos colaboradores.

Demonstrações dos valores adicionados - Exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
31.12. 31.12.
31.12. 31.12.
2021
2020
2021
2020
Receitas
Receita bruta da atividade
17.468 10.023 104.413 86.622
Perdas de créditos de liquidação duvidosa
(79)
(203)
(209)
(875)
17.389 9.820 104.204 85.747
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros
(28.644) (12.631)
(38.127) (19.863)
Materiais, Energia e Outros
(12.048) (6.303)
(15.612) (10.687)
Viagens
(269)
(230)
(325) (2.777)
(40.961) (19.164) (54.064) (33.327)
Valor adicionado bruto
(23.572) (9.344)
50.140 52.420
Depreciação e amortização
(6.548) (2.738)
(7.438) (3.801)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (30.120) (12.082)
42.702 48.619
Valor adicionado recebido em transferência
Rateio de despesas da controladora
79.207 44.437
Resultado de equivalência patrimonial
(15.671) (7.788)
Receitas ﬁnanceiras
3.872 18.418
4.047 18.298
Outros
(3.984)
212
(2.608)
(523)
63.424 55.279
1.439 17.775
Valor adicionado total a distribuir
33.303 43.197
44.141 66.394
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
(51.098) (37.620) (61.247) (46.346)
Impostos, taxas e contribuições
(4.489) (2.323)
(3.429) (14.860)
Remuneração de capitais de terceiros
(9.675) (20.904) (11.050) (22.158)
Juros
(8.552) (19.933)
(9.648) (20.984)
Aluguéis
(1.123)
(971)
(1.402) (1.174)
Remuneração de capitais próprios
31.960 17.650
31.585 16.970
Resultados dos exercícios
31.960 17.650
31.585 16.970
Valor adicionado distribuído
(33.303) (43.197) (44.141) (66.394)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

São Paulo, 7 de março de 2022
À Diretoria
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/
2021
2020
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
(31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Ajustes para:
Depreciações/Amortizações (nota explicativa n° 26)
6.548 2.738
7.438
3.801
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(4.597) (9.188)
(18.688) (8.881)
Imposto de renda e contribuição social correntes
- 5.278
2.079
7.530
Perdas para créditos de
liquidação duvidosa (nota explicativa n° 5)
79
203
209
875
Redução ao valor recuperável sobre
ágio pago na aquisição de investimentos
818
818
Provisão para processos judiciais (nota explicativa n° 21) 1.069
827
313
Transações de pagamento baseado em ações,
liquidável em ações (nota explicativa n° 34)
2.044 6.432
2.044
6.432
Despesas (receitas) ﬁnanceiras líquidas
4.033 1.660
4.139
2.458
Resultado de equivalência
patrimonial (nota explicativa n° 10)
15.671 7.788
(6.294) (2.739) (32.718) (4.442)
Variação nos ativos e passivos:
(Aumento)/Diminuição em contas a receber
(337) (1.297)
2.454 (8.250)
(Aumento)/Diminuição em outros tributos a recuperar
(497)
(161)
(604)
(515)
(Aumento)/Diminuição líquido
em rateios intragrupo a receber
(50.387) (3.140)
(Aumento)/Diminuição em outros créditos
333 (1.691)
73
(454)
(Aumento)/Diminuição em outros valores e bens
(4.370)
(4.368)
1
Aumento/(Diminuição) em contas a pagar
(104) 1.275
(1.868)
190
Aumento/(Diminuição) em outros tributos
326
974
999
(325)
Aumento/(Diminuição) em obrigações
trabalhistas e sociais
3.627 2.609
3.950
3.088
Caixa gerado pelas (utilizado
nas) atividades operacionais
(57.703) (4.170) (32.082) (10.707)
Juros pagos
(7.337)
(8.092)
(109)
Impostos pagos sobre o lucro
(1.736) (3.486)
(2.283) (4.073)
Fluxo de caixa líquido proveniente das
(utilizado nas) atividades operacionais
(66.776) (7.656) (42.457) (14.889)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Devolução de dividendos à controlada
(5.084)
Contraprestação contingente por
aquisição de investimentos (nota explicativa n° 2.f)
(8.771)
(8.771)
Aquisição de controlada, líquido
de caixa adquirido (nota explicativa n° 2.f)
- (5.780)
- (5.780)
Aumento de capital em investidas (nota explicativa n° 10) (351) (2.760)
Redução de capital em investidas (nota explicativa n° 10) 393
(Aquisição) no imobilizado (nota explicativa n° 11)
(2.292) (2.997)
(2.634) (3.163)
Alienação do imobilizado (nota explicativa n° 11)
1.182
1.182
(Aquisição) no Intangível (nota explicativa n° 11)
(13.242) (6.778)
(15.350) (7.112)
(Aumento) em aplicações ﬁnanceiras
(65.000)
(65.000) (8.085)
Diminuição em aplicações
40.985 13.234
40.985
(Aumento) em mútuos a receber
(640)
Diminuição em mútuos a receber
736 2.124
215
2.185
Lucros recebidos antecipadamente
- 5.084
Recebimento de dividendos
1.858 8.603
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente
das atividades de investimento
(50.226) 10.730
(49.373) (21.955)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Recursos provenientes de novos
empréstimos e ﬁnanciamentos
(20.000) 20.000
Debêntures emitidas
90.000
90.000
Recursos provenientes de mútuos a pagar
(1.514) 1.514
Aumento de capital
36.823
36.823
Aquisição de participação de não controladores
(300)
(300)
Recompra de ações próprias
(46)
(46)
Aumento/(Diminuição) em
arrendamentos (nota explicativa n° 19)
(394)
(410)
Pagamento de dividendos intermediários
nos exercícios - PNB (nota explicativa n° 22.f)
(1.955) (2.795)
(1.955) (2.795)
Dividendos pagos no exercício
(notas explicativas n° 22.f e n° 24)
(5.799)
(201)
(9.709) (1.775)
Caixa líquido proveniente das (utilizado
nas) atividades de ﬁnanciamento
117.555 (1.828)
94.765 14.674
Aumento (Redução) líquida em
caixa e equivalentes de caixa
552 1.246
2.934 (22.170)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
1.305
59
3.016 25.186
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
1.857 1.305
5.950
3.016
552 1.246
2.934 (22.170)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

o percentual de participação dos vendedores. Essa parcela variável deverá ser calculada da seguinte forma: • Parcela variável para o ano de 2020: (Faturamento de 2020 / R$ 25.000) x R$ 12.850;
e • Parcela variável para o ano de 2021: (Faturamento de 2021 / R$ 32.800) x R$ 12.850. Conforme estabelecido no contrato de compra e venda, o pagamento da parcela variável não deverá exceder R$ 25.700. A Companhia terá até 90 dias após encerramento de cada exercício social correspondente para apresentar o valor calculado e não havendo discordância pelos vendedores, após
veriﬁcação e conﬁrmação, o pagamento da parcela variável ocorrerá em 15 dias mediante transferência bancária. Em 31 de dezembro de 2021 a parcela variável para o ano de 2021, acrescido
de juros desde a data da transação e já considerando o cálculo sobre o faturamento do ano de
2021 totaliza R$ 8.602 (R$ 18.637 em 2020). A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição. (iii) Ativos identiﬁcáveis adquiridos e passivos assumidos: A tabela
abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição.
Ativo
Valor justo dos ativos e passivos
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.220
Clientes
632
Outros Créditos
592
Imobilizado
345
16.763
Ativos intangíveis identiﬁcados na combinação de negócios (g)
Total do ativo
21.552
Passivo
Fornecedores
(559)
Salários e Encargos sociais
(374)
Outros valores a pagar
(3.000)
Receitas diferidas
(148)
Total do passivo
(4.081)
Total de Ativos e Passivos Líquidos
17.471
g. Ativos intangíveis identiﬁcados na combinação de negócios
Descrição
Valor justo
Vida útil
Softwares (Tecnologia)
3.269
10 anos
Carteira de clientes
11.959
10 anos
Marca
1.476
9 anos
Cláusula de Non Compete
59
5 anos
Total
16.763
O ágio decorrente da aquisição foi reconhecido como segue:
Contraprestação transferida
25.977
Participação dos acionistas não controladores, baseado na participação proporcional nos ativos e passivos reconhecidos da adquirida
1.928
Valor justo da participação societária detida anteriormente na adquirida
81
Valor justo dos ativos líquidos identiﬁcáveis
(17.471)
Ágio (i)
10.515
(a) O ágio reconhecido não tem expectativa de ser dedutível para ﬁns de imposto de renda e contribuição social.
Fluxo de pagamentos
Valor pago à vista
6.000
Parcela de curto prazo
3.000
Parcela de longo prazo
16.977
Obrigações por aquisição de investimentos
25.977
h. Os pagamentos de longo prazo foram trazidos a valor presente para a data da compra:
O ágio de aquisição se justiﬁca pelos valores dos ativos adquiridos e da rentabilidade futura esperada pela sinergia gerada com a atividade da Companhia. A movimentação de obrigações por aquisição de investimento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição abaixo:
Obrigação por aquisição de investimento
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro
18.637
Parcela ﬁxa
9.000
Parcela variável
16.977
Ajuste a valor justo
(225)
1.660
Valor pago no exercício
(9.810)
(9.000)
Saldo em 31 de dezembro
8.602
18.637
(i) Mensuração do valor justo: As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo
dos ativos signiﬁcativos adquiridos foram as seguintes:
Softwares -abordagem de renda - Método Relief-from-royalty;
Carteira de clientes - abordagem de renda - Multi-period earnings excess method (MEEM).
Marca - abordagem de renda - método relief-from-royalty.
Cláusula de não concorrência (Non-compete) - abordagem de renda - método comparativo
de diferença de renda (with/without).
Intangível: Os ativos intangíveis, foram valorados considerando a abordagem de renda, por se
entender que seja o método mais apropriado para a avaliação dos ativos que é determinado pelas expectativas de seus resultados futuros, medido pela capacidade de geração de caixa e o risco associado a esta geração, trazido a valor presente por uma taxa de desconto apropriada.
A aquisição de controle da IDTrust permitirá a Companhia aprimorar as transações da Companhia
em termos de agilidade e segurança e aumentará consideravelmente a capacidade de originação
no mercado de dívidas privadas e contribuir signiﬁcativamente na geração de receitas. Desde a
data da combinação de negócios até 31 de dezembro de 2020, a IDTrust contribuiu com uma receita total de R$ 15.682 e lucro líquido de R$ 2.604 nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas.
Se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a administração estima que a receita
bruta consolidada e o lucro líquido não seriam materialmente diferentes daqueles apresentados
nestas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas.
3. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas para a
elaboração dessas demonstrações ﬁnanceiras são as seguintes: a. Base de consolidação: (i)
Combinações de negócios: Combinações de negócio são registradas utilizando o método de
aquisição quando o conjunto de atividades e ativos adquiridos atende à deﬁnição de um negócio
e o controle é transferido para o Grupo. Ao determinar se um conjunto de atividades e ativos é um
negócio, o Grupo avalia se o conjunto de ativos e atividades adquiridos inclui, no mínimo, um input
e um processo substantivo que juntos contribuam, signiﬁcativamente, para a capacidade de gerar
output. O Grupo tem a opção de aplicar um “teste de concentração” que permite uma avaliação

simpliﬁcada se um conjunto de atividades e ativos adquiridos não é um negócio. O teste de concentração opcional é atendido se, substancialmente, todo o valor justo dos ativos brutos adquiridos estiver concentrado em um único ativo identiﬁcável ou grupo de ativos identiﬁcáveis similares. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos
líquidos identiﬁcáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para
avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio. A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações pré-existentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício. Qualquer
contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a
contraprestação contingente é classiﬁcada como instrumento patrimonial, então ela não é remensurada e a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações contingentes são remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do exercício. (ii) Controladas: O Grupo controla
uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu
envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações ﬁnanceiras de controladas são incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o
controle deixa de existir. Nas demonstrações ﬁnanceiras individuais da controladora, as informações ﬁnanceiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (iii) Participação de acionistas não-controladores: O Grupo elegeu mensurar qualquer
participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos
identiﬁcáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (iv) Perda de controle: Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, o
Grupo desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros
componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou
perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer
participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em
que há a perda de controle. A Companhia destaca que não ocorreu nos exercícios de 2021 e 2020
perda de controle. (v) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas (exceto para ganhos ou perdas de transações em moeda estrangeira) não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. b. Transações em
moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos
pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da
conversão são geralmente reconhecidas no resultado. c. Operações no exterior: Os ativos e
passivos de operações no exterior, incluindo ágio e ajustes de valor justo resultantes da aquisição,
são convertidos para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas para o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de
apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de
avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Se a controlada não for uma controlada integral, a
parcela correspondente da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores.
Quando uma entidade no exterior é baixada na totalidade ou parcialmente, de forma a perder o
controle, inﬂuência signiﬁcativa ou controle conjunto, o montante acumulado de variações cambiais relacionadas a essa entidade no exterior é reclassiﬁcado para o resultado como parte do ganho ou perda na baixa. Se a Companhia baixar parte de sua participação em uma controlada, mas
manter o controle, a proporção relevante do valor acumulado será atribuída à participação de acionistas não controladores. Quando a Companhia baixar apenas parte de uma associada ou joint
venture, mantendo uma inﬂuência signiﬁcativa ou controle conjunto, a proporção relevante do valor acumulado é reclassiﬁcada para o resultado. A Companhia destaca que não ocorreu nos exercícios de 2021 e 2020 alteração no controle das controladas no exterior. d. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações ﬁnanceiras, cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. e. Receitas de contratos com clientes: A receita é mensurada com base na contraprestação especiﬁcada no contrato com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto
ou serviço ao cliente. A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de pagamento signiﬁcativas e as políticas de reconhecimento de receita relacionadas. As principais fontes de receita da Companhia são: (i) prestação de serviços de gestão de fundos de investimentos
decorrentes de taxas de administração e de taxas de sucesso (performance fee), (ii) serviços de
utilização da plataforma de crédito e de estruturação de fundos de investimentos concentrados
em direitos creditórios; (iii) gestão de carteira e de cobrança do ramo imobiliário; e (iv) de prestação de serviços de disponibilização de plataforma tecnológica para controle e guarda de informações contratuais em operações realizadas por fundos de investimentos em direitos creditórios,
conforme nota explicativa n° 24.
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Tipo serviço

Natureza e a época do cumprimento das obrigações de Política de reconhecimento da receita
desempenho, incluindo condições de pagamento signiﬁcativas

Serviços de gestão de recursos/fundos

As faturas para os serviços de gestão de recursos, denominado
taxa de gestão são emitidas mensalmente e normalmente são
pagas em até 30 dias. Para os contratos de taxa de performance, as faturas são emitidas ao ﬁnal de cada semestre e pagas em
até 30 dias.
O Grupo presta serviços de gestão de ativos representados por
direitos creditórios adquiridos por fundos de investimento. Os
fundos usufruem dos serviços de gestão constantemente, a medida que os serviços são prestados, motivo esse pelo qual a taxa
de gestão é reconhecida mensalmente. A taxa de performance
só é paga quando o patrimônio do fundo gerido supera o benchmark estabelecido no regulamento do Fundo.

f. Receitas e despesas ﬁnanceiras: As receitas e despesas ﬁnanceiras da Companhia compreendem receita de juros, despesa de juros, ganhos/perdas líquidas de ativos ﬁnanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ganhos/perdas líquidas de variação cambial sobre
ativos e passivos ﬁnanceiros e perdas de valor justo em contraprestação contingente classiﬁcada
como passivo ﬁnanceiro. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos
ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento ﬁnanceiro a valor contábil bruto do ativo ﬁnanceiro ou ao custo amortizado do passivo ﬁnanceiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do
passivo. g. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos
no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou
passivo ﬁscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos
que reﬂete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos ﬁscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns de demonstrações ﬁnanceiras e os usados para ﬁns de tributação. As mudanças dos
ativos e passivos ﬁscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma
combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; • diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que a Companhia seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e • diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento
inicial de ágio. Um ativo ﬁscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos ﬁscais e diferenças
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante
das diferenças temporárias tributáveis for insuﬁciente para reconhecer integralmente um ativo ﬁscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente. Ativos ﬁscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias
quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reﬂete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos ﬁscais diferidos reﬂete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a
qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, que
inclui os custos de empréstimos capitalizados, quando aplicável, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes signiﬁcativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é
reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Móveis e utensílios
10 anos
Instalações
5 anos
Equipamentos de informática
5 anos
Equipamentos de comunicação e outros
10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. i. Ativos intangíveis e ágio: (i) Reconhecimento e
mensuração: Ágio: O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução
ao valor recuperável. Carteira de clientes: Carteira de clientes são registradas inicialmente pelo
valor do custo de aquisição e são amortizados ao longo da expectativa de duração da carteira de
clientes, considerando a rotatividade anual da base de clientes (“Churn-rate”). Non-compete: Algumas aquisições têm cláusulas especiﬁcas que obriga o vendedor a não competir por determinado período no segmento de atuação do Grupo, estas cláusulas têm seu valor justo atribuído pela
estimativa do ganho pela ausência do competidor adquirido no mercado (“With or without”) e são
amortizados pelo prazo de duração desta cláusula. Softwares (Capex): Os gastos com desenvolvimento de softwares são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser
mensurados de maneira conﬁável, se o produto ou processo for tecnicamente e comercialmente
viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recursos suﬁcientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos com
desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconhecimento inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis ﬁnitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável. Os outros ativos são representados por marcas e softwares não desenvolvidos internamente. (ii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados
somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo especíﬁco aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Amortização: A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A amortização é reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. Os custos de desenvolvimento de software capitalizados são amortizados ao longo de sua vida útil estimada que são revisadas periodicamente e ajustadas se necessário. A determinação da vida útil é baseada nas seguintes premissas: i) estratégia de negócios; ii) histórico de uso de tecnologia; iii) garantia de fornecedores; iv) qualidade técnica dos ativos; e v) manutenção preventiva.
Descrição
Vida útil
Carteira de clientes
8 - 10 anos
Marca
9 anos
Cláusula de Non Compete
3 - 5 anos
Softwares
5 - 10 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. j. Instrumentos ﬁnanceiros: (i) Reconhecimento inicial: O “Contas a receber de clientes” e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo ﬁnanceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente
de ﬁnanciamento signiﬁcativo) ou passivo ﬁnanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais
ou menos, para um item não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”), os custos
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de
clientes sem um componente signiﬁcativo de ﬁnanciamento é mensurado inicialmente ao preço
da operação. (ii) Classiﬁcação e mensuração subsequente: Ativos ﬁnanceiros: No reconhecimento inicial, um ativo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensurado: ao custo amortizado ou ao
VJR. Os ativos ﬁnanceiros não são reclassiﬁcados subsequentemente ao reconhecimento inicial,
a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos ﬁnanceiros, e neste caso todos os ativos ﬁnanceiros afetados são reclassiﬁcados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo ﬁnanceiro é mensurado ao custo
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros para
receber ﬂuxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas especíﬁcas, ﬂuxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal
em aberto. Ativos ﬁnanceiros - Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo ﬁnanceiro é mantido em carteira
porque isso reﬂete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a
estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perﬁl de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos
ﬁnanceiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de
ﬂuxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo ﬁnanceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos ﬂuxos de caixa contratuais obtidos; e
• a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos ﬁnanceiros nos períodos anteriores,
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. Os ativos ﬁnanceiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Ativos ﬁnanceiros - Avaliação sobre se os ﬂuxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para ﬁns dessa avaliação, o “principal” é deﬁnido como o valor justo do ativo ﬁnanceiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são deﬁnidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo
risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais
do instrumento para avaliar se os ﬂuxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo ﬁnanceiro contém um termo contratual que

passivo de arrendamento é reconhecida na rubrica “Resultado Financeiro - despesas ﬁnanceiras”. talhes sobre o plano na nota explicativa n° 34. s. Instrumentos ﬁnanceiros compostos: Os insArrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo: A Companhia trumentos ﬁnanceiros compostos emitidos pela Companhia compreendem Debêntures conversíoptou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamen- veis denominadas em Reais que podem ser convertidas em capital social por opção do detentor,
tos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo impressoras, máquinas de e o número de ações ordinárias a serem emitidas é ﬁxo e não varia em função de mudanças no varefrigerantes e de café. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a lor justo. O componente passivo de um instrumento ﬁnanceiro composto é reconhecido inicialmenesses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. o. Men- te pelo valor justo de um passivo semelhante que não tenha uma opção de conversão em instrusuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago mento de patrimônio líquido. O componente do patrimônio líquido é reconhecido inicialmente pela
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado diferença entre o valor justo do instrumento ﬁnanceiro composto como um todo e o valor justo do
na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao componente passivo. Quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis são alocados para os
qual a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reﬂete o seu risco de des- componentes de passivo e patrimônio líquido proporcionalmente aos seus valores contábeis inicumprimento (non-performance). Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um ciais. Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um instrumeninstrumento utilizando o preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é to ﬁnanceiro composto é mensurado pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
considerado como “ativo” se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e vo- O componente patrimonial de um instrumento ﬁnanceiro composto não é remensurado subsequenlume suﬁcientes para fornecer informações de preciﬁcação de forma contínua. Se não houver um temente. Juros relacionados ao passivo ﬁnanceiro são reconhecidos no resultado. Na conversão
preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação que maximizam o no seu vencimento, o passivo ﬁnanceiro é reclassiﬁcado para o patrimônio líquido e nenhum gauso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de nho ou perda é reconhecido. t. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma séavaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em con- rie de novas normas serão efetivas para exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021. A Companhia
ta na preciﬁcação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver adotou essas normas na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras, porém não identiﬁcou neum preço de compra e um preço de venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de nhum impacto. (i) Contratos Onerosos - Custos para cumprir um contrato (alterações ao
compra e passivos com base em preços de venda. A melhor evidência do valor justo de um instru- CPC 25/IAS 37): As alterações especiﬁcam quais os custos que uma entidade inclui ao determimento ﬁnanceiro no reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação, ou seja, o valor nar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As
justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor justo no reconhe- alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contracimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço tos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de ava- cação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do
liação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insigniﬁcantes em relação saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme
à mensuração, então o instrumento ﬁnanceiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia avaliou e determinou que tal
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Pos- alteração não possui efeitos em suas demonstrações ﬁnanceiras. Reforma da taxa de juros de
teriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de merca- IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16): As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. p. Resultado por ação: O re- ções ﬁnanceiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de
sultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas con- mudanças nos ﬂuxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da
troladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expeperíodo. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circu- diente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
lação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluídos, IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: • mudanças na base de determinação dos ﬂuxos de cainos períodos apresentados. q. Operações por segmento: De acordo com o IFRS 8/CPC 22, um xa contratuais de ativos ﬁnanceiros, passivos ﬁnanceiros e passivos de arrendamento; e • contasegmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio bilidade de hedge. (ii) Outras normas: Não se espera que as seguintes normas novas e alterapara obter receitas e incorrer despesas: (i) Que opera em atividades das quais poderá obter recei- das sejam aplicadas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas da Companhia, exceto a alteratas e incorrer em despesas (incluindo receitas e despesas relacionadas a operações com outros ção relacionada ao COVID-19, que foi aplicada, mas não teve impacto sobre essas demonstrações
componentes da mesma entidade); (ii) Cujos resultados operacionais sejam regularmente revisa- ﬁnanceiras. • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); •
dos pelo principal responsável da entidade pelas decisões operacionais relacionadas à alocação Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16); • Referência à Esde recursos ao segmento e à avaliação de seu desempenho, e (iii) Para as quais informações ﬁ- trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3); • Classiﬁcação do Passivo em Circulante ou Não
nanceiras distintas estejam disponíveis. As informações por segmentos operacionais são apresen- Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1); • IFRS 17 Contratos de Seguros, cuja norma é aplicável
tadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022.
operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recur- 4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo de caixa e
sos, pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais e que responde pela tomada de equivalentes de caixa é composto a seguir:
decisões estratégicas do Consolidado. r. Pagamentos baseados em ações: Acordos de paControladora
Consolidado
gamento baseado em ações: O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento ba2021
2020
2021
2020
seado em ações concedidos aos empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um Caixa
206
270
428
355
correspondente aumento no patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adqui- Aplicações ﬁnanceiras
1.651 1.035
5.522
2.661
rem incondicionalmente o direito aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para
1.857 1.305
5.950
3.016
reﬂetir o número de prêmios para o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de Caixa representa os valores mantidos em contas correntes junto a Instituições Financeiras no país e no
desempenho serão atendidas, de tal forma que o valor ﬁnal reconhecido como despesa seja ba- exterior. As Aplicações ﬁnanceiras referem-se a cotas de fundos de investimento classiﬁcados como
seado no número de prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempe- renda ﬁxa, Referenciado -DI, lastreadas em títulos públicos e privados, remunerados pela taxa média de
nho na data de aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento baseado em ações que 92% a 105% da variação do Certiﬁcado de Depósito Interbancário (CDI). Essas aplicações possuem linão contenham condições de aquisição (non-vesting conditions), o valor justo na data de outorga quidez imediata, sem perda dos rendimentos, sujeitas a um insigniﬁcante risco de mudança de valor.
dos prêmios de pagamento baseado em ações é mensurado para reﬂetir tais condições e não são 5. Contas a receber de clientes: a. Composição: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o
efetuados ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados esperados e os reais. O va- saldo de contas a receber de clientes é composto a seguir:
lor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre as ações, que seCirculante
rão liquidadas mediante utilização dos dividendos a serem pagos pela Companhia aos empregaControladora
Consolidado
dos beneﬁciados, será contabilizado como despesa com um correspondente crédito no passivo. O
2021
2020
2021
2020
poderia mudar o momento ou o valor dos ﬂuxos de caixa contratuais de forma que ele não aten- passivo será remensurado no mínimo a cada data de balanço e nas datas de liquidação dos divi- Serviços prestados de estruturação
3.043 2.706
4.421
3.590
deria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que dendos, baseado no valor justo dos direitos sobre valorização das ações. Quaisquer mudanças no Taxa de administração e de performance de fundos
13.347 16.632
modiﬁquem o valor ou o a época dos ﬂuxos de caixa; • termos que possam ajustar a taxa contravalor justo do passivo são reconhecidas no resultado como despesas de pessoal. Veja maiores de3.043 2.706
17.768 20.222
tual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia a ﬂuxos de caixa de ativos especíﬁcos (por exemplo, baseados na b. Matriz de provisão para perdas esperadas
performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos Controladora
2021
2020
do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não
Saldo
Provisão para
Saldo
Provisão para
pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente, o que pode incluir uma compen- Inadimplência
Aging dos títulos em dias
Perdas esperadas de crédito
contábil
perdas esperadas
contábil
perdas esperadas
sação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo ﬁnanNão vencidos
0,00%
3.043
2.706
ceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou
1-30 dias de atraso
0,50%
a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os
31-60 dias de atraso
3,00%
juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do Clientes vencidos até 90 dias
61-90 dias de atraso
7,00%
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o va- Vencidos acima de 90 dias
Acima de 90 dias
10,00%
lor justo do pré-pagamento for insigniﬁcante no reconhecimento inicial.
3.043
2.706
Ativos ﬁnanceiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Consolidado
2021
2020
Ativos ﬁnanceiros a VJR
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
Aging dos
Perdas esperadas
Saldo Saldo contábil - Parte
Provisão para
Saldo Saldo contábil - Parte
Provisão para
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
Inadimplência
títulos em dias
de crédito contábil
relacionada (a) perdas esperadas contábil
relacionada (a) perdas esperadas
de dividendos, é reconhecido no resultado.
Não vencidos
0,00%
13.613
17.100
Ativos ﬁnanceiros
1-30 dias de atraso
0,50%
a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
31-60 dias de atraso
3,00%
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo
Clientes vencidos até 90 dias 61-90 dias de atraso
7,00%
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de Vencidos acima de 90 dias
Acima de 90 dias
10,00%
4.155
3.122
juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são
13.613
4.155
17.100
3.122
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda
(a) A Companhia possui apenas recebíveis vencidos de um único cliente no valor total de R$ 4.155 (R$ 3.122 em 2020), cujo recebível refere-se a serviços de gestão prestados para um fundo de inno desreconhecimento é reconhecido no resultado.
vestimento que faz parte do grupo econômico da Companhia (Parte Relacionada). Considerando a característica do risco de crédito das contas a receber que é representado pelos recebíveis do
Passivos ﬁnanceiros - Classiﬁcação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os
fundo de investimento, a Companhia prevê que à medida que os investimentos desse fundo de investimentos sejam liquidados e convertidos em caixa, a Companhia recolherá a sua taxa de adpassivos ﬁnanceiros foram classiﬁcados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um
ministração uma vez que a Companhia possui a responsabilidade pela gestão do caixa do fundo. Portanto, a administração concluiu que o risco de inadimplência é insigniﬁcante e, além disso,
passivo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
não existe outras perdas históricas identiﬁcadas para as demais contas a receber.
classiﬁcado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reco- Os recebíveis são considerados dentro de um modelo de negócios mantido para recebimento conb. Outros tributos a recuperar
nhecimento inicial. Passivos ﬁnanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o reCirculante
sistente com o reconhecimento contínuo dos recebíveis pela Companhia. Possuem vencimento em
sultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos ﬁnanceiros são subControladora
Consolidado
sequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A des- até 30 dias, com insigniﬁcante risco de mudança de valor. A exposição da Companhia a riscos de
2021
2020
2021
2020
pesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou per- crédito e perdas por redução ao valor recuperável relacionadas ao ‘Contas a receber de clientes’,
Imposto de renda retido na fonte a compensar
294
147
335
262
da no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ati- está divulgada na nota explicativa nº 32 (a), quando aplicável. c. Movimentação da perda esImpostos a recuperar sobre faturamento
510
175
775
315
vos ﬁnanceiros: A Companhia desreconhece um ativo ﬁnanceiro quando: • os direitos contra- perada de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)
Impostos a recuperar sobre arrendamento
117
81
Individual Consolidado
tuais aos ﬂuxos de caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento
Impostos a recuperar no exterior
131
114
aos ﬂuxos de caixa contratuais sobre um ativo ﬁnanceiro em uma transação em que: • substan- Saldos em 1° de janeiro de 2020
Outros impostos a recuperar
16
1
19
1
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro são transferidos; ou • a (+) Constituição PECLD
203
875
820
323
1.377
773
Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari- (-) Reversão por baixa para PECLD
(203)
(875) 7. Aplicações ﬁnanceiras
dade do ativo ﬁnanceiro e também não retém o controle sobre o ativo ﬁnanceiro. A Companhia Saldos em 31 de dezembro de 2020
- Valor justo por meio do resultado
realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém to(+) Constituição PECLD
79
209
Circulante
dos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os
(-) Reversão por baixa para PECLD
(79)
(209)
Controladora
Consolidado
ativos ﬁnanceiros não são desreconhecidos. Passivos ﬁnanceiros: A Companhia desreconhece
2021
2020
2021
2020
um passivo ﬁnanceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Compa- Saldos em 31 de dezembro de 2021
8.400 7.547
8.400
7.547
nhia também desreconhece um passivo ﬁnanceiro quando os termos são modiﬁcados e os ﬂuxos d. Baixa para perdas: No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia baixou para Operação compromissada (a)
Certiﬁ
cado
de
depósito
bancário
CDB
(b)
28.972
28.972
perdas
o
valor
de
R$
209
e
R$
79,
consolidado
e
controladora,
respectivamente
(2020
R$
875
e
de caixa do passivo modiﬁcado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo ﬁ37.372
7.547
37.372
7.547
R$
203,
consolidado
e
controladora,
respectivamente),
cujo
valores
referem-se
a
contas
a
receber
nanceiro baseado nos termos modiﬁcados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de
um passivo ﬁnanceiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluin- de clientes relacionados a prestação de serviços operacionais diversos, que o Grupo não possuía (a) Refere-se a investimento em cotas do RB Crédito II FIP Multiestratégia Fundo de Investimento em Participação, compradas pela Companhia em novembro de 2020 mediante a celebrado ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no re- expectativa de recebimento, de acordo com a análise individual realizada.
ção de “Contrato para Operação Compromissada” entre o vendedor e a Companhia. O consultado. k. Capital social: É constituído por ações ordinárias e preferenciais, conforme descrito 6. Tributos a recuperar
trato estabelecia o vencimento para 4 de novembro de 2021 e que o valor da compra será
na nota explicativa n° 22. (i) Ações ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emis- a. Tributos sobre o lucro a recuperar
atualizado pela taxa CDI acrescida de juros de 6,5% ao ano, até a data de encerramento do
são de ações e opções de ações, quando aplicável, são reconhecidos como redutores do patrimôCirculante
contrato de recompra. O 1º aditivo ao contrato prorroga o prazo de vigência por mais 12 menio líquido. (ii) Ações preferenciais: Ações preferenciais não resgatáveis, são classiﬁcadas no
Controladora
Consolidado
ses encerrando em 04 de novembro de 2022.
patrimônio líquido, pois o pagamento de dividendos é discricionário, e elas não geram qualquer
2021
2020
2021
2020
(b)
Refere-se a aplicação em Certiﬁcados de Depósitos Bancários - CDB, de Instituições Financeiobrigação de entregar caixa ou outro ativo ﬁnanceiro da Companhia e não requerem liquidação em
191 3.733
2.744
4.328
ras de primeira linha. A atualização tem como base o intervalo de 97% a 103% da taxa CDI,
um número variável de instrumentos patrimoniais. Dividendos discricionários são reconhecidos Imposto de renda e contribuição social
com vencimento em maio de 2022 e cláusula de recompra antecipada a critério da Companhia.
191 3.733
2.744
4.328
como distribuições no patrimônio líquido na data de sua aprovação pelos acionistas da Companhia. (iii) Recompra e reemissão de ações (ações em tesouraria): Quando ações são recom8. Mútuos a receber
pradas, o valor da contraprestação paga, o qual inclui quaisquer custos diretamente atribuíveis é
Controladora
Consolidado
reconhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são classiﬁcadas
Parte relacionada
Vencimento
Encargos
2021
2020
2021
2020
como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do patrimônio líquido. Quando as Contraparte
Grupo econômico
Entre 14/08 e 28/09/2021
IPCA + 6% a.a.
158
158
ações em tesouraria são vendidas ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido é reconhe- Irídio Empreend. e Participações S.A.
Controlada
30/12/2021
IPCA + 12% a.a.
102
cido como um aumento no patrimônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação é apre- Certiﬁcadora
Controlada
24/02/2022
IPCA + 6,5% a.a.
303
sentado como reserva de capital. (iv) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos efe- Certiﬁcadora
Controlada
14/05/2022
IPCA + 6,5% a.a.
109
tuada pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo Certiﬁcadora
mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante na rubrica “Dividendos distribuídos a pa- Certiﬁcadora
Controlada
31/05/2022
IPCA + 6,5% a.a.
152
gar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no Estatuto Social da Companhia. Certiﬁcadora
Controlada
01/09/2022
IPCA + 6,5% a.a.
182
l. Redução ao valor recuperável: (i) Ativos ﬁnanceiros não derivativos: Instrumentos ﬁ- IDTrust
Controlada
Indeterminado
IPCA
419
nanceiros e ativos contratuais: O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédi- CCI
Grupo econômico
30/01/2022
IPCA + 6% a.a.
5.060
4.326
5.060
4.326
to sobre ativos ﬁnanceiros mensurados ao custo amortizado sob a abordagem simpliﬁcada. Ao es- Pessoas Físicas (a)
Acionista
17/12/2024
IPCA
1.898
1.712
1.898
1.712
timar as perdas de crédito esperadas o Grupo considera informações razoáveis e passíveis de suTrackmob Soluções Digitais S.A. (b)
Terceiros
23/10/2024
CDI + 4,5% a.a.
988
958
988
958
porte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e
8.692
7.675
7.946
7.154
análises qualitativas e quantitativas e a experiência histórica do Grupo junto aos seus clientes,
Circulante
6.155
5.005
5.409
4.484
contribui para uma avaliação de crédito direcionada (individualizada), e que também considera inNão Circulante
2.537
2.670
2.537
2.670
formações prospectivas (forward-looking) dos clientes. Nenhum dos recebíveis inclui um componente signiﬁcativo de ﬁnanciamento. Os clientes do Grupo operam basicamente em três segmen- (a) Refere-se a empréstimo realizado a membro chave da administração para fazer frente ao pagamento da emissão de ações preferenciais emitidas no ano de 2019.
tos que são “Originação Direta ao Crédito”, “Plataforma Tecnológica de Crédito” e “Captalys As- (b) Celebrado em 07 de outubro de 2019, instrumento particular de contrato de mútuo conversível em participação societária e outras avenças com a Trackmob Soluções Digitais S.A. que poderá,
a exclusivo critério da Companhia e durante a vigência do contrato, promover a conversão do mútuo em participação societária, com prazo de duração de 5 anos e vencimento em 23 de outuset Management” que são representados substancialmente por fundos de investimento e clientes corporativos, contrapartes dos principais instrumentos ﬁnanceiros e ativos contratuais detidos
bro de 2024. O mútuo possui uma remuneração preﬁxada correspondente a 100% do Certiﬁcado de Depósito Interbancário (“CDI”), acrescido de juros de 4,5% ao ano, a ser pago mensalmenpelo Grupo, e são originadores das principais fontes de receita do Grupo, que são: (i) Gestão e Perte em 36 parcelas, cuja primeira parcela será paga 24 meses após a assinatura do contrato. A Administração não tem a intenção de exercer a opção de conversão. O pagamento da primeira
formance de fundos; (ii) Utilização de plataforma e estruturação; (iii) Gestão de carteira e de coparcela ocorreu em 07 de novembro de 2021 com saldo de 34 parcelas em 31 de dezembro de 2021.
brança; e (iv) Disponibilização de plataforma tecnológica. Para realizar o monitoramento da capa- 9. Outros créditos
cidade de pagamento dos clientes, o Grupo possui uma equipe dedicada de gestão que avalia de
Circulante
forma individual, fatores que auxiliam o Grupo na tomada de decisão pela constituição ou não de
Controladora
Consolidado
provisão para perdas esperadas. O Grupo não possui histórico de inadimplência relevante, os re2021
2020
2021
2020
cebíveis são liquidados em sua maioria 30 dias após o faturamento, e são considerados inadimAdiantamentos
a
funcionários
e
fornecedores
485
827
586
909
plentes pelo Grupo apenas quando: (i) é pouco provável que o devedor pague integralmente suas
4.750
2.795
4.883
2.928
obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver al- Adiantamento de lucros (nota explicativa nº 22.f)
446
758
11.038
11.273
guma), por diﬁculdades ﬁnanceiras relevantes; (ii) o ativo ﬁnanceiro estiver vencido há mais de 90 Reembolsos a receber
338
256
338
256
dias; (iii) o Grupo identiﬁque que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reor- Créditos junto a Instituições de pagamentos
373
599
135
ganização ﬁnanceira; (iv) o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de diﬁcul- Diversos
dades ﬁnanceiras; e (v) quebras de cláusulas ou condições contratuais. Desta forma, o Grupo usa
6.392
4.636
17.444
15.501
uma matriz de provisão para determinar as perdas de crédito esperadas para a vida inteira do ati- 10. Investimentos em coligadas e controladas: Veja política contábil na nota explicativa n° 3.a.
vo, que usualmente não ultrapassa 12 meses, dado as características dos recebíveis. A matriz se Em 31 de dezembro de 2021
baseia nas taxas históricas de inadimplência, que não são relevantes, dado a ausência de históri- Controlada
País de Origem Participação % Total de ativos Capital social Patrimônio Líquido (*) Lucro (prejuízo) do exercício
co junto aos clientes do Grupo, e que, quando a Administração julgar necessário, é ajustada de Captalys Gestão Ltda.
Brasil
99,90%
38.226
1
(16.976)
(16.977)
acordo com uma estimativa prospectiva, que inclui os fatores acima descritos, para deﬁnição de
Captalys Serviços de Crédito Ltda.
Brasil
99,99%
1.798
10
(2.003)
(1.451)
recebível inadimplente. O Grupo utiliza a matriz de provisão, conforme descrita na nota explicatiCaptalys Asset Management Ltd
Ilhas Cayman
100,00%
174
993
175
(165)
va n° 5.b. A provisão para perdas para ativos ﬁnanceiros mensurados pelo custo amortizado é deMéxico
99,75%
184
2.166
191
(303)
duzida do valor contábil bruto dos ativos. Mensuração das perdas de crédito esperadas: As Captalys México S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
Brasil
88,50%
6.753
100
2.847
3.622
perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédi- IDTrust Tecnologia de Software Ltda.
Certiﬁ
cadora
de
Créditos
Imobiliários
e
Participações
S.A.
Brasil
62,63%
2.677
3.851
(130)
(70)
to. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuﬁciências de
Pag-Agro
Tecnologia
e
Consultoria
Ltda
Brasil
100,00%
150
20
(85)
(3)
caixa (ou seja, a diferença entre os ﬂuxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contraBrasil
99,90%
1
(16)
48
to e os ﬂuxos de caixa que a Companhia espera receber). Apresentação da provisão para per- Plataforma Soluções de Tecnologia Ltda.
das de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos ﬁnan- Em 31 de dezembro de 2020
ceiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Baixa: O Controlada
País de Origem Participação % Total de ativos Capital social Patrimônio Líquido (*) Lucro (prejuízo) do exercício
valor contábil bruto de um ativo ﬁnanceiro é baixado para perda quando o Grupo não tem expec- Captalys Gestão Ltda.
Brasil
99,90%
42.827
1
1
(8.428)
tativa razoável de recuperar o ativo ﬁnanceiro em sua totalidade ou em parte. O Grupo adota a po- Captalys Serviços de Crédito Ltda.
Brasil
99,99%
222
10
(552)
(505)
lítica de baixar o valor contábil bruto quando o ativo ﬁnanceiro está vencido há 180 dias ou mais. Captalys Asset Management Ltd
Ilhas Cayman
100,00%
785
1.289
765
387
A Companhia não espera nenhuma recuperação signiﬁcativa do valor baixado. No entanto, os atiCaptalys México S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
México
99,75%
183
1.732
212
(1.222)
vos ﬁnanceiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento
IDTrust Tecnologia de Software Ltda.
Brasil
88,50%
3.888
100
1.872
3.187
dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. (ii) Ativos não ﬁnanBrasil
62,63%
4.395
3.851
(60)
(534)
ceiros: Em cada data de reporte, a Companhia revisa os valores contábeis de seus ativos não ﬁ- Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A.
nanceiros (exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao (*) Em 31 de dezembro de 2021, muito embora algumas controladas apresentem patrimônio líquido negativo e prejuízo no exercício, isso não é um indicativo de problemas de continuidade, uma
vez que o grupo vem passando por algumas mudanças estruturais, frente a expansão dos negócios como consequência do aumento da base de clientes, aumento de receitas, expansão do portvalor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso
fólio de fundos geridos, bem como investimento em inovação tecnológica. Esse plano estratégico e de expansão passou a ter efeito a partir de 2020, e conforme plano orçamentário preparado
do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. Para testes de redução ao valor recuperável,
pela Companhia esse cenário deverá normalizar a partir do próximo exercício social.
os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em granCaptalys
IDTrust
Certiﬁcadora
Captalys
Captalys
Pag-Agro Plataforma
de parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações
Captalys
Serviços Tecnologia
de Créditos
Asset
México
Tecnologia Soluções de
de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneﬁciar das sinerGestão de Crédito de Software
Imobiliários e Management S.A.P.I. de C.V. e Consultoria Tecnologia
gias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso
Ltda.
Ltda.
Ltda. Participações S.A.
Ltd. SOFOM E.N.R.
Ltda
Ltda. Total
e o seu valor justo menos custos para alienação. O valor em uso é baseado em ﬂuxos de caixa fu- Saldos em 01.01.2020
21.122
(41)
(332)
785
243
- 21.777
turos estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos
Adiantamento e/ou aumento (redução) de capital
2.438
(723)
1.045
- 2.760
que reﬂita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos especíﬁcos
Aquisição de investimento
25.977
- 25.977
do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contáTransações
de
capital
(a)
(3.108)
(6)
(1.275)
(555)
- (4.944)
bil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são
Variação
cambial
de
investimentos
no
exterior
231
67
298
reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas
(9.593)
- (9.593)
para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do Dividendos distribuídos
(8.420)
(505)
2.304
(333)
388
(1.222)
- (7.788)
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por re- Equivalência patrimonial
dução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as per- Depreciação/Amortização de Mais valia
das por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor de ativos adquiridos na combinação de negócios
(1.253)
(71)
- (1.324)
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou Saldos em 31.12.2020
1
(552)
25.753
1.147
681
133
- 27.163
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. m. Ajuste a valor presente de Saldos em 01.01.2021
1
(552)
25.753
1.147
681
133
- 27.163
ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetaria- Adiantamento e/ou aumento (redução) de capital
(393)
351
(42)
mente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e Aquisição de investimento
(81)
(65) (146)
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante
Redução ao valor recuperável
(818)
- (818)
em relação às demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto, com base nas análises efetuadas
Transações de capital (a)
(485)
- (485)
e na melhor estimativa da Administração. n. Arrendamentos: No início de um contrato, a Com51
4
55
panhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren- Variação cambial de investimentos no exterior
(1.858)
- (1.858)
damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por um pe- Dividendos distribuídos
(16.960)
(1.450)
3.206
(44)
(165)
(304)
(3)
49 (15.671)
ríodo em troca de contraprestação. Como arrendatário: A Companhia é arrendatária de bens Equivalência patrimonial
imóveis (ativos subjacentes) para realização de suas atividades comerciais. O reconhecimento ini- Depreciação/Amortização de Mais valia
(1.503)
(61)
- (1.564)
cial ocorre na assinatura do contrato, na rubrica “Arrendamentos”, que corresponde ao total dos de ativos adquiridos na combinação de negócios
pagamentos futuros trazidos a valor presente em contrapartida ao ativo de direito de uso, depre- Saldos em 31.12.2021
(16.959)
(2.002)
25.113
224
174
184
(84)
(16) 6.634
ciados de forma linear pelo prazo do arrendamento e testados anualmente para identiﬁcar even- (a) Refere-se a movimentação no patrimônio líquido de controladas decorrente substancialmente de pagamento de dividendos desproporcionais para acionistas minoritários e aquisição de partituais perdas por redução ao valor recuperável. A despesa ﬁnanceira correspondente aos juros do
cipação de minoritários.
A taxa de gestão é reconhecida mensalmente à medida que os
serviços são prestados com base no patrimônio líquido dos fundos geridos.
A taxa de performance é calculada por um % multiplicado pela
variação positiva do patrimônio líquido diário dos fundos geridos
e do benchmark determinado em contrato ou no regulamento dos
fundos.
A taxa de performance é reconhecida quando termina o período
de contagem e isto ocorre quando a empresa conhece o valor da
comissão de performance a ser c
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
11. Imobilizado e Intangível
a. Imobilizado

Taxas anuais de depreciação
Saldo em 01/01/2020
Adições
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Adições
Baixas
Saldo em 31/12/2021
Depreciação
Saldo em 01/01/2020
Despesa de depreciação
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Despesa de depreciação
Baixas
Saldo em 31/12/2021
Valor contábil
Saldo em 31/12/2021
Saldo em 31/12/2020

Taxas anuais de depreciação
Custo
Saldo em 01/01/2020
Aquisição de controlada
Adições
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Adições
Baixas
Saldo em 31/12/2021
Depreciação
Saldo em 01/01/2020
Despesa de depreciação
Recuperação Pis/Coﬁns
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Despesa de depreciação
Baixas
Recuperação Pis/Coﬁns
Saldo em 31/12/2021
Valor contábil
Saldo em 31/12/2021
Saldo em 31/12/2020

Móveis e
utensílios
10%
31
183
214
214
214

Instalações
20%
34
1.568
1.602
1.602
355
(1.297)
660

(1)
(10)
(11)
(11)
(55)
(66)

(1)
(25)
(26)
(26)
(204)
115
(115)

Controladora
Equipamentos de
Equipamentos de
informática
comunicação e outros
20%
10%
224
1.199
47
1.423
47
1.423
47
1.937
3.360
47

Direito de
uso de imóvel
20%
11.412
11.412

289
2.997
3.286
3.286
13.704
(1.297)
15.693

(2)
(2)
(2)
(10)
(12)

(1.141)
(1.141)

(10)
(207)
(217)
(217)
(1.915)
115
(2.017)

2.677
35
1.245
45
Consolidado
Equipamentos de
Equipamentos de
informática
comunicação e outros
20%
10%

10.271
-

13.676
3.069

Direito de
uso de imóvel
-

Total

(8)
(170)
(178)
(178)
(505)
(683)

148
203

545
1.576

Móveis e
utensílios
10%

Instalações
e benfeitorias
10% a 20%

145
100
230
475
475
475

197
1.644
1.841
1.841
355
(1.297)
899

373
230
1.230
1.833
1.833
2.272
4.105

20
15
59
94
94
7
101

1.886
159
2.045
2.045
12.108
(2.361)
11.792

2.621
345
3.322
6.288
6.288
14.742
(3.658)
17.372

(1)
(29)
(30)
(30)
(81)
(111)

(1)
(135)
(136)
(136)
(239)
115
(260)

(8)
(215)
(223)
(223)
(627)
(850)

(4)
(4)
(4)
(17)
(21)

(314)
(372)
(38)
(724)
(724)
(1.296)
888
(27)
(1.159)

(324)
(755)
(38)
(1.117)
(1.117)
(2.260)
1.003
(27)
(2.401)

364
445

639
1.705

3.255
1.610

80
90

10.633
1.321

14.971
5.171

b. Intangível
Softwares de terceiros
20%

Taxas anuais de depreciação
Custo
Saldo em 01/01/2020
Adições
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Adições
Baixas
Saldo em 31/12/2021
Amortização
Amortização acumulada em 01/01/2020
Despesa de amortização
Amortização acumulada em 31/12/2020
Amortização acumulada em 01/01/2021
Despesa de amortização
Amortização acumulada em 31/12/2021
Saldo contábil
Saldo contábil em 31/12/2021
Saldo contábil em 31/12/2020

Taxas anuais de amortização
Custo
Saldo em 01/01/2020
Aquisição de controlada
Adições
Saldo em 31/12/2020
Saldo em 01/01/2021
Adições
Redução ao valor recuperável
Baixas
Saldo em 31/12/2021
Amortização
Amortização acumulada em 01/01/2020
Despesa de amortização
Amortização acumulada em 31/12/2020
Amortização acumulada em 01/01/2021
Despesa de amortização
Amortização acumulada em 31/12/2021
Saldo contábil
Saldo contábil em 31/12/2021
Saldo contábil em 31/12/2020

Total

Softwares
de terceiros
20%

Controladora
Softwares próprios Desenvolvimento de Software
20%
-

Total

36
93
129
129
129

3.073
6.658
9.731
9.731
13.242
22.973

27
27
27
(27)
-

3.109
6.778
9.887
9.887
13.242
(27)
23.102

(2)
(13)
(15)
(15)
(29)
(44)

(288)
(1.194)
(1.482)
(1.482)
(3.040)
(4.522)

-

(290)
(1.207)
(1.497)
(1.497)
(3.069)
(4.566)

27

18.536
8.390

85
18.451
114
8.249
Consolidado
Softwares Desenvolvimento
Ágio na combiCarteira
próprios
de software nação de negócios de clientes
10% e 20%
- 10% e 12,5%

Cláusula
de non compete
20% a 33%

Marca
11%

Total

2.231
427
2.658
2.658
2.658

3.237
3.269
6.658
13.164
13.164
13.884
27.048

27
27
27
6
(27)
6

818
10.515
11.333
11.333
(818)
10.515

354
11.959
12.313
12.313
1.439
13.752

5
59
64
64
21
85

1.476
1.476
1.476
1.476

6.645
27.278
7.112
41.035
41.035
15.350
(818)
(27)
55.540

(520)
(537)
(1.057)
(1.057)
(557)
(1.614)

(341)
(1.424)
(1.765)
(1.765)
(3.335)
(5.100)

-

-

(40)
(953)
(993)
(993)
(1.102)
(2.095)

(2)
(11)
(13)
(13)
(12)
(25)

(121)
(121)
(121)
(145)
(266)

(903)
(3.046)
(3.949)
(3.949)
(5.151)
(9.100)

1.044
1.601

21.948
11.399

6
27

10.515
11.333

11.657
11.320

60
51

1.210
1.355

46.440
37.086

c. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura da operação adquirida e soma R$ 10.515 (2020 - R$ 11.333).
O ágio alocado por unidade geradora de caixa (“UGC”) é conforme descrito a seguir:
Consolidado
Ágio
2021
2020
IDTrust Tecnologia de Software Ltda.
10.515 10.515
Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A.
818
818
Redução ao valor recuperável (*)
(818)
Total
10.515 11.313
(*) A Companhia reconheceu redução ao valor recuperável de ágio na aquisição do investimento da Certiﬁcadora no montante de R$ 818. Para esse reconhecimento foi considerado o valor em uso da Unidade Geradora de Caixa (UGC) na qual a Certiﬁcadora está alocada. A Companhia analisou o ﬂuxo de caixa realizado para o período de 2021 e constatou que a Certiﬁcadora não atingiu o orçado no momento da elaboração do estudo, também realizou a revisão dos orçamentos internos para os próximos cinco anos e identiﬁcou redução no valor recuperável do ágio anteriormente registrado para esta UGC.
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos de vida útil indeﬁnida, que se
constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos de processos de
combinação de negócios, utilizando o valor em uso, através de modelos de ﬂuxo de caixa descontado que analisam as condições de mercado, características de cada UGC e elabora cenários econômicos que preveem as condições de realização dos ativos avaliados. Os ﬂuxos de caixa futuros
foram descontados com base na taxa representativa do custo médio ponderado de capital (WACC).
De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a perpetuidade das
premissas após este período, com crescimento, tendo em vista a capacidade de continuidade dos
negócios por tempo indeterminado. A taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com
base na estimativa da taxa anual composta de crescimento de longo prazo do EBITDA, a qual a
Administração entende que está consistente com a premissa que um participante de mercado utilizaria. O EBITDA foi projetado levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos
seguintes fatores: • Crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis de
crescimento médio experimentados ao longo dos últimos anos; • O volume de vendas e o aumento dos preços estimados para os próximos cinco anos. • Os ﬂuxos de caixa estimados relacionados ao orçamento e esperado para 2020 foi considerado nas projeções. O valor recuperável da
UGC foi baseado no valor em uso, determinado através dos ﬂuxos de caixa futuros descontados a
serem gerados pelo uso contínuo da UGC. Para desconto do ﬂuxo de caixa futuro utilizou-se o
WACC de 13,00% (2020: 17,21%) a.a. para este segmento, antes dos impostos (em moeda local
nominal, incluindo a inﬂação). As principais premissas utilizadas para estimar o valor recuperável
dos segmentos reportáveis estão deﬁnidas a seguir:
Em percentual
2021
2020
Taxa de desconto
13,00% 19,60%
Taxa de crescimento na perpetuidade
3,40% 1,00%
Taxa de crescimento estimado
15,20% 35,70%
12. Contas a pagar
Circulante
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Fornecedores
3.278 2.869
4.028
5.117
Reembolsos a realizar (nota explicativa n° 18)
6.761 7.100
6.583
7.335
Adiantamento de clientes
188
62
201
65
Acordos judiciais a pagar (nota explicativa n° 21.a)
75
375
212
375
10.302 10.406
11.024 12.892
13. Tributos a recolher
Circulante
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Encargos sobre salários
1.601
999
2.346
1.421
Impostos sobre serviços prestados por terceiros
43
57
59
95
Impostos próprios a recolher
265 5.805
4.805
8.562
1.909 6.861
7.210 10.078
14. Mútuos a pagar
Controladora Consolidado
Parte
Contraparte relacionada
Vencimento Encargos
2021 2020 2021 2020
IDTrust
Controlada
21/01/2021 IPCA + 6% a.a.
- 1.514
15. Antecipação de lucros: A Companhia recebeu lucros antecipados da controlada Captalys
Gestão Ltda., durante o exercício de 2020, no montante de R$ 5.084 que foi compensado durante
o exercício de 2021.
16. Empréstimos e ﬁnanciamentos: O empréstimo bancário contraído em 02 de setembro de 2020
pela controlada Captalys Gestão Ltda., mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) - no
valor de R$ 20.000 que em 31 de dezembro de 2020 representava o valor de R$ 20.638 foi liquidado
antecipadamente em 06 de maio de 2021. Em 31 de dezembro de 2021 não há saldo em aberto.
17. Debêntures: Em 28 de abril de 2021 foi celebrado o Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em
série única da Companhia, no montante de R$ 90.000, com vencimento em 6 (seis) anos, contados
a partir da data da integralização ocorrida em 30 de abril de 2021, com alienação em favor do comprador das debêntures (“investidor”) as ações de emissão da Companhia e direitos atrelados nos
termos dos contratos de Alienação Fiduciária de Ações. As debêntures serão remuneradas a partir da data da integralização com juros equivalentes a 100% da variação das taxas médias diárias
dos Depósitos Interﬁnanceiros - DI acrescida de 6,5% ao ano. Os juros são pagos integralmente
todo dia 10 de cada mês, sendo o primeiro pagamento ocorrido em 10 de maio de 2021 e o valor
principal será pago em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir do início do quarto ano
acrescido dos juros. O vencimento das debêntures será em 4 de abril de 2027.
Movimentação
2021
2020
Saldo inicial
Valor de emissão das debêntures
90.000
Taxa efetiva de juros
(1.350)
Despesa de juros reconhecida no período
7.108
Juros pagos no período
(6.298)
Saldo ﬁnal
89.460
-

a. Garantias: Em garantia do cumprimento ﬁel, oportuno e total de todas e quaisquer obrigações
decorrentes da emissão de debêntures conversíveis com garantia, incluindo a obrigação de pagamento, a Companhia, os Acionistas e / ou acionistas das subsidiárias da Companhia, conforme o
caso irão: • Alienar em favor do Investidor, das ações de emissão da Companhia e direitos atrelados nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações; • Alienar em favor do Investidor de ações e/ou cotas de emissão de determinadas sociedades integrantes do Consolidado;
• Ceder em favor do Investidor 100% (cem por cento) de quaisquer ﬂuxos de receitas da Companhia, exceto os ﬂuxos que estejam onerados em favor da operação bancária existente; • Ceder
em favor do Investidor 100% (cem por cento) das cotas subordinadas do fundo de investimento
Captalys MP ME FIDC (“Fundo”). O Fundo encontra-se em fase de captação e em 30 de setembro
de 2021 a Companhia não possui investimento; • Ceder em favor do Investidor conta vinculada
(“Conta Vinculada”), nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis; e • O Investidor recebeu uma conta caução em dinheiro no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco milhões de reais).
O saldo foi liberado para a empresa após aprovação pelo Investidor em Assembleia Geral, uma
vez que as condições previstas no contrato para conclusão da emissão das debêntures foram concluídas. Em 30 de setembro de 2021 este saldo está livre para uso da Companhia. b. Covenants:
Os investidores poderão considerar vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da
Companhia referentes às debêntures, incluindo a remuneração, na ocorrência de determinados
eventos (covenants) destacando: • Alienação, transferência ou qualquer outra forma de cessão a
terceiros (ou promessa) das obrigações assumidas na Escritura, sem a prévia aprovação por escrito dos investidores; • Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, em
qualquer caso não elidido no prazo legal, exceção se de forma distinta for deﬁnido em AGE, observadas as disposições do Acordo de Liquidez e Acordo de Acionistas; • Descumprimento ou
inobservância de qualquer decisão ou sentença judicial ou arbitral, das quais não se caiba mais
qualquer recurso; • Inadimplemento que não tenha sido sanado em até 5 (cinco) dias úteis de qualquer obrigação pecuniária sobre quaisquer dos seus respectivos endividamentos obtidos (i) junto
aos investidores, que não decorrentes da Escritura, suas aﬁliadas, Controladas e/ou Controladoras ou ainda (ii) quaisquer terceiros, desde que em valor igual ou superior a R$ 2 milhões, de forma individual ou agregada, contraída no mercado ﬁnanceiro e no de capitais, local e internacional; • Protesto de títulos ou apontamentos no SERASA e demais bureau de crédito, contra a Companhia em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 15 milhões (ou valor equivalente
em outra moeda), desde que a respectiva dívida não seja paga e/ou os efeitos do referido protesto elididos no prazo de 30 dias ou desde que a respectiva dívida não tenha sido paga e/ou a situação na ocorrência de apontamentos não seja de outra forma regularizada no prazo de 15 dias úteis;
• Na ocorrência, sem autorização prévia dos investidores, de (i) transferência ou qualquer alteração do Controle indireto da Companhia, conforme disposto no artigo 166 da Lei das S.A. ou (ii) alteração do capital social que resulte em perda do Controle societário indireto da Companhia pelos atuais acionistas controladores indiretos; • Prática de atos sem prévia autorização dos investidores, destacando: • Atualização ou modiﬁcação do orçamento anual ou do plano de negócios
da Companhia aprovado no Acordo de Acionistas que represente um ajuste superior a 30%, de
forma agregada, do valor originalmente previsto; • Reforma do estatuto social da Companhia ou
reforma dos contratos sociais das investidas, excetuando alterações realizadas para reﬂetir ajustes no âmbito das atividades no curso normal dos negócios, bem como para eleição de substituição de membros da sua administração; • Aquisição, alienação, locação, arrendamento, cessão,
transferência, criação de qualquer ônus ou disposição de ativos em valor superior a 35% da receita bruta da Companhia nos últimos 12 meses, seja em uma única transação ou em uma série de
transações relacionadas em um período de 12 meses; • Aumento do valor total de endividamento da Companhia imediatamente após emissão das Debêntures, inclusive via novos empréstimos
ou ﬁnanciamentos ou via emissão de títulos de crédito ou valores mobiliários representativos de
dívida, em montante superior a R$ 10 milhões, seja em uma única transação ou em uma série de
transações relacionadas em um período de 12 meses; • Ajuizamento de ações judiciais, arbitrais
ou processos administrativos, ou a celebração de acordo em qualquer ação judicial ou arbitral em
valor superior a R$ 10 milhões. A Companhia divulgou os principais covenants relacionados às debêntures emitidas que podem causar um impacto ﬁnanceiro. Para os demais itens a Companhia
não julgou relevantes para efeito de divulgação nas informações contábeis. c. Condições de
conversibilidade em ações: O investidor terá o direito (mas não a obrigação, exceto no âmbito de um “IPO Qualiﬁcado”) de, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo a partir da data de emissão e até a data de vencimento (“data limite para conversão”), converter a totalidade (e não menos do que a totalidade) do saldo devedor à época das debêntures em ações ordinárias da Companhia. A quantidade de ações a ser recebida pelo investidor será o resultado da divisão do saldo
devedor a época da conversão pelo preço ﬁxo de conversão por ação. (i) Em caso de conversão, o
preço de conversão por ação será ﬁxo e igual ao valor já deﬁnido na Escritura, devendo ser automaticamente deduzido por eventuais reduções de capital, resgates ou amortizações de ações, dividendos pagos, juros sobre capital próprio e/ou quaisquer tipos de proventos distribuídos aos
Acionistas da Companhia entre a data da emissão e a data em que ocorrer a conversão das debêntures, exceto: (i) dividendos já declarados e ainda não pagos até a data da emissão das debêntures; e (ii) dividendos determinados pagos aos detentores das ações preferenciais B e C da Companhia. (“eventos de Cash-out”); e (ii) Acrescido por eventuais aumentos de capital ou aporte de
recursos e/ou ativos na Companhia entre a data de emissão e a data de conversão (“eventos de
Cash-in”). Para o exercício do direito de conversão das debêntures, o investidor deverá enviar notiﬁcação por escrito à Companhia, a qualquer tempo até a data limite para conversão. A ausência
de notiﬁcação de conversão até a data limite ou a notiﬁcação intempestiva será considerada como
renúncia ao direito de converter as debêntures. • IPO Qualiﬁcado - O investidor obrigatoriamente exercerá seu direito de conversão das debêntures em ações da Companhia caso ocorra evento
e a efetiva consumação de um IPO Qualiﬁcado no âmbito da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ou qualquer bolsa norte americana e desde que tenha ocorrido: (i) aprovação do preço do IPO Qualiﬁcado
em reunião do Conselho de Administração da Companhia; (ii) assinatura do contrato de distribuição referente ao IPO Qualiﬁcado com os respectivos coordenadores, e (iii) assinatura do placement
facilitation and purchase agreement com os respectivos coordenadores (“Atos IPO Qualiﬁcado”)
• Prêmio de opção debêntures conversíveis - No reconhecimento inicial o valor justo do componente passivo foi determinado por meio do valor presente dos ﬂuxos de caixa contratados e descontados à taxa de 7% avaliada pela Companhia como sendo comparável a transação similar sem
a cláusula de conversibilidade. A diferença entre a taxa contratual e a taxa utilizada para determinação do valor justo da dívida na data da captação, em termos monetários foi de R$ 1.521, e foi
contabilizada no patrimônio líquido na rubrica “Opção de conversão em ações”. Durante o período foi reconhecido no resultado o montante de R$ 171 decorrente do ajuste na taxa efetiva de juros, encerrando em 31 de dezembro de 2021 com saldo de R$ 1.350.

18. Partes relacionadas: A Companhia e suas controladas mantêm operações com partes relacionadas que pertencem ao mesmo grupo econômico, cujos montantes dos saldos, natureza e totais
das transações e efeitos nas demonstrações ﬁnanceiras estão demonstrados a seguir:
Controladora
Consolidado
Ativos/
Receitas/
Ativos/
Receitas/
(passivos)
(despesas)
(passivos)
(despesas)
Transação
Parte relacionada
Relação
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
ATIVO / RECEITA
Adiantamento de lucros
(nota explicativa n° 22.f)
Pessoas físicas
Acionistas
4.795
2.795
4.795
2.928
Taxa de Gestão a Receber
BSO FIP
Grupo Econômico
4.155
3.122
1.033
994
Contratos de mútuo
Irídio Empreendimentos e Participações Ltda.
Grupo Econômico
158
23
3
158
23
3
Contratos de mútuo
Certiﬁcadora de Créd. Imobiliários e Part. S.A. Controlada
746
102
76
22
Contratos de mútuo
ID Trust Tecnologia de Software Ltda.
Controlada
419
21
6
Contratos de mútuo
Pessoas físicas
Acionistas
1.898
1.712
186
74
1.898
1.712
186
74
Contratos de mútuo
Captalys Cia. de Investimentos
Grupo Econômico
5.060
4.326
734
137
5.060
4.326
734
137
Rateio de despesas
entre empresas do grupo (a)
Captalys Gestão Ltda./Captalys Serviços
Controladas
53.527
3.140 79.207 44.437
Adtos. para pagamento
de despesas - Reembolso
Captalys Gestão Ltda.
Controladas
76
Ressarcimento de pagamento
de despesas - Reembolso
Captalys DTVM
Grupo Econômico
239
239
Adtos. para pagamento
de despesas - Reembolso
Captalys Cia. de Investimentos
Grupo Econômico
442
442
- 11.027
11.027
508
Dividendos a Receber
Captalys Gestão Ltda.
Controlada
2.757
2.757
Outros ativos e passivos - Reembolso Diversos
Diversos
5
2
11
7
Total
69.229
16.168 80.247 44.679 26.946
23.519
1.976
1.716
(PASSIVO) /(DESPESA)
Dividendos distribuídos a pagar
(nota explicativa n° 22.f)
Pessoas físicas
Acionistas
(5.799)
(9.470)
Lucros Antecipados
Captalys Gestão Ltda.
Controlada
(5.084)
Reembolsos a pagar
Captalys Gestão Ltda.
Controlada
(35)
Contratos de mútuo
ID Trust Tecnologia de Software Ltda.
Controlada
(1.514)
(8)
Valor a pagar de pessoal
- transferência de funcionários
Captalys DTVM Ltda.
Grupo Econômico
(212)
(212)
Adtos. para pagamento
de despesas - Reembolso (b)
Captalys Cia. de Investimentos
Grupo Econômico (6.371)
(6.967)
- (2.087) (6.371)
(6.967)
(2.087)
Adto. para aquisição
de controlada no exterior
Captalys Asset Management Ltd.
Controlada
(143)
(133)
(10)
Adiantamento para
pagamento de despesas
Abioye Empr. e Participações Ltda.
Grupo Econômico
(368)
Total
(6.761)
(19.497)
(18) (2.087) (6.583) (16.805)
(2.087)
(a) Refere-se a saldo de contrato de cost sharing (“contrato”) celebrado entre a Companhia e suas controladas, de modo que os gastos previstos no contrato que estão concentrados na Controladora sejam compartilhados para as demais empresas do Grupo, observando como regra a participação de cada empresa na receita bruta da atividade. Os valores serão liquidados no curso do
exercício de 2022 com o caixa originado pela receita de prestação de serviços das Controladas.
(b) Decorre substancialmente de valores recebidos ou pagos pela Captalys Companhia de Investimentos (“CCI”), em nome da Companhia em função da incorporação pela parcela cindida, ocorrida
em 30/01/2019. Os contratos em geral permaneceram na razão social da “CCI” até a devida transferência de titularidade sendo necessário liquidação e/ou compensação através da formalização das notas de débito entre as partes.
Remuneração do pessoal chave da Administração: A remuneração atribuída aos administradores está representada por benefícios de curto prazo e nos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estavam assim distribuídas:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Remuneração ﬁxa
4.452 1.135
5.218
1.135
Participação nos lucros
9.556 1.782
9.626
1.782
Plano de opções de compra
de ações (nota explicativa n° 34)
2.044 6.432
2.044
6.432
Dividendos deliberados (nota explicativa n° 22.f)
1.955 2.795
2.744
2.795
18.007 12.144
19.632 12.144
Os Diretores Estatutários são parte de contrato de trabalho no regime CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas), onde seguem todas as prerrogativas legais de remunerações e benefícios. Nesta
nota apresentamos também os valores pagos a título de dividendos discricionários provisionados
e pagos, conforme critérios descritos na nota explicativa n° 22.a. Durante os exercícios de 2021 e
2020 não houve pagamento de benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou qualquer tipo de remuneração baseada em ações que
não estejam de acordo com os requeridos pela CLT.
19. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada Certiﬁcadora possuíam contratos de arrendamento referente a imóvel utilizado para suas atividades administrativas.
Esses arrendamentos possuem prazo de duração de 5 anos com opção de renovação após este período. Os pagamentos destes arrendamentos são reajustados anualmente, para reﬂetir os ajustes
inﬂacionários previstos no contrato. O saldo do passivo de arrendamento estava assim composto:
Controladora
Consolidado
Vencimento
Encargos
2021
2020
2021
2020
01/03/2024
IGP-M
1.547
01/09/2023
IGP-M
362
27/06/2026
IGP-M
12.174
12.174
12.174
12.536
1.547
Circulante
3.606
3.823
489
Não circulante
8.568
8.713
1.058
Total
12.174
12.536
1.547
Os ativos de direito de uso relacionados a propriedades arrendadas que não atendem à deﬁnição
de propriedade para investimento são apresentados como ativo imobilizado, conforme nota explicativa n° 11(a), rubrica “Direito de uso de imóvel”. O ﬂuxo do passivo de arrendamentos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição, por ano de vencimento:
Controladora
Consolidado
Vencimentos
2021
2020
2021
2020
2021
488
2022
3.606
3.823
488
2023
2.045
2.190
489
2024
2.345
2.345
82
2025
2.689
2.689
2026
1.489
1.489
Total
12.174
12.536
1.547
A movimentação do arrendamento é assim representada:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Saldo em 01 de janeiro
1.547
1.747
Novos arrendamentos
11.412
12.108
159
Baixa de arrendamentos
(1.473)
Pagamento de principal
(394)
(410)
Pagamento de juros
(117)
(109)
Juros provisionados
762
865
160
Saldo em 31 de dezembro
12.174
12.536
1.547
20. Obrigações trabalhistas e sociais
Circulante
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Provisão de férias e encargos
3.343 2.250
4.032
2.913
Provisão para participação nos lucros
6.415 3.881
6.712
3.881
9.758 6.131
10.744
6.794
21. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas são parte em processos administrativos e judiciais, oriundos do curso normal de suas operações. Esses processos envolvem
assuntos de natureza cível e trabalhista. Com base nas informações e avaliações de seus assessores jurídicos, internos e externos, a Companhia mensurou e reconheceu provisões para contingências em montante estimado do valor da obrigação e que reﬂetem a saída de recursos esperada. Em 31 de dezembro de 2021, as provisões para contingências prováveis estavam reconhecidas
no montante de R$ 1.069 e R$ 1.140 na Controlada e no Consolidado, respectivamente (2020 - R$
313 no Consolidado). A Companhia e suas controladas não apresentam depósitos judiciais relacionados aos referidos processos judiciais. A composição da provisão para contingências encontra-se detalhada abaixo:
a. Movimentação das contingências prováveis
Controladora
Consolidado
Contin- ContinContin- Contingência gência
gência gência
trabalhista
cível Total trabalhista cível Total
Saldo em 01 de janeiro de 2020
Adições (1)
313
313
Adições (2)
375
- 375
375
375
Reversões
(375)
- (375)
(375)
- (375)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
313
313
Saldos em 01 de janeiro de 2021
313
313
Adições (3)
1.069
- 1.069
1.319
- 1.319
Reversões
(250)
(242) (492)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.069
- 1.069
1.069
71 1.140
(1) Os processos cíveis representam a responsabilidade solidária em quatro processos que a
Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (“Controlada”) foi arrolada nos autos, em ações movidas por mutuários na aquisição de imóveis intermediadas por empresas
de loteamentos e empreendimentos imobiliários envolvendo pedidos de restituições de valores, rescisões de contratos e acordos de negociação.
(2) Durante o exercício de 2020 a Companhia realizou acordo e encerrou a ação de um único
processo trabalhista no montante de R$ 375. O acordo com o reclamante homologado em
audiência será pago em parcelas a partir do exercício de 2021. Do montante de R$ 375 já
foram pagos R$ 300 até 31 de dezembro de 2021 e o saldo a pagar de R$ 75 será liquidado até março de 2022 e está registrado na rubrica “Contas a pagar”, conforme nota explicativa nº 12.
(3) R$ 1.069 (2020 - R$ 0) Provisão para riscos trabalhistas decorrente de ações movidas contra
a Controlada em que está sendo pleiteado vínculo empregatício e indenização de verbas salariais. No Consolidado foram homologados dois acordos trabalhistas no montante de R$ 250
que serão pagos em parcelas com início de pagamento em outubro de 2021. Do montante de
R$ 250 já foram pagos R$ 113 até 31 de dezembro de 2021 e o saldo a pagar de R$ 137 será
liquidado até julho de 2022 e está registrado na rubrica “Contas a pagar”, conforme nota explicativa nº 12
O montante total de R$ 1.069 e R$ 1.319 na Controlada e no Consolidado, respectivamente
(em 2020 - R$ 375 e R$ 688, na Controladora e no Consolidado, respectivamente) está registrado no resultado conforme nota explicativa nº 27. b. Contingências possíveis: A Companhia, no Consolidado, possui valores envolvendo discussões judiciais que foram analisadas por
assessores jurídicos e conjunto com a administração e consideradas como probabilidade de
perdas possíveis que não requerem a constituição de provisão contábil e compostas por: Processos trabalhistas: A Companhia possui ações trabalhistas de risco estimando no montante de R$ 141 (2020 - R$ 0) no Consolidado, relacionadas a participação solidária da controlada Gestão em processo envolvendo o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento
de verbas salariais representado por uma única ação. Processos cíveis: A Companhia possui ações cíveis de risco estimado como possível no montante de R$ 774 no consolidado (2020
- R$ 2.200 no Consolidado), relacionadas a: • R$ 774 (2020 - R$ 700) - participação solidária
da Companhia (i) em ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos materiais e morais relacionados a contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e (ii) ações
revisionais de juros de ﬁnanciamento de imóveis intermediadas por empresas de loteamentos
e empreendimentos imobiliários movido por um único estabelecimento comercial; • Ação referente a obrigação de execução de obras necessárias à conclusão de empreendimento imobiliário detido por um fundo de investimento e pagamento de prejuízos arcados pelo autor da
ação pelo atraso e inadequação da obra; • Risco de eventual condenação em sucumbência (i)
no caso de impossibilidade de recuperação de crédito em ação movida em nome de fundo de
investimento em direitos creditórios e (ii) em ação indenizatória por cobrança de multa por rescisão de termo de parceria na prestação de serviços com cliente; • R$ 0 (2020 - R$ 1.500) Risco em processo relacionado a não violação de cláusula concorrencial referente a contrato
de software. A ação foi encerrada de comum acordo entre as partes. Processos ﬁscais: A
Companhia possui ações ﬁscais de risco estimado no montante de R$ 842 (2020 - R$ 828) no
Consolidado, relacionadas a execução ﬁscal ajuizada pela União Federal para cobrança de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS contra a executada Captalys Companhia de Investimentos
(atual BSO Investimentos S.A.), a Companhia é sucessora desta ação devido ao evento de cisão realizado em janeiro de 2019.
22. Patrimônio líquido: Veja políticas contábeis na nota explicativa n° 3.k. a. Capital social:
As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais da Companhia. Acionistas preferenciais participam somente até o limite do valor nominal dessas ações.
O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 102.713, sendo R$ 59.332 em ações
ON, R$ 43.379 em ações PNA, R$ 1 em ações PNB e R$ 1 em ações PNC (2020 - R$ 62.710, sendo R$ 24.330 em ações ON, R$ 38.378 em ações PNA, R$ 1 em ações PNB e R$ 1 em ações PNC,
dividido em 42.411.918 (2020 - 33.097.320) ações, todas nominativas e sem valor nominal, cujas
quantidades estão distribuídas da seguinte forma:
Ações em quantidade
ON
PNA
PNB
PNC
Total
Posição em 01.01.2020
15.839.045 13.948.008
430
105 29.787.588
Movimentação (1)
709.615 2.600.117
- 3.309.732
Posição em 31.12.2020
16.548.660 16.548.125
430
105 33.097.320
Posição em 01.01.2021
16.548.660 16.548.125
430
105 33.097.320
Movimentação (2)
7.030.717 2.283.701
180
- 9.314.598
Posição em 31.12.2021
23.579.377 18.831.826
610
105 42.411.918
Ações em tesouraria - outorgada à Funcionários (3)
(1.666.897) (6.163.731)
- (7.830.628)
Ações em tesouraria (4)
(95.000)
(95.000)
Ações em circulação
21.912.480 12.573.095
610
105 34.486.290
(1) A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020 aprovou o aumento de
capital da Companhia no montante de R$ 27.769 mediante a emissão de 3.309.372 ações,
sendo 2.600.117 preferenciais Classe A e 709.615 ações ordinárias, sem valor nominal, ao
preço de R$ 8,39 por ação, com base em laudo de avaliação preparado pela Companhia. As
ações foram emitidas por meio de empréstimos aos acionistas e administradores, em 28 de

maio de 2020 a Companhia recomprou essas ações, devolvendo-as para tesouraria e na mesma data foram outorgadas a funcionários e administradores em posição de comando, conforme item (5) abaixo, mediante a celebração de contrato com cada um dos funcionários.
(2) A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2021 aprovou o aumento
de capital da Companhia no montante de R$ 10.003 mediante a emissão de 4.567.762 ações,
sendo 2.283.881 ações ordinárias, 2.283.701 ações preferenciais Classe A e 180 ações preferenciais Classe B, sem valor nominal, ao preço de R$ 2,19 por ação, com base no valor patrimonial da Companhia.
A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2021 aprovou o aumento de
capital da Companhia no montante de R$ 30.000 mediante a emissão de 4.746.836 ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de R$ 6,32.
Do total do capital integralizado no período, o montante de R$ 36.823 foi integralizado em
caixa e o montante de R$ 3.180 integralizado através de quotas do fundo de investimento F3
FI Multimercado CP - IE que posteriormente foi resgatado integralmente durante do 3º trimestre de 2021.
(3) Em maio de 2020 a Companhia outorgou a seus administradores e funcionários em posição de
comando, a título de benefícios à empregados, 1.666.897 ações ON e 6.163.731 ações PNA por
um preço ﬁxo e determinado. Maiores detalhes estão descritos na nota explicativa n° 34.
(4) Ações de própria emissão adquiridas para manutenção em Tesouraria e posterior cancelamento ou recolocação mediante venda para acionistas da Companhia.
Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de 100% (cem por cento) do lucro líquido do exercício, deduzidos os montantes ﬁxados por lei (veja nota (b) (i) abaixo) e também deduzidos pelos dividendos estabelecidos em estatuto para as ações preferenciais (veja nota (i), abaixo:
(i) Ações preferenciais: As ações preferenciais estão divididas em 3 classes, classe A, B e C.
Os detentores de ações preferenciais: (i.1) Classe A não tem direito a voto e não tem preferência
a dividendos mínimos ou dividendos ﬁxos, mas terão preferência no reembolso de seu valor patrimonial à época em caso de liquidação da Companhia, com prêmio de R$ 0,01 (um centavo de real);
(i.2) Classe B não terá direito a voto e terá direito a um dividendo ﬁxo de R$ 6 por ano a ser pago
por ação, desde que a Companhia apresente lucro no período e caso o lucro não seja suﬁciente
para remunerar essa classe de ações, a Companhia realizará a distribuição do saldo remanescente com as reservas de lucros; (i.3) Classe C terá direito a um dividendo mínimo, não cumulativo,
de 30%, ou mais, desde que autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas, com votação unânime dos acionistas controladores, calculados sobre o lucro líquido, deduzido da reserva legal e dos
dividendos das ações preferenciais Classe B. (ii) Ações ordinárias: As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia e terão direito a dividendos, considerando o saldo remanescente do resultado, após a distribuição para os acionistas preferenciais. b. Reserva de lucros: (i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em
cada exercício nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. O saldo de reserva legal em 31 de dezembro de 2021 é R$ 0 (2020 - R$ 0). (ii) Reserva de retenção
de lucros: No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei 6.404/76, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício,
a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores: • o resultado líquido positivo da equivalência
patrimonial; e • o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e
passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização ﬁnanceira ocorra após o término do exercício social seguinte. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento
do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202 da Lei 6.404/76, serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a
serem realizados em dinheiro. No exercício de 2020 o saldo da reserva de retenção de lucros no
valor de R$ 1.994 foi utilizado para absorver parte do prejuízo do exercício. Em 31 de dezembro de
2021 o saldo da referida reserva é de R$ 0 (2020 - R$ 0). c. Transações de capital: O saldo em
31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 5.199 (2020 - R$ 4.714) está representado pela variação percentual da participação societária na controlada Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. e pela distribuição de dividendos desproporcionais aos acionistas minoritários das
controladas Captalys Gestão Ltda. e ID Trust, conforme deliberação e aprovação dos acionistas.
d. Ações em tesouraria: A composição das ações em tesouraria estava assim representada:
Classe das ações
ON
PNA PNB
Total
R$
Composição:
Outorgada à funcionários
(1.666.897) (6.163.731)
- (7.830.628)
(27.018)
Para futuras deliberações
(95.000)
(95.000)
(797)
Posição em 31.12.2021
(1.666.897) (6.258.731)
- (7.925.628)
(27.815)
Composição:
Outorgada à funcionários
(1.666.897) (5.945.337)
- (7.612.234)
(26.938)
Para futuras deliberações
(313.394)
- (313.394)
(877)
Posição em 31.12.2020
(1.666.897) (6.258.731)
- (7.925.628)
(27.815)
e. Ajustes de avaliação patrimonial: O saldo em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$
372 (2020 - R$ 317) representa as diferenças resultantes da conversão das taxas de câmbio das
demonstrações ﬁnanceiras de operações das entidades controladas no exterior. Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassiﬁcados para o resultado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos investimentos. f. Dividendos mínimo obrigatório: Conforme descrito no item (a), desta nota explicativa, é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório, deduzido da reserva legal, correspondente a: (i) R$ 6 (seis mil reais) por
ação para os acionistas detentores das ações preferenciais classe B (“PNB”); (ii) 30% do lucro líquido para os acionistas detentores das ações preferenciais classe C (“PNC”), deduzido dos dividendos das ações PNB, apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que serão deliberadas em Assembleia. O dividendo mínimo proposto é conforme segue:
Controladora
2021
2020
(Prejuízo) / Lucro líquido dos exercícios
(31.478)
(17.650)
Pagamento de dividendos intermediários nos exercícios - PNB
1.955
2.795
1.955
2.795
Reconciliação com os saldos do balanço:
Ativo
4.750
2.795
Adiantamento de lucros (nota explicativa n° 9)
4.750
2.795
Passivo
Saldo inicial em 01 de janeiro
5.799
6.000
Dividendos propostos no exercício
Pagamentos realizados
(5.799)
(201)
Saldo ﬁnal em 31 de dezembro
5.799
Não havia saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2021 (2020 - R$ 5.799) e estava registrado na rubrica “Dividendos a pagar”. O saldo do exercício de 2020 foi integralmente liquidado em julho de 2021.
23. Gerenciamento de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia, para oferecer retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a estrutura de pagamento de dividendos, emitir novas ações ou vender ativos para
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Administração da Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem ﬁnanceira. Qualquer modiﬁcação ou impactos na geração
de caixa, a Companhia reavalia a política de pagamento de dividendos e outros recursos para se
ajustar novamente aos níveis de alavancagem desejados. O índice de alavancagem é representado pela “dívida líquida”, dividido pelo “total do patrimônio líquido”. A Companhia inclui na estrutura de dívida líquida os saldos de mútuos a pagar, arrendamentos e empréstimos e ﬁnanciamentos deduzidos de caixa e Equivalentes de caixa. O índice de alavancagem da Companhia é apresentado a seguir:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
(-) Caixa e equivalente de caixa (nota 4)
(1.857) (1.305)
(5.950) (3.016)
(+) Mútuos a pagar, arrendamentos e empréstimos
e ﬁnanciamentos (notas 14,16, 17 e 19)
101.634 1.514 101.996 22.185
Dívida líquida / (caixa líquido)
99.777
209
96.046 19.169
Total do patrimônio líquido
32.696 21.518
37.011 23.639
Índice de endividamento líquido
305,16% 0,97% 259,50% 81,09%
24. Participação de acionistas não controladores: Ver política contábil na nota explicativa
3.(a). A tabela a seguir resume as informações relativas a cada uma das controladas da Companhia que tem participação material de acionistas não controladores, antes de quaisquer eliminações intragrupo.
31 de dezembro de 2021
Certiﬁcadora
ID Trust
de Créditos
Outras
Tecnologia de
Imobiliários e controladas
Software Ltda. Participações S.A. imateriais Total
Percentual dos não controladores
11,50%
37,37%
Ativo circulante
6.157
1.027
Ativo não circulante
596
1.650
Passivo circulante
(3.905)
(2.807)
Ativos líquidos antes
da combinação de negócios
2.848
(130)
Ativos intangíveis identiﬁcados
na combinação de negócios
16.763
2.648
Ativos líquidos totais
19.611
2.518
Ativos líquidos atribuíveis
aos não controladores
2.255
2.077
(17) 4.315
Parcela do resultado
destinado aos minoritários
Resultado
3.623
(70)
Outros resultados abrangentes
Total resultado abrangente
3.623
(70)
Resultado abrangente x
participação de não controladores
416
(26)
Resultado alocado para
os não controladores
416
(26)
(15) 375
Dividendos pagos para
acionistas não controladores
790
3.120 3.910
continua...
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
31 de dezembro de 2020
Certiﬁcadora
IDTrust
de Créditos
Outras
Tecnologia de
Imobiliários e controladas
Software Ltda. Participações S.A. imateriais Total
Percentual dos não controladores
11,50%
37,37%
Ativo circulante
2.235
1.152
Ativo não circulante
1.859
3.243
Passivo circulante
(2.015)
(2.739)
Passivo não circulante
(207)
(1.716)
Ativos líquidos antes
da combinação de negócios
1.872
(60)
Ativos intangíveis identiﬁcados
na combinação de negócios
16.763
Ativos líquidos totais
18.635
Ativos líquidos atribuíveis
aos não controladores
2.143
(22)
- 2.121
Parcela do resultado
destinado aos minoritários
Resultado
3.187
(534)
Resultado de não controladores
antes da combinação
(582)
Total resultado abrangente
2.605
(534)
Resultado abrangente x
participação de não controladores
299
(200)
Resultado de não controladores
antes da combinação
582
Resultado alocado para
os não controladores
881
(200)
(1) 680
Dividendos pagos para
acionistas não controladores
1.441
133
- 1.574
Em 04 de março de 2020, a Companhia adquiriu 88,50% do capital social da controlada IDtrust,
(nota explicativa n° 2.f). Consequentemente, a informação referente a IDtrust é somente até a data
da combinação de negócios.
25. Receita operacional líquida: Política contábil, conforme descrita na nota explicativa n° 3 (e).
As principais fontes de receita da Companhia são: (i) Receitas com prestação de serviços que
tem como principais fontes: • Prestação de serviços de gestão de fundos de investimentos decorrentes de taxas de administração e de taxas de sucesso (performance fee); • Gestão de carteira e de cobrança do ramo imobiliário; • Prestação de serviços de disponibilização de plataforma
tecnológica para controle e guarda de informações contratuais em operações realizadas por fundos de investimentos em direitos creditórios; • Serviços de originação direta de crédito; (ii) Receitas com Intermediação de negócios: • Serviços de utilização da plataforma de crédito e
de estruturação de fundos de investimentos concentrados em direitos creditórios.
Abaixo quadro resumo das receitas:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receita com prestação de serviços
13.037 8.700
99.982 85.299
Receitas com Intermediação de negócios
4.431 1.323
4.431
1.323
Total da receita bruta da atividade
17.468 10.023 104.413 86.622
Impostos diretos (a)
(2.037) (1.240)
(10.854) (8.778)
Receita líquida da atividade
15.431 8.783
93.559 77.844
(a) Os impostos diretos referem-se ao Imposto sobre Serviços - ISS, PIS e COFINS.
a. Informação sobre produtos e serviços: Na tabela seguinte, apresenta-se a composição analítica da receita de contratos com clientes por principais linhas de serviços.
Controladora
Consolidado
Para os exercícios ﬁndos
2021 2020
2021
2020
Principais produtos / linhas de serviços
Gestão e Performance de fundos
49.464 41.518
Utilização de plataforma e estruturação
15.431 8.783
15.431
8.783
Gestão de carteira e de cobrança - imobiliário
7.951
9.018
Disponibilização de plataforma tecnológica
20.713 18.525
Total líquido da receita dos produtos
15.431 8.783
93.559 77.844
Tempo de reconhecimento de receita
Serviços transferidos em momento especíﬁco no tempo 15.431 8.783
15.431
8.783
Serviços transferidos ao longo do tempo
78.128 69.061
Receita de contratos com clientes
15.431 8.783
93.559 77.844
b. Segmentos geográﬁcos: A Companhia não possui receitas materiais provenientes de clientes externos e seus clientes estão substancialmente concentrados no território nacional. c. Informação sobre os principais clientes: A informação sobre a representatividade da receita sobre os principais clientes está divulgada na nota explicativa n° 33. A Companhia não opera com
clientes governamentais.
26. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
2021 2020
2021
2020
Despesas de Pessoal
(55.560) (35.485)
(67.512) (45.623)
Despesas com plano de opções de ações
(2.044) (6.432)
(2.044) (6.432)
Despesas de Comercialização
(1.815) (2.274)
(2.122) (4.858)
Despesas tributárias
(545) (696)
(875) (1.724)
Ocupação
(1.961) (1.608)
(2.516) (3.060)
Utilidades e serviços
(544) (690)
(885) (1.183)
Serviços terceiros - Pessoas Jurídicas
(28.100) (11.941)
(37.242) (18.680)
Comissões e corretagens
(5.446) (1.963)
(6.214) (3.554)
Depreciações e amortizações
(6.548) (2.738)
(7.438) (3.801)
Despesas bancárias
(1.306) (450)
(1.341)
(493)
Despesas gerais
(2.336) (681)
(4.569) (1.991)
Publicidade e propaganda
(577) (528)
(577)
(682)
Ctt. de rateio de despesas do grupo (a)
79.207 44.437
(27.574) (21.049) (133.335) (92.081)
(a) Conforme nota explicativa n° 18, foi celebrado a partir do exercício de 2020 contrato de rateio
de despesas entre as empresas do grupo que se utilizam dos serviços compartilhados. Durante o exercício, o montante de despesas administrativas pagas pela controladora somaram R$
79.207 (2020 - R$ 44.437) e que foram compartilhadas com as controladas Captalys Gestão
Ltda. e Captalys Serviços de Crédito Ltda. e foram consideradas no rateio de despesas.
27. Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora
Consolidado
Outras receitas
2021 2020
2021
2020
Recuperação de despesas
52
63
78
Receita com estruturação de
operação ﬁnanceira e outras fontes
1.129
2.889
Receita com acordo de parceria
320
Créditos recebidos não reembolsáveis
279
675
Reversão de demandas judiciais (nota explicativa nº 21)
242
Demais receitas
42
15
192
15
1.223
614
3.386
768
Controladora
Consolidado
Outras despesas
2021 2020
2021
2020
Brindes e doações indedutíveis
(22)
(20)
(22)
(20)
Despesas com demandas judiciais (nota explicativa n° 21) (1.069) (375)
(1.319)
(688)
Despesas com impairment de investimento
(883)
(883)
Despesas com aquisição de investimento
(1.516)
(1.516)
Despesas com baixa de imobilizado de uso
(842)
(842)
Despesas com cartão de crédito não dedutíveis
(286)
(429)
Demais despesas
(589)
(7)
(983)
(583)
(5.207) (402)
(5.994) (1.291)
28. Resultado ﬁnanceiro
Controladora
Consolidado
2021 2020
2021
2020
Receitas ﬁnanceiras
Receitas de juros e atualização monetária
3.156 19.447
3.513 19.334
Receita de VJPR
853
853
Ajuste a valor justo de contraprestação transferida
225
225
(-) PIS e COFINS sobre receitas ﬁnanceiras
(362) (1.029)
(544) (1.036)
3.872 18.418
4.047 18.298
Despesas ﬁnanceiras
Juros e atualizações monetárias passivas
(7.790)
(82)
(8.643)
(884)
Despesa de VJPR
- (17.924)
- (17.924)
Descontos obtidos/(concedidos)
(267)
(140)
(365)
Ajuste a valor justo de contraprestação transferida
- (1.660)
- (1.660)
Atualização do arrendamento de imóveis
(762)
(865)
(151)
(8.552) (19.933)
(9.648) (20.984)
Resultado ﬁnanceiro líquido
(4.680) (1.515)
(5.601) (2.686)
29. Imposto de renda e contribuição social
a. Valores reconhecidos no resultado do exercício
Controladora
Consolidado
2021 2020
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social corrente
- (5.278)
(2.079) (7.530)
Imposto de renda e contribuição social diferido:
Prejuízo ﬁscal e base negativa da CSLL
2.677
17.100
Diferenças temporárias
1.920 9.188
1.588
8.881
Total de imposto de renda das operações
4.597 3.910
16.609
1.351
b. Reconciliação de despesas ﬁscais e alíquota de imposto efetiva
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e contribuição social
(36.555) (21.560)
(48.194) (18.321)
Alíquotas nominais
34%
34%
34%
34%
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas nominais
12.428
7.330
16.386
6.229
(Adições) exclusões permanentes:
Equivalência patrimonial
(5.328) (2.645)
Despesas indedutíveis
(2.476)
(730)
(2.752)
(730)
Exclusões permanentes
122
Perdas de crédito
(27)
(69)
(71)
(291)
Prej. ﬁscal do exercício
sem constituição de ativo ﬁscal diferido
(17) (3.116)
Prej. ﬁscal acumulados anteriormente não reconhecidos
3.047
Resultado negativo de investida no exterior
(159)
(362)
Efeito da variação do regime do
lucro presumido para o real de investidas
6
(403)
Incentivo ﬁscal - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT
24
Outras
24
24
24
(7.831) (3.420)
223 (4.878)
Total imposto de renda e contribuição social
4.597
3.910
16.609
1.351
Alíquota efetiva corrente
- (24,48%)
(4,31%) (41,09%)
Alíquota efetiva total
12,58% 18,13% (34,46%) 7,38%
c. Movimentação dos saldos de ativos e passivos ﬁscais diferidos
Controladora
Ativos ﬁscais diferidos
2019 Realização Adições
2020
Provisão participação nos Lucros
835
(835)
1.320
1.320
Plano de opções baseado em ações
2.186
2.186
835
(835)
3.506
3.506
Passivos ﬁscais diferidos
Ajuste a valor Justo - TVM
(6.094)
6.094
Receitas de serviços a faturar
(423)
423
(6.517)
6.517
Impacto líquido no resultado
5.682
3.506
9.188
Controladora
Ativos ﬁscais diferidos
2020 Realização Adições
2021
Prej. ﬁscal e base negativa da CSLL
2.677
2.677
Provisão participação nos Lucros
1.320
(1.320)
2.181
2.181
Plano de opções baseado em ações
2.186
695
2.881
Provisão para contingências
364
364
3.506
(1.320)
5.917
8.103
Impacto líquido no resultado
(1.320)
5.917
4.597
Consolidado
Ativos ﬁscais diferidos
2019 Realização Adições
2020
Provisão participação nos Lucros
835
(835)
1.320
1.320
Plano de opções baseado em ações
2.186
2.186
Provisão para contingências
107
107
835
(835)
3.613
3.613
Passivos ﬁscais diferidos
Ajuste a valor Justo - TVM
(6.094)
6.094
Receitas de serviços a faturar
(421)
421
(412)
(412)
(6.515)
6.515
(412)
(412)
Impacto líquido no resultado
5.680
3.201
8.881
Consolidado
Ativos ﬁscais diferidos
2020 Realização Adições
2021
Prej. ﬁscal e base negativa da CSLL
17.100 17.100
Provisão participação nos Lucros
1.320
(1.320)
2.282
2.282
Plano de opções baseado em ações
2.186
695
2.881
Provisão para contingências
107
(83)
365
389
3.613
(1.403)
20.442 22.652
Passivos ﬁscais diferidos
Receitas de serviços a faturar
(412)
412
(763)
(763)
(412)
412
(763)
(763)
Impacto líquido no resultado
(991)
19.679 18.688

Ativos ﬁscais diferidos
Diferenças Prejuízo ﬁscal e
Prejuízo ﬁscal e
temporárias
base negativa
Total base negativa
2.282
2.282
(763)
389
389
1.937
1.937
2.881
8.086
10.967
7.077
7.077
5.552
17.100
22.652
(763)
Valor presente (*)
4.573
12.796
17.369
(683)
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa Selic projetada pelo Banco Central do Brasil.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas de juros, crescimento do volume de operações e aumento da geração de receitas de
serviços, entre outros, que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais. O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e a contribuição social em razão das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação ﬁscal
pertinente. Portanto, é recomendável que a evolução da realização dos ativos ﬁscais diferidos apresentada acima não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros. Não foram constituídos
créditos tributários decorrentes de prejuízo ﬁscal e base negativa da contribuição social, cujo saldo
em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 110 no Consolidado (2020 - R$ 94 no Consolidado) referente a
controlada Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A., uma vez que a mesma não
apresenta expectativa de lucros futuros para compensação de eventuais créditos.
30. Resultado líquido por ação: Resultado básico e diluído por ação: O cálculo do resultado básico por ação foi baseado no Resultado do Exercício atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
Resultado por ação básico e diluído
2021
2020
Lucro (prejuízo) atribuído aos detentores de ações ordinárias
(31.960)
(17.650)
2021
2020
Ações
Ações
ordinárias ordinárias
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro
16.548.660 15.839.045
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em abril de 2020
532.211
(-) Efeito ponderado da recompra de ações próprias em maio de 2020
- (1.111.264)
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em Fevereiro de 2021
2.093.558
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em abril de 2021
3.164.557
Média ponderada de ações ordinárias em circulação
21.806.775 15.259.992
Resultado por ação (em R$) - Básico e Diluído
(1,4656)
(1,1566)
31. Instrumentos ﬁnanceiros: A tabela a seguir apresenta os instrumentos ﬁnanceiros reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras ao custo amortizado e valor justo por meio do resultado. De acordo com a análise da administração, o valor contábil é semelhante aos respectivos valores justos.
a. Classiﬁcação contábil e valores justos
Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil
e valor
e valor Nível do
de mercado de mercado
Valor
Nota
2021
2021
Justo
Custo Amortizado:
Caixa
4
206
428
1
Contas a receber
5
3.043
17.768
2
Mútuos a receber - partes relacionadas
8
7.704
6.958
2
Reembolsos a receber
9
446
11.038
2
11.399
36.192
Mensurado a valor
justo por meio de resultado:
Aplicações ﬁnanceiras
7
37.372
37.372
2
Mútuos a receber - terceiros
8
988
988
2
Aplicações ﬁnanceiras - equivalentes de caixa 4
1.651
5.522
1
40.011
43.882
Ativos ﬁnanceiros
51.410
80.074
Custo Amortizado:
Fornecedores
12
3.278
4.028
2
Reembolsos a realizar
12
6.761
6.583
2
Dividendos a pagar
22.f
551
2
Obrigações por aquisição de investimento
2.f
8.602
8.602
2
Arrendamento - Direito de uso de imóvel
19
12.174
12.536
2
Debêntures
17
89.460
89.460
2
Passivos ﬁnanceiros
120.275
121.760
Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil
e valor
e valor Nível do
de mercado de mercado
Valor
Nota
31/12/2020
31/12/2020
Justo
Custo Amortizado:
Caixa
4
270
355
1
Contas a receber
5
2.706
20.222
2
Mútuos a receber - partes relacionadas
8
6.717
6.196
2
Reembolsos a receber
9
758
11.273
2
10.451
38.046
Mensurado a valor
justo por meio de resultado:
Aplicações ﬁnanceiras - compromissada
7
7.547
7.547
2
Mútuos a receber - terceiros
8
958
958
2
Aplicações ﬁnanceiras - caixa e equivalentes 4
1.035
2.661
1
9.540
11.166
Ativos ﬁnanceiros
19.991
49.212
Fornecedores
12
2.869
5.117
2
Reembolsos a realizar
12
7.100
7.335
2
Mútuos a pagar - partes relacionadas
14
1.514
2
Dividendos a pagar
22.f
5.799
9.470
2
Obrigações por aquisição de investimento
2.f
18.637
18.637
2
Arrendamento - Direito de uso de imóvel
19
1.547
2
Empréstimos e ﬁnanciamentos
16
20.638
2
Passivos ﬁnanceiros
35.919
62.744
b. Mensuração do valor justo: Os instrumentos ﬁnanceiros devem usar dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível, utilizando técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1 preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; • Nível 2 inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e • Nível 3 - inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Técnicas de avaliação: A tabela abaixo apresenta a técnica de valorização utilizada na mensuração
do valor justo de Nível 2 para os instrumentos ﬁnanceiros signiﬁcativos no balanço patrimonial.
Tipo
Técnica de avaliação
Aplicações ﬁnanceiras Operações compromissadas São operações com compromisso de revenda com
vencimento em data futura, valorizadas diariamente
conforme a taxa de mercado referente a
negociação da operação.
Aplicações ﬁnanceiras Certiﬁcado de depósito
bancário - CDB
São avaliadas a mercado, o que consiste em atualizar
diariamente o seu valor pelo preço de negociação no
mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais
fontes de preciﬁcação são: ANBIMA, B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão, SISBACEN e FGV.
c. Derivativos: A Companhia, durante os exercícios de 2021 e 2020, não efetuou qualquer operação relacionada a Instrumentos Financeiros Derivativos.
32. Gerenciamento de riscos: A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos ﬁnanceiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. O gerenciamento de Risco é um processo dinâmico e se faz necessário a atuação em modo
contínuo, com reportes e controles diários. O objetivo é gerenciar os riscos envolvidos em todas
as atividades, para maximizar as oportunidades de se alcançar os objetivos estratégicos do Grupo. Todas as áreas são responsáveis por gerir os riscos inerentes aos seus processos e comunicar,
de forma tempestiva, a área de Gestão de Risco incidentes que podem alterar o perﬁl de risco da
instituição. Além de reportar eventos de perdas operacionais. A Governança da Gestão de Risco
começa pelas deﬁnições das áreas envolvidas e suas responsabilidades. As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identiﬁcar e analisar os riscos aos quais o Grupo
está exposto, para deﬁnir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a
aderência aos limites deﬁnidos. As políticas de gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para reﬂetir mudanças nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O
Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter
um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas
atribuições e obrigações. a. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer
em perdas ﬁnanceiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento ﬁnanceiro falhe em
cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a
receber de clientes e de instrumentos ﬁnanceiros da Companhia. Caixa e equivalentes de caixa: A Companhia detinha “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 5.950 (2020 - R$ 3.016) em 31 de
dezembro de 2021. O “Caixa e equivalentes de caixa” são mantidos com bancos e instituições ﬁnanceiras de primeira linha. A Companhia considera que o seu caixa e equivalentes de caixa têm
baixo risco de crédito com base nos ratings de crédito externos das contrapartes. A Companhia
não possui provisão para redução para caixa e equivalentes, uma vez que o valor contábil desses
ativos não apresenta variações signiﬁcativas em relação aos respectivos valores de mercado. Contas a receber de clientes: A qualidade da carteira de crédito da Companhia e de seus clientes
que utilizam a plataforma da Companhia para suas transações está associada ao risco de inadimplência de clientes e segmentos de negócios a eles relacionados. Alterações no perﬁl de negócios
podem ocorrer em função de crescimento orgânico, com o desenvolvimento de novos produtos,
captação de novos clientes e expansão para novos mercados com um perﬁl de risco mais arrojado ou, ainda, em função de fusões e aquisições que a Companhia pode vir a realizar, adquirindo
sociedades que contam com uma carteira de clientes com qualidade de crédito inferior àquela dos
seus atuais clientes, bem como em função de alterações nas condições econômicas, alterações
nos regimes ﬁscais aplicáveis aos segmentos nos quais a Companhia e/ou seus clientes atuam,
entre outros fatores. Quaisquer alterações nas condições econômicas e políticas, diminuição na
demanda dos clientes, aumento na concorrência de mercado e alterações regulatórias podem afetar negativamente a taxa de crescimento e a qualidade da carteira de crédito da Companhia e de
seus clientes, resultando no aumento do risco de inadimplência e afetar negativamente as operações, acesso a recursos de terceiros e situação ﬁnanceira da Companhia. A provisão para perdas
esperadas decorre de eventual diﬁculdade de cobrança dos valores dos serviços prestados aos
clientes da Companhia. O saldo a receber de clientes é denominado em reais e está distribuído
em diversos clientes. Devido à limitação quanto à disponibilidade de informações para a avaliação da capacidade de obter crédito de um cliente, a Companhia se baseia em informações disponíveis em seus bancos de dados, se existentes, em determinadas informações públicas sobre crédito ao consumidor e fontes privadas, para realizar a análise do perﬁl de crédito de cada um de
seus clientes. A gestão do risco de crédito é baseada no modelo operacional próprio da Companhia, no qual a maioria dos serviços prestados é realizado no curto prazo com pagamentos em até
30 dias. Ainda assim, são realizadas análises periódicas do nível de inadimplência dos clientes,
quando aplicável, e adotadas formas efetivas de cobrança. A análise efetuada pela Empresa segue critérios deﬁnidos e baseados em informações internas, especíﬁcas do negócio em que a Empresa opera, bem como informações externas, cadastrais ou comportamentais dos clientes, sendo estes modelos revistos periodicamente com base nas taxas históricas de perdas de cada cliente. A Companhia destaca que o Grupo não possui histórico signiﬁcativo de perdas efetivas. Em 31
de dezembro de 2021, em razão da característica dos recebíveis e com base nas análises individualizadas realizadas nos clientes, a Companhia não possui saldo de provisão para perdas esperadas registrados em seus livros contábeis, uma vez que não há expectativa de eventuais perdas
de crédito esperadas para os títulos em aberto nesta data. Ainda a Companhia possui apenas recebíveis vencidos de um único cliente no valor total de R$ 4.155 (2020 - R$ 3.122), cujo recebível
refere-se a serviços de gestão prestados para um fundo de investimento que faz parte do grupo
econômico da Companhia e que a administração possui expectativa de receber o montante em sua
integralidade. Adicionalmente, a Companhia constituiu provisão para perdas esperadas no exercício de 2021 no valor de R$ 209 (2020 - R$ 875). Tendo em vista que essas provisões não foram
liquidadas dentro dos prazos contratuais, e com base em análise individualizada, após esgotadas
todas as tratativas de cobrança, a administração decidiu pela baixa desses recebíveis em sua integralidade no mesmo exercício, logo as provisões para perdas esperadas foram revertidas baixadas, como contrapartida o estoque de clientes, conforme abaixo demonstrado e detalhado na nota
explicativa n° 5.
2021
2020
Baixa para perda de contas a receber
(209)
(875)
(209)
(875)
Mútuos a receber: Os contratos de mútuo foram celebrados substancialmente com partes relacionadas, por empresas que compõe essas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas e/ou foram
originados por empresas que integram o grupo econômico da Companhia, ainda que não consolidem nessas demonstrações ﬁnanceiras. Os contratos foram praticados no curso normal dos negócios e em condições normais de mercado, incluindo taxas de juros, prazos e não envolvem riscos
maiores que os normais de cobrança ou apresentem outras desvantagens. A Companhia possui
expectativa de receber esses ativos em caixa, em sua integralidade até a data de vencimento, que
ocorrerá, para a maioria dos contratos celebrados, em até 12 meses a partir da data dessas demonstrações ﬁnanceiras. Instrumentos ﬁnanceiros - Operação compromissada: Composto
por um único contrato, a operação compromissada tem como lastro cotas de fundo de investimento em participações e seu risco de crédito é minimizado pela qualidade e capacidade da contraparte fazer frente a seus compromissos e sua solvência junto ao mercado ﬁnanceiro. Reembolsos a receber: Os reembolsos a receber representam o compromisso das contrapartes que são
integralmente partes relacionadas em reembolsar valores antecipados e pagos pela Companhia
no curso de suas operações e que seu recebimento ocorrerá pela capacidade ﬁnanceira e de liquidez das contrapartes. A Companhia entende não haver risco de crédito associado a esses ativos
ﬁnanceiros. Garantias: A política da Companhia é fornecer garantias ﬁnanceiras somente para
obrigações das suas controladas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não emitiu
nenhuma garantia as suas controladas. b. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que
a Companhia irá encontrar diﬁculdades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos
Ano da realização
2022
2023
2024
2025
2026

ﬁnanceiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo ﬁnanceiro. O objetivo da Companhia ao administrar a liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá
liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa contratadas para liquidação de passivos ﬁnanceiros para os próximos 60 dias. O índice de investimentos sobre saídas de
caixa era de 2,15 em 31 de dezembro de 2021 (2020 - 1,80). A Companhia monitora também o nível esperado de entradas de caixa proveniente do “Contas a receber de clientes” em conjunto com
as saídas esperadas de caixa relacionadas à “Contas a pagar”, conforme contratadas. Em 31 de
dezembro de 2021, os investimentos em caixa e equivalentes e outros investimentos com mercado ativo eram de R$ 5.950 (2020 - R$ 3.016), os ﬂuxos de caixa esperados provenientes do “Contas a receber de clientes” com vencimento em até dois meses era de R$ 17.768 (2020 - R$ 20.222)
e as saídas esperadas de caixa para “Contas a pagar” com vencimento em até dois meses eram
de R$ 11.025 (2020 - R$ 12.892). Isso exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que
não podem ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos ﬁnanceiros na data das demonstrações ﬁnanceiras. Esses valores
são brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto
dos acordos de compensação.
Consolidado
Fluxos de Caixa Contratuais
Valor
Fluxo 2 meses
3-12 acima de
31 de dezembro de 2021
contábil Contratual ou menos meses
1 ano
Passivos ﬁnanceiros não derivativos
Arrendamentos
12.536
16.106
564 2.821
12.721
Obrigações por aquisição de investimentos
8.602
8.602
- 8.602
Empréstimos e ﬁnanciamentos com garantia 89.460
153.754
2.490 13.620 137.654
Dividendos a pagar
551
551
551
Reembolsos a realizar
6.583
6.583
6.583
Fornecedores
4.028
4.028
4.028
Total
121.760
189.624
14.216 25.043 150.375
Consolidado
Fluxos de Caixa Contratuais
Valor
Fluxo 2 meses
3-12 acima de
31 de dezembro de 2020
contábil Contratual ou menos meses
1 ano
Passivos ﬁnanceiros não derivativos
Mútuos a pagar
1.514
1.514
1.514
Arrendamentos
1.547
1.984
101
502
1.381
Obrigações por aquisição de investimentos 18.637
20.075
- 9.810
10.265
Empréstimos e ﬁnanciamentos com garantia 20.638
20.638
- 6.336
14.302
Dividendos a pagar
9.470
9.470
400 5.120
3.950
Reembolsos a realizar
7.335
7.335
7.335
Fornecedores
5.117
5.117
5.117
Total
64.258
66.133
14.467 21.768
29.898
c. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais
como taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, que podem afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos ﬁnanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e
ao mesmo tempo otimizar o retorno. As aplicações ﬁnanceiras substancialmente estão concentradas em fundos de investimentos que possuem em sua carteira ativos indexados ao CDI que minimiza riscos de oscilação nos preços e impacto na cota do fundo. (i) Risco cambial: A Companhia
está exposta aos efeitos da variação das taxas de câmbio, decorrente, exclusivamente, dos investimentos em controlados no exterior. Por sua vez, considerando o baixo investimento mantido nas
controladas, qualquer ﬂutuação nas taxas de câmbio representará ganhos ou perdas não signiﬁcativas. O saldo dos investimentos em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2021 era de USD
65 (2020 - USD 156). (ii) Risco de taxa de juros: As ﬂutuações das taxas de juros, como, por
exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou adversamente as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia em decorrência de aumento ou redução nos saldos dos instrumentos ﬁnanceiros. A Companhia preparou uma sensibilidade para demonstrar o impacto das variações nas taxas de juros das
aplicações ﬁnanceiras e empréstimos e ﬁnanciamentos bancários. Em 31 de dezembro de 2021,
esse estudo tem como cenário provável as projeções para 2022 conforme segue: (i) a taxa do CDI/

Selic em 11,75% a.a. (4,00% em 2020); (ii) IPCA em 5,38% (3,98% em 2020), com base na projeção do Banco Central do Brasil obtida pelo relatório de mercado Focus de 28 de janeiro de 2022
(05 de março de 2021 para 2020). A Administração efetuou análise de sensibilidade para um cenário de 12 meses. Foram considerados acréscimos passivos e decréscimos ativos de 25% e 50%,
apresentados como abaixo, respectivamente. A análise assume que todas as outras variáveis permaneceriam constantes.
31 de dezembro de 2021
Indexador
DI
11,75%
8,81%
5,88%
IPCA
5,38%
4,04%
2,69%
Acréscimo/ Acréscimo/
Saldo líquido Cenário decréscimo decréscimo
em 31/12/2021 provável
de 25%
de 50%
Expectativa de receitas
Ativos
ﬁnanceiras - 12 meses
Equivalentes de caixa Aplicações ﬁnanceiras
DI
5.522
649
487
324
Mútuos a receber - terceiros
DI
988
116
87
58
Mútuos a receber partes relacionadas
IPCA
6.958
374
281
187
Aplicações ﬁnanceiras
DI
37.372
4.391
3.293
2.196
Total
50.840
5.530
4.148
2.765
Passivos
Debêntures
DI
(89.460) (10.512)
(13.139)
(15.767)
Total
(38.620) (4.982)
(8.991)
(13.002)
31 de dezembro de 2020
Indexador
DI
4,00%
3,00%
2,00%
IPCA
3,98%
2,99%
1,99%
Acréscimo/ Acréscimo/
Saldo líquido Cenário decréscimo decréscimo
em 31/12/2020 provável
de 25%
de 50%

Ativos
Equivalentes de caixa Aplicações ﬁnanceiras
Mútuos a receber - terceiros
Mútuos a receber partes relacionadas
Instrumentos ﬁnanceiros compromissada

Expectativa de receitas
ﬁnanceiras - 12 meses
DI
DI

2.661
958

106
38

80
29

53
19

IPCA

6.196

247

185

123

DI
7.547
302
226
151
17.362
693
520
347
Passivos
Empréstimos e ﬁnanciamentos
DI
(20.638)
(826)
(1.032)
(1.238)
Total
(3.276)
(132)
(512)
(892)
33. Segmentos operacionais: a. Base para segmentação: A Companhia possui três segmentos operacionais no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, são eles: (i) originação
direta de crédito, e (ii) Plataforma Tecnológica de Crédito e (iii) Captalys Asset Management. O seguinte resumo descreve os produtos dos segmentos reportáveis da Companhia por área comercial: (i) Originação Direta de Crédito: Nossos esforços de venda direta de crédito através de:
(a) canais digitais, principalmente: (i) Tomático - (Fintech de crédito focada em empréstimos para
comerciantes que aceitam pagamentos com cartão); e (ii) PagAgro (Fornece capital de giro para a
cadeia produtiva do agrobusiness); (ii) Plataforma Tecnológica de Crédito: A Plataforma tecnológica integra os recursos e funcionalidades necessários para que empresas lancem e operacionalizem rapidamente programas de empréstimos exclusivos, gerem novas receitas e realizem
outros benefícios que ajudam no crescimento do cliente. Nossa Plataforma permite que nossos
clientes originem, preciﬁquem, processem, cobrem e gerenciem carteiras diversiﬁcadas de ativos
de crédito. (iii) Captalys Asset Management: CAM cobra taxas de gestão e performance para
gerir capital em nome de seus clientes. São fundos de liquidez limitada com restrições de resgate apropriadas à liquidez das carteiras de empréstimos em que investe.

b. Conciliação das informações sobre segmentos reportáveis com os valores reportados nas demonstrações ﬁ nanceiras consolidadas
Segmentos operacionais
Originação Direta de Crédito Plataforma Tecnológica de Crédito
Captalys Asset Management
Total Geral
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Receita Bruta
5.119
6.071
63.723
44.897
35.571
35.654 104.413
86.622
(-) Impostos diretos
(532)
(615)
(6.624)
(4.550)
(3.698)
(3.613)
(10.854)
(8.778)
Receita operacional líquida
4.587
5.456
57.099
40.347
31.873
32.041
93.559
77.844
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas de Pessoal
(21.052)
(9.336)
(36.173)
(35.381)
(12.332)
(7.338)
(69.556)
(52.055)
Despesas de Comercialização
(642)
(871)
(1.104)
(3.302)
(376)
(685)
(2.122)
(4.858)
Despesas Tributárias
(265)
(309)
(455)
(1.172)
(155)
(243)
(875)
(1.724)
Despesas Gerais e Administrativas
(18.396)
(12.693)
(31.610)
(14.517)
(10.776)
(6.234)
(60.782)
(33.444)
Outras receitas e despesas operacionais
(789)
(94)
(1.356)
(355)
(462)
(74)
(2.608)
(523)
Despesa de provisão para perdas esperadas
(63)
(157)
(109)
(595)
(37)
(123)
(209)
(875)
(41.208)
(23.460)
(70.806)
(55.322)
(24.139)
(14.697) (136.152)
(93.479)
Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras
198
1.283
2.470
9.484
1.379
7.531
4.047
18.298
Despesas ﬁnanceiras
(473)
(1.471)
(5.888)
(10.876)
(3.287)
(8.637)
(9.648)
(20.984)
(275)
(188)
(3.418)
(1.392)
(1.908)
(1.106)
(5.601)
(2.686)
Resultado antes do IR e CSLL
(36.895)
(18.192)
(17.125)
(16.367)
5.826
16.238
(48.194)
(18.321)
Ativos segmentos reportáveis
6.824
5.000
124.804
70.060
47.413
29.360 179.041
104.420
Investimento de capital (CAPEX)
797
1.604
25.070
13.190
467
1.261
26.334
16.055
Passivos dos segmentos reportáveis
(40.384)
(16.941)
(77.992)
(53.764)
(23.656)
(10.076) (142.030)
(80.781)
c. Segmentos geográﬁcos: A Companhia não originou receitas no exterior em 31 de dezembro de 2021 em relação ao total originado localmente (2020 - 1,84%). d. Maior cliente: Nos exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Companhia não apresentou concentração de receitas de clientes especíﬁcos. A maior concentração de receita de um único cliente foi 9,5% (2020 5,2%), do total da receita líquida de serviços da Companhia.
34. Pagamento baseado em ações: a. Descrição do acordo de pagamento baseado em
ações: Em 2021 e 2020, a Companhia concedeu pagamentos baseados em ações (“Plano”) ao seu
pessoal-chave da administração por meio de Instrumentos de Compra e Venda de Ações (“Acordo”). O Plano é administrado pela Diretoria da Companhia e em 31 de dezembro de 2021 inclui 28
funcionários (34 funcionários em 31 de dezembro de 2020). • No exercício de 2021 a Companhia
realizou 3 (três) outorgas de ações conforme segue: (i) no mês de fevereiro onde a Companhia outorgou 641.665 ações preferenciais classe A (“PNA”); (ii) no mês de março, onde a Companhia outorgou 102.980 ações PNA; e (iii) no mês de junho, onde a Companhia outorgou 339.990 ações
PNA. Todas as outorgas foram emitidas a um preço ﬁxo, sendo R$ 8,39 ou R$ 4,77 cada ação, conforme estabelecido em cada Acordo. • Em 2020 a Companhia realizou 2 (duas) outorgas de ações
da seguinte forma: (i) uma em maio de 2020, onde a Companhia outorgou 5.885.337 ações preferenciais classe A (“PNA”) e 1.666.897 ações ordinárias (“ON”); e (ii) uma em agosto de 2020, onde
a Companhia outorgou 60.000 ações PNA, ambas outorgadas com preço ﬁxo de compra para cada
ação, sendo R$ 8,39 para PNA e R$ 4,77 para ON, conforme estabelecido em cada Acordo. A Companhia utilizou ações em tesouraria para esta outorga aos funcionários (vide nota 21 (a)).
Data da outorga/beneﬁciários
Número de ações
Outorga de opções para pessoal-chave da Administração
28 de maio de 2020
7.552.234
26 de agosto de 2020
60.000
10 de fevereiro de 2021
641.665
31 de março de 2021
102.980
01 de junho de 2021
339.990
Recompras de ações
(866.241)
7.830.628
O Acordo ﬁrmado entre as partes estabelece as condições de aquisição das ações, incluindo a
quantidade e o preço das ações outorgadas aos empregados e os termos e condições de pagamento do preço de compra. O Acordo também limita a posterior venda e transferência das ações
pelo beneﬁciário e estabelece os direitos de recompra da Companhia em determinadas circunstâncias. (i) Restrições à transferência ou alienação de ações pelo beneﬁciário:O beneﬁciário não pode vender ou transferir as ações recebidas no âmbito do Plano a terceiros, a menos
que todas as seguintes condições sejam plenamente atendidas: (a) o preço total de compra de todas as ações na outorga seja pago pelo beneﬁciário à Companhia; (b) a Companhia autorizar o beneﬁciário expressamente por escrito a realizar a venda; e (c) a data limite em contrato para alienação ou transferência pelo beneﬁciário tenha passado (“Data Limite”) - cada Contrato contém
uma data limite deﬁnida, que é de até cinco anos após a data de concessão. (ii) Termos e condições de pagamento do preço da ação: Nos termos do Acordo, o pagamento do preço de
compra será feito por meio da retenção de dividendos sobre todas as ações outorgadas no Plano
a partir da data de outorga (“pagamentos ordinários”) até que o preço de compra integral tenha
sido pago. O Acordo estabelece que o pagamento será feito em até 5 anos a partir da assinatura
do Acordo, porém, caso o prazo de pagamento termine e o funcionário continue trabalhando na
Companhia, o prazo de pagamento será estendido por períodos adicionais de 1 (um) ano, até que
o pagamento total do preço de compra tenha sido feito. Enquanto o beneﬁciário for funcionário da
Empresa, não incidem juros sobre o preço de compra, caso contrário, o preço de compra será acrescido dos juros contratuais (em média 10% ao ano), até o pagamento integral. O beneﬁciário pode,
a qualquer momento, efetuar o pagamento total ou parcial do preço de compra, (“pagamentos extraordinários”). Se um beneﬁciário deixar a Empresa antes da Data Limite, o beneﬁciário deverá
pagar o saldo total em aberto do preço de compra no prazo de 5 dias úteis. Se o beneﬁciário sair
após o período de carência, o beneﬁciário deverá pagar o saldo devedor, acrescido dos juros vencidos a partir dessa data, ao longo de um período estabelecido em cada Contrato. (iii) Recompra
pela Companhia: A Companhia tem a opção de recomprar as ações por um valor igual ao valor
cumulativo dos pagamentos extraordinários feitos pelo beneﬁciário que pode exercer a seu critério nas seguintes situações: (a) Caso o beneﬁciário saia antes da Data Limite; ou: (b) Caso o beneﬁciário tenha se desligado da Companhia e não cumpra algum dos pagamentos devidos. b. Critério contábil do Plano: Uma vez que os beneﬁciários não têm obrigação de adquirir as ações,
o plano é considerado, em substância, um plano de opções. A combinação da restrição à venda ou
transferência até após a Data Limite e o direito da Companhia de recomprar as ações caso o beneﬁciário deixe a Companhia antes dessa data cria um período de serviço - o período de carência
para cada Acordo começa a partir da data de outorga até a Data Limite. A Companhia reconhece
uma despesa pelos serviços prestados pelos beneﬁciários durante o período de aquisição com um
aumento correspondente no patrimônio líquido. As despesas são registradas na rubrica “Despesas com planos de opção de compra de ações”, vide nota 26. As demais restrições à venda ou
transferência são consideradas condições de não aquisição e afetam a valorização dos prêmios.
c. Despesas de pagamento baseado em ações: A despesa reconhecida no exercício ﬁndo em
31 de dezembro de 2021 relativa ao Plano foi de R$ 2.044 (2020 - R$ 6.432), vide nota explicativa
n° 26. A tabela a seguir apresenta as despesas a serem reconhecidas de acordo com os prazos de
carência, conforme estabelecido no Acordo.
Período de prestação dos serviços (Ao Ano)
2020
2021
2022
2023
2024
Despesas referentes as
outorgas de 2020 à apropriar
(6.432)
(1.783)
(1.183)
(893)
(307)
Reversão de despesas em
2021 - Recompra de ações
300
131
119
53
Despesas referentes as
outorgas de 2021 à apropriar
(561)
(452)
(381)
(155)
Total a ser apropriado
no período de vesting
(6.432) (2.044) (1.504) (1.155)
(409)
d. Movimentação da quantidade de ações do plano
Consolidado
Ações
ON
PNA
Total
1 de Janeiro de 2020
Adições
1.666.897 5.945.337 7.612.234
31 de dezembro de 2020
1.666.897 5.945.337 7.612.234
1 de Janeiro de 2021
1.666.897 5.945.337 7.612.234
Recompras (*)
- (866.241) (866.241)
Adições (**)
- 1.084.635 1.084.635
31 de dezembro de 2021
1.666.897 6.163.731 7.830.628
(*) No exercício ﬁndo em 2021, a Companhia exerceu sua opção de recompra de 866.241 ações,
de acordo com os termos contratuais (vide nota (a) acima) uma vez que alguns beneﬁciários
deixaram a Companhia antes da “Data Limite”. A Companhia não teve que pagar, pois os funcionários não ﬁzeram nenhum pagamento extraordinário. Todas as despesas anteriormente
registradas para os empregados que saíram da Companhia foram revertidas na conta “Plano de opção de compra de ações” (vide quadro acima).
(**) No exercício ﬁndo em 2021, todas as ações recompradas pela Companhia e as ações não
alocadas que estavam em tesouraria em 31 de dezembro de 2020 foram outorgadas a novos
empregados ou empregados que já faziam parte do Plano. As condições contratuais das novas outorgas como preço de outorga, prazos de restrição e condições de pagamento eram as
mesmas das outorgas anteriores do Plano. O valor justo dos prêmios foi atualizado conforme
demonstrado a seguir.
e. Mensuração de valor justo: As outorgas possuem características semelhantes às opções,
pois o beneﬁciário tem o direito de obter os benefícios econômicos das ações por meio da venda
ou transferência, uma vez satisfeitas as condições que restringem a venda ou transferência, incluindo o pagamento de um preço ﬁxo de compra. Quaisquer dividendos pagos sobre as ações antes do pagamento do preço total de compra serão retidos e considerados como pagamento desse
preço de compra.
1. O valor justo das ações na data da outorga aos funcionários foi calculado utilizando-se a metodologia de ﬂuxo de caixa descontado, cujas premissas utilizadas na preciﬁcação são: Taxa
de desconto de 20,0% (2020 - 15,9%) , taxa de crescimento de 65,9% (2020 - 14,60%) ao ano
a partir de 2021 para o período projetivo e taxa de crescimento na perpetuidade de 4,00%
(2020 - 3,00%) a partir do quinto ano.

2.

A metodologia adotada para mensurar o valor justo dos prêmios foi a Merton (1973), uma variação do Black&Scholes, a qual desconta o valor dos dividendos das expectativas de ganhos
futuros. Esta opção foi selecionada visto que o beneﬁciário não recebe o valor dos dividendos em caixa durante o período de exercício da ação. O benefício de aquisição das ações está
considerado pela quantidade de ações atribuídas a cada tranche.
3. O cálculo da volatilidade considerou o estudo da variação de EBIT durante o decorrer do período entre 2016 e 2021. A volatilidade é aplicada ao modelo de acordo com o período para exercício. Após o 6° ano, a volatilidade utilizada considerou a volatilidade atribuída a longo-prazo
(estabelecida pela variação dos últimos 5 anos). O modelo de volatilidade é o equiprovável, ou
seja, atribui a mesma probabilidade de exercício a cada variabilidade de eventos passados.
4. Taxa de Retorno Livre de Risco foi baseada na taxa DI futura divulgada pela B3. (www.b3.com.br)
As variações na quantidade de compra de ações em aberto e seus correspondentes preços médios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Preço do
Preço do
exercício Quantidade
exercício Quantidade
por ação-Reais
de ações por ação-Reais
de ações
Saldo inicial
7.612.234
Concedidas
4,77 e 8,39
1.084.635
4,77 e 8,39
7.612.234
Canceladas
8,39
(866.241)
Saldo Final
4,77 e 8,39
7.830.628
4,77 e 8,39
7.612.234
O valor justo médio ponderado do prêmio das ações concedidas no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, determinado com base no modelo de avaliação Black-Scholes, era de R$ 1,99
e R$ 1,39 por ação, respectivamente. Os dados signiﬁcativos incluídos no modelo das concessões
referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 foram: preço médio ponderado da ação
de R$ 8,52 (2020 - R$ 4,63) na data da concessão, preço do exercício apresentado no quadro acima,
volatilidade média ponderada de 324,0% (2020 - 355,2% e 564,6%), rendimento de dividendos de
23,10% (2020 - entre 0,00% e 18,48%), uma vida esperada da opção correspondente a 8,95 anos
(2020 - entre 9 e 13 anos) (baseado na expectativa que a administração tem para o pagamento de
dividendos com base em um laudo de avaliação preparado internamente) e uma taxa de juros anual
sem risco de 7,47% (2020 - entre 2,45% e 8,12%). A volatilidade foi mensurada utilizando o histórico do EBITDA da Companhia. O período de análise para as volatilidades considera a expectativa
de tempo de exercício de cada opção de compra. As volatilidades foram anualizadas.
Programa de opção de ações
2021
2020
Valor justo na data de outorga
8,52
4,63
Preço do prêmio por ação na data de outorga
1,99
1,39
Preço de exercício
4,77 e 8,39
4,77 e 8,39
Volatilidade esperada (média ponderada)
324,05%
369,36%
Vida da opção (expectativa de vida média ponderada)
8,95 anos
10,58 anos
Dividendos esperados
23,10%
18,21%
Taxa de juros livre de risco
7,47%
6,87%
35. Outros assuntos: Impactos da COVID-19 (Coronavírus): A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em razão da disseminação da COVID-19, a percepção de
seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia depende de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um
efeito adverso relevante em seus negócios, condição ﬁnanceira, resultados operacionais e ﬂuxo
de caixa. A disseminação da COVID-19 levou a Companhia a modiﬁcar suas práticas de convivência (incluindo práticas rigorosas de higienização de locais de trabalho e dos funcionários, além do
cancelamento de participação física em reuniões, eventos e conferências) e a incorporação de trabalho remoto ou híbrido, sempre limitado a presença de menos de 35% (trinta e cinco por cento)
de colaboradores presente nos escritórios. A Companhia pode vir a tomar outras ações adicionais,
conforme exigido pelas autoridades governamentais ou conforme determinado pela Administração, considerando o melhor interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios. A
Companhia não pode garantir que essas medidas serão suﬁcientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do vírus ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades governamentais. A pandemia da COVID-19 também resultou em uma volatilidade substancialmente
maior nos mercados ﬁnanceiros brasileiros e internacionais e em indicadores econômicos, incluindo taxas de câmbio, taxas de juros e spreads de crédito. A título de exemplo, como resultado da
maior volatilidade, o circuit breaker da B3 foi acionado seis vezes em oito pregões no mês de março de 2020 e o valor dos ativos foi impactado negativamente. Quaisquer choques ou movimentos
inesperados nesses fatores de mercado podem resultar em perdas ﬁnanceiras associadas aos ativos ﬁnanceiros da Companhia, que podem deteriorar a condição ﬁnanceira da Companhia. Além
disso, as preocupações do mercado podem se traduzir em restrições de liquidez e acesso reduzido a ﬁnanciamento nos mercados local e internacional, afetando negativamente os negócios da
Companhia. No início de 2021, uma nova variante do vírus da COVID-19 começou a circular no Brasil, resultando em um aumento no número de internações e óbitos. Em 11 de março de 2021, o
Brasil foi considerado o epicentro da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, as autoridades públicas brasileiras, incluindo as autoridades dos Estados e Municípios em que a Companhia opera,
estão restabelecendo medidas restritivas, tais como restrições à circulação, isolamento social,
quarentenas e até mesmo lockdowns. A Companhia não pode garantir que tais medidas não terão um efeito relevante adverso em seus negócios. A pandemia e as políticas públicas de contenção, tais como recomendação de isolamento social, trabalho em homeofﬁce, redução da jornada
de trabalho com a consequente redução dos vencimentos e diminuição do ritmo de investimento
e consumo inﬂuenciaram o comportamento dos clientes da Companhia e de suas controladas, bem
como da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das
atividades de empresas de diversos setores, incluindo o setor de atuação de alguns dos clientes
da Companhia. Além disso, a desaceleração econômica global, incluindo aumento do desemprego, resultou e poderá resultar, mesmo após a contenção da pandemia, em menor atividade comercial. Em decorrência do cenário atual, que pode se prolongar, clientes da Companhia e suas controladas podem deixar de contratar produtos da Companhia e de suas controladas, ou não honrar
com pagamentos de produtos e serviços já contratados, resultando em um impacto adverso relevante sobre as operações e a situação ﬁnanceira da Companhia e de suas controladas. Os fracos
fundamentos macroeconômicos, aliados à desaceleração do mercado causada pela pandemia da
COVID-19, tiveram e provavelmente continuarão a ter, certo impacto no desempenho das unidades de negócios da Companhia e suas controladas, enquanto durarem as restrições impostas pelas autoridades governamentais. As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de
mercado, de crédito e operacional da Companhia podem não ser totalmente eﬁcazes para mitigar
a exposição aos riscos que podem continuar a ser causados ou potencializados pela atual pandemia. A extensão dos impactos da pandemia da COVID-19 nos negócios, na condição ﬁnanceira, na
liquidez e nos resultados da Companhia e suas controladas ainda depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos, imprevisíveis e que dependem de diversos fatores que estão
fora do seu controle, incluindo a possibilidade de ondas adicionais de surtos, como os casos conﬁrmados envolvendo a nova cepa da COVID-19 no Brasil e no mundo, e a intensidade da retração
econômica resultante das ações tomadas, ou a serem tomadas, pelas autoridades governamentais em resposta à pandemia. Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas públicas
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Fernando Maia de Oliveira Cruz - Diretor Responsável
Aos acionistas e ao conselho de administração da
Captalys Companhia de Crédito - São Paulo
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas da Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”), identiﬁcadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas.
Opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Captalys Companhia de Crédito em 31
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira consolidada da Captalys Companhia
de Crédito em 31 de dezembro de 2021, 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 com 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 dos auditores 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 de acordo com 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 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.
Redução ao valor recuperável de unidade geradora de caixa (“UGC”) que contém ágio
por expectativa de rentabilidade futura decorrente da compra da Idtrust Tecnologia
de Software Ltda.: Veja as notas explicativas n° 3.i. e 11.c., das demonstrações ﬁnanceiras
individuais e consolidadas.
Principal assunto de auditoria: A Companhia apresenta em suas demonstrações ﬁnancei-

Flávio Luque Bastos - Contador CRC 1SP174452/O-9
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
ras saldos signiﬁcativos de ágio por expectativa de rentabilidade futura, cuja avaliação do valor recuperável envolvem um elevado grau de julgamento na determinação das premissas utilizadas nos ﬂuxos de caixa futuros esperados da UGC. As projeções de ﬂuxos de caixa futuros incluem premissas e julgamentos signiﬁcativos da Companhia, tais como determinação da taxa
de desconto, taxa de crescimento na perpetuidade, projeções de receita e volume de vendas.
Consideramos esse assunto como signiﬁcativo para nossa auditoria, devido ao julgamento inerente ao processo de determinação de estimativas dos ﬂuxos de caixa futuros que, se alteradas, poderão resultar em valores substancialmente diferentes dos utilizados na elaboração das
demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: • Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram, a: • avaliação, com o auxílio dos nossos especialistas em ﬁnanças
corporativas, da razoabilidade da metodologia utilizada na determinação do valor recuperável da
UGC, bem como recálculo matemático do modelo; • avaliação da razoabilidade e teste de sensibilidade das premissas signiﬁcativas utilizadas na determinação do valor recuperável da UGC, o
que inclui o recálculo da taxa de desconto que utiliza informações comparáveis de mercado, projeções de receitas, volume de vendas a partir de informações históricas da UGC e taxa de crescimento; • avaliação se as divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas consideram as informações relevantes. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitável a avaliação do valor recuperável da unidade geradora de caixa que contém ágio por expectativa de rentabilidade futura, incluindo as
principais estimativas e julgamentos, no contexto das demonstrações ﬁnanceiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercícios ﬁndo em 31 de dezembro de 2021.
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 dos auditores: 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 responsabili-

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/MF Nº 52.311.347/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de abril de 2022, às 9h00, em sua sede localizada Avenida Baldan, nº 1500 – Nova Matão, Estado de São Paulo͕ĂĮŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) ǆĂŵĞ͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞǀŽƚĂĕĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕WĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͖ďͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϭĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖ c) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚĂĂůĚĂŶŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂŝƌĞůŝEW:ͬD&Ŷ͘Ǒ
ϯϯ͘ϱϳϵ͘ϲϱϵͬϬϬϬϭͲϬϭƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϭ͖ EM SEDE DE EXTRAORDINÁRIA: a.) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĂŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ
ĂŶŽĚĞϮϬϮϭ͖b)ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞďƀŶƵƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
ĂŽĂŶŽĚĞϮϬϮϭĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƵƌĂĚŽĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞŵĞƚĂƐĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͖ c.) Reajuste da remuneração
ŐůŽďĂůĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖d.) ZĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϭĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘tĂůƚĞƌĂůĚĂŶ&ŝůŚŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘;ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϰͿ

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de março de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid
Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Sala 6, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionista representando a
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretário: Marcio
Yassuhiro Iha. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital Social (“AFAC”) com sua única acionista CCR S.A.; e (ii) o aumento do capital social de sua
controlada Concessionária do VLT Carioca S.A (“VLT Carioca”). 6. DELIBERAÇÕES: A acionista da Companhia, por
unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberou aprovar: (i) a lavratura da presente ata sob a forma de
sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) a celebração de Contrato de AFAC entre a Companhia
e sua única acionista CCR S.A, no valor de R$ 33.635.923,00 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil,
novecentos e vinte três reais); e (iii) o aumento do capital social de sua controlada VLT Carioca no valor de até R$
16.815.922,77 (dezesseis milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos);
tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é

Edenred Soluções de Pagamentos Hyla S.A.
CNPJ/MF nº 59.158.642/0001-66 - NIRE 35.300.353.439
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
1. Data, hora e local: Realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas, na sede da Edenred
Soluções de Pagamentos Hyla S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Tocantins, nº 350, 15º andar, unidade nº 1504, Alphaville, CEP 06455-020 (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, por estarem presentes à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de
Administração. 3. Mesa: Presidente - Sr. Gilles Andre Coccoli; e Secretário - Sr. Alaor Barra Aguirre.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a reeleição de membros no quadro da Diretoria da Companhia;
(ii) a eleição de novo Diretor; e (iii) a autorização para a administração praticar todos os atos que se fizerem
necessários à formalização das deliberações a serem tomadas, nos termos do Estatuto Social e Acordo de
Acionistas da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias da
Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições,
deliberaram o seguinte: 5.1. Em razão da proximidade do fim do mandato de membros da Diretoria, resolve
a acionista aprovar a reeleição dos Srs. (i) Alfredo Antonio Bernacchi, argentino, casado, portador de
Cédula de Identidade RNE F059157-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 242.074.478-06, como Diretor
Presidente; (ii) Marcelo Fernandes Roboredo, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 18.872.603-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 090.547.058-33, como Diretor Vice-Presidente;
(iii) Viviane Pampin Rodriguez, brasileira, convivente em união estável, economista, inscrita no CPF/ME
sob o nº 037.435.667-02, portadora do RG nº 10119726-7, como Diretora Financeira da Companhia, todos
com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 6º andar, Pinheiros, CEP 05425-905, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com um mandato que se encerrará em 22 de fevereiro de 2025.
5.2. Eleger a Sra. Cristiane Nogueira de Andrade, brasileira, divorciada, economista, inscrita no CPF/ME
sob o nº 136.277.748-09, portadora do RG nº 20.316.853-7, residente e domiciliada na Rua Maria Antonia
Ladalardo, nº 325, bloco B, apto. 21, CEP 05704-130, ao cargo de Diretora sem designação específica e
para um mandato complementar até 22 de fevereiro de 2025. 5.2.1. Registrar que a Diretora ora eleita, bem
como os Diretores reeleitos serão investidos nos respectivos cargos, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, mediante a assinatura do Termo de Posse e declaram, individualmente, que
(i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito
de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo
em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da
Companhia, na forma dos Incisos I e II do §3º, do Artigo 147 da Lei das S.A. 5.3. Em razão da deliberação
tomada no item acima, resolvem os membros do Conselho de Administração da Companhia ratificar a
composição da Diretoria da Companhia com seguintes membros: (i) Alfredo Antonio Bernacchi, argentino,
casado, portador de Cédula de Identidade RNE F059157-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 242.074.478-06,
como Diretor Presidente; (ii) Marcelo Fernandes Roboredo, brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade RG nº 18.872.603-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 090.547.058-33, como Diretor
Vice-Presidente; (iii) Viviane Pampin Rodriguez, brasileira, convivente em união estável, economista,
inscrita no CPF/ME sob o nº 037.435.667-02, portadora do RG nº 10119726-7, como Diretora Financeira;
(iv) Cristiane Nogueira de Andrade, brasileira, divorciada, economista, CPF/ME sob o nº 136.277.748-09,
portadora do RG nº 20.316.853-7, como Diretora sem designação específica, todos com endereço comercial
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 6º andar, Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com um mandato que se encerrará em 22 de fevereiro de 2025. 5.4. Autorizar a
administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização dos atos
acima referidos, nos termos do Estatuto Social e Acordo de Acionistas arquivado na Companhia.
6. Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada, e depois lida,
aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.
Mesa: Gilles Andre Coccoli - Presidente; Alaor Barra Aguirre - Secretário. Membros do Conselho de
Administração da Companhia: (i) Gilles Andre Coccoli; (ii) Eric Sauvage; (iii) Andrea Keller; (iv) Ricardo
Ernesto Corrêa da Silva; e (v) Haroldo Pimentel Stumpf. Confere com o original lavrado em livro próprio.
Barueri, SP, 22 de fevereiro de 2022. Mesa: Gilles Andre Coccoli - Presidente; Alaor Barra Aguirre Secretário. JUCESP nº 180.823/22-0 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Ambipar Participações e Empreendimentos S/A convoca os acionistas da
Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária sob a forma exclusivamente digital, nos
termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009 (“ICVM 481”), no dia 04 de maio de 2022, às 18 horas, por meio da Plataforma Teams (“Plataforma
Digital”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: I. Tomada de contas dos administradores, exame,
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2021; III. Eleição
dos membros do Conselho Administração; IV. Fixação da remuneração dos administradores para o
exercício 2022. A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a
participação do acionista somente poderá ser: (a) via Boletim de Voto a Distância, cujo modelo está
disponibilizado aos acionistas nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br); (b) via Plataforma Digital, que poderá ser acessada pessoalmente ou por
procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o
acionista poderá (i) simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar
e votar na Assembleia, situação em que as instruções de voto porventura enviadas anteriormente por meio
do Boletim pelo acionista serão desconsideradas, prevalecendo o voto proferido via Plataforma Digital.
A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), conforme aplicável. A Companhia informa aos acionistas
que desejarem participar desta Assembleia que as instruções para acesso à Plataforma Digital e/ou envio
do Boletim de Voto a Distância, nos termos da ICVM nº 481, constam da Proposta da Administração e no
Manual para Participação do Acionista na Assembleia. Para participar da Assembleia por meio da Plataforma
Digital o acionista deve enviar solicitação à Companhia para o e-mail ri@ambipar.com, com antecedência
de até 5 (cinco) dias antes da sua realização, ou seja, até às 18hs - horário de Brasília - do dia 29 de abril
de 2022, a qual deverá estar devidamente acompanhada dos seguintes documentos: Pessoa Física:
(a) identificação válida com foto (cópia original ou certificada) do acionista. Os seguintes documentos podem
ser apresentados: (i) Carteira de Identidade (RG); (ii) Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE);
(iii) Passaporte; (iv) Cartão de Associação Profissional aceito como identificação para fins legais (por
exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA); ou (v) Carteira de Motorista (CNH); (b) comprovante de propriedade de
ações emitidas pela Ambipar, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (c) indicação
de e-mail para recebimento de convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente
participação na Assembleia. Pessoa Jurídica ou Entidade Legal: (a) identificação válida com foto do
representante legal (cópia original ou certificada). Os seguintes documentos podem ser enviados (i) Carteira
de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); (ii) Passaporte; (iii) Cartão de
Associação Profissional aceito como identificação para fins legais (por exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA);
ou (iv) Carteira de Motorista (CNH); (b) documentos que comprovem representação, incluindo a nomeação
por procuração e cópia dos documentos de qualificação profissional e da ata da eleição dos conselheiros; e
no caso de fundo de investimento, cópias de (i) estatuto do fundo em vigor; (ii) os documentos de qualificação
profissional de seu conselheiro ou administrador, conforme o caso; e (iii) a ata da eleição de tais conselheiros.
Se esses documentos estiverem em um idioma estrangeiro, deverão ser traduzidos para o português por um
tradutor juramentado, mas não será necessária a notarização e a consularização. Os documentos em inglês
e espanhol não precisam ser traduzidos; (c) comprovante de propriedade de ações emitidas pela Ambipar,
emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (d) indicação de e-mail para recebimento de
convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente participação na Assembleia. O exercício
do direito de voto no caso do empréstimo de ações ficará a cargo do tomador do empréstimo, exceto se o
contrato firmado entre as partes dispuser de forma diversa. A despeito da possibilidade de participação via
Plataforma Digital, a Ambipar recomenda aos acionistas a adoção do Boletim de Voto a Distância. Encontrase à disposição dos acionistas, nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente às
matérias que serão deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, nos termos da ICVM nº 481. São Paulo,
14 de abril de 2022. Tercio Borlenghi Junior - Presidente do Conselho de Administração.
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dade 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações ﬁnanceiras 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 e suas controladas 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 dos auditores 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 acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 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 da 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 e suas controladas. 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas 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 planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que
identiﬁcamos 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, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. 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 ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 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, 7 de março de 2022
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP014428/O-6

Mark Suda Yamashita
Contador CRC SP-271754/O-9

AGRO REUNIDAS S.A.
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CNPJ/MF Nº 28.539.255/0001-46 - Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 17h00min., em
ƐƵĂ ƐĞĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ǀĞŶŝĚĂ dŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ ŶǑ ϴϱϴͲ ^>ϯ Ͳ ĞŶƚƌŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ Ă Įŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵ
ƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) Exame, discussão e votação das Contas dos
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ďĂůĂŶĕŽĞĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϭ͕ĞĐƵũŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽƐ
acionistas; b.) &ŝǆĂĕĆŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖Em Sede de Extraordinária: a)ZĂƟĮĐĂƌ
Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĂ ĂůĚĂŶ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ŝƌĞůŝ͕ ĚĂ ĠĚƵůĂ ZƵƌĂů WŝŐŶŽƌĂơĐŝĂ Ͳ ZW Ͳ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ
ZΨϭ͘ϳϵϵ͘ϵϴϯ͕ϲϴ͕ďĞŵĐŽŵŽŽŽĨĞƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŵWĞŶŚŽƌĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽƐ
;ĂŶĂͲĚĞͲĂĕƵĐĂƌͿĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌĂƵĂĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŵ^ŝĐŽŽďŽĐƌĞĚŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽĚĞ^ĞƌƚĆŽǌŝŶŚŽ͕
EW:ͬD&ϳϭ͘ϯϮϴ͘ϳϲϵͬϬϬϬϭͲϴϭ͖b)ƌĂƟĮĐĂƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĂƌĂĂůĚĂŶŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂŝƌĞůŝƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ĮĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂǀĂů ŽƵ ĮĂŶĕĂ͕ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ƌĞĂŝƐ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ĮĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚĞ
ơƚƵůŽƐĞĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ơƚƵůŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ƉĞŶŚŽƌŵĞƌĐĂŶƟůŽƵ
ƌƵƌĂů͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĞŚŝƉŽƚĞĐĂ͕ĚĞďĞŶƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƚĞĚŽĂƟǀŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĂůĚĂŶ /ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ŐƌşĐŽůĂƐ ^͕͘͘
EW: ŶǑ ϱϮ͘ϯϭϭ͘ϯϰϳͬϬϬϬϭͲϱϵ ŶĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ũƵŶƚŽ ĂŽ ĂŶĐŽ KKD D ^ͬ͘ DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϮĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘Cleber Baldan - Presidente do Conselho de Administração.
(12,13,14)

ŐƵĂƐƐĂŶƚĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ nº 07.198.897/0001-59
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
^ĞŶŚŽƌĞƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐsŽƐƐĂƐ^ĞŶŚŽƌŝĂƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂĐĞŝƌĂƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĞϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƟǀŽƐ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ WĂƐƐŝǀŽƐ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂͲ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
115.981 ϰ͘ϳϲϮ͘ϮϮϵ ϱ͘ϲϳϯ͘Ϯϰϭ
ĚĞĐĂŝǆĂϯ͘ϱϳϯ
107 ϭϲ͘ϭϵϮ͘ϲϭϱ ϭϯ͘ϲϰϱ͘ϳϬϵ ŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐϭϮϲ͘ϲϯϲ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ϱϰϴ
ϰϲϯ
ϰϬϲ͘ϯϲϴ
ϱϯϭ͘ϴϳϯ ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ ϲ͘ϱϮϵ͘ϯϮϱ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐϮϯ͘ϱϳϰ
Ϯϯ͘ϴϬϯ ϰ͘ϰϯϴ͘ϱϱϲ ϯ͘ϲϵϮ͘ϵϭϮ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
ϵϮϱ͘ϲϱϬ
ϯϮϮ͘ϰϰϯ ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂ͗
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞ
ϰϵϳ Ϯ͘ϱϬϰ͘ϵϰϮ Ϯ͘ϰϴϱ͘ϯϯϱ
ϲϲϯ
ϵϲϰ ϯ͘Ϯϱϰ͘ϰϯϵ Ϯ͘ϲϯϭ͘Ϯϱϱ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽϱϱϴ
ĐůŝĞŶƚĞƐͲ
- Ϯ͘ϱϴϬ͘ϳϳϲ Ϯ͘ϬϬϳ͘ϭϰϬ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐͲ
- ;ϯϳϵ͘ϲϯϲͿ
WĂŐĄǀĞŝƐĂƉĂƌƚĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵƐƵďͲ
Ϯ͘ϭϲϴ
Ϯ͘ϵϯϵ
Ϯϴϴ͘ϰϲϰ
ϯϬϵ͘ϭϴϮ ƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ;Ϯ͘ϯϯϬ͘ϴϱϴͿ ;ϰϬϱ͘ϳϬϮͿ
;ϭϯϬ͘ϮϮϱͿ
;Ϯϴ͘ϴϬϭͿ
ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ϭϵϵ͘ϰϮϭ
ϱϴϳ͘ϴϵϰ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
KƌĚĞŶĂĚŽƐĞ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵĐŽŶƚƌŽͲ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞƉĂƌͲ
ϱϱϮ͘ϵϵϭ
ϯϯϲ͘ϰϲϲ ůĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
- ;ϰ͘ϱϵϬ͘ϲϯϭͿ ;ϱϴϯ͘ϬϬϭͿ
ƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ϯ͘ϳϱϮ
ϭϯϲ͘ϳϲϯ
ϭϯϭ͘ϳϳϳ ƐĂůĄƌŝŽƐĂƉĂŐĂƌ
ĞŶĞİĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽͲ
17
17
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƐĂůŝĞŶĂĕƁĞƐĚĞĂƟǀŽ
ƐƚŽƋƵĞƐ
- ϭ͘ϭϰϵ͘ϯϬϰ
ϵϯϱ͘Ϯϲϰ
ϳϭ͘ϮϮϰ
ϯϴϲ͘ϭϮϮ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞůͲ
/ZĞ^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
6.758
ϰϰϰ͘ϱϵϵ
ϯϮϯ͘ϯϳϳ /ZĞ^ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
;ϭϱϰͿ
;ϳ͘ϮϵϱͿ
;ϯϬ͘ϳϲϰͿ
KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƉĂŐĂƌϴ
119
ϱϯϲ͘ϮϮϴ
ϰϭϳ͘ϰϰϱ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂ
WĂƐƐŝǀŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ
85.866
ϵϭ͘ϵϭϮ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌϮϯϲ
ϭϵϰ
ϵϮϭ͘ϳϬϴ
785.561 ŽŶĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
ϮϳϮ͘ϲϵϮ
ϱϯ͘ϭϯϭ
160.771
158.705 ďĂƐĞĂĚŽĞŵĂĕƁĞƐͲ
DƵĚĂŶĕĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽͲ
;ϭϳ͘ϭϭϲͿ
ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĂƌĞĐĞďĞƌϮϰϱ͘Ϭϭϱ
519.965
80.755 ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽĂƉĂŐĂƌϮϮ͘ϵϳϯ
ϭϯ͘ϲϳϳ
ϱϭϬ͘ϯϵϰ
ϳϯϱ͘ϴϮϱ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐͲ
ϰϴϵ͘ϲϬϭ
Ϯϰϭ͘ϳϰϵ KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϰϲϲ
ϴϭ͘ϯϮϭ
ƌĞĐŽďƌĄǀĞŝƐĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϳϮϲ͘ϰϮϯ
ϱϲϮ͘ϳϲϯ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
Ϯ͘ϲϰϭ
ϯ͘ϰϮϵ
ϯϴϲ͘ϵϭϱ
ϰϱϯ͘ϯϰϱ
ϱ͘ϯϴϯ
Ϯϲϱ͘ϯϲϲ
ϯϮ͘ϴϲϰ
15
909.958
ϰϲϬ͘ϵϵϬ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐϴϮϮ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Ϯϳϳ͘ϳϵϭ
ϯϰ͘Ϯϵϭ Ϯϳ͘ϰϲϬ͘ϲϴϵ ϮϮ͘ϵϲϲ͘ϴϬϰ KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌϭ
ϭϱϮ͘ϵϳϳ
ϭϯϰ͘ϭϳϱ ϭϯ͘ϭϵϭ͘ϬϬϱ ϭϮ͘ϲϭϴ͘Ϯϯϵ :ƵƌŽƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ
Caixa restrito
58.990
ϯϰ͘ϱϲϮ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĞĐĂŵďŝĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐϮϲϮ͘ϴϳϯ
ϮϰϮ͘ϲϬϲ ϯ͘ϭϳϯ͘Ϭϯϭ Ϯ͘ϯϱϮ͘ϴϳϳ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͲ
165.077
Ϯϲ͘ϯϬϭ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂͲ
ϳϴϴ͘Ϯϴϵ ϰϮ͘ϳϲϬ͘ϭϴϲ ϯϴ͘ϲϰϵ͘ϬϬϵ 'ĂŶŚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐͲ
ϭϱ͘ϯϭϭ
- ŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐϴϳϳ͘ϭϴϳ
;ϰϭϲ͘ϮϲϴͿ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘ϰϴϬ
ϭ͘ϵϬϰ Ϯ͘ϴϲϯ͘ϯϯϴ Ϯ͘ϰϳϮ͘ϯϰϭ ĚĞĐŽŵƉƌĂǀĂŶƚĂũŽƐĂ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞƉĂƌͲ
/ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϭ͘Ϯϯϯ͘ϭϴϳ
ϰϯϴ͘ϲϵϲ
ƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ϮϰϬ͘ϮϵϬ
187.995
ϵϱϰ͘ϵϭϳ
ϳϵϮ͘ϰϭϱ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞďƀŶƵƐĞ
/ZĞ^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
Ϯ͘ϱϴϲ
ϯϰϲ͘ϲϰϱ
ϰϭ͘ϱϰϯ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝƐƚĂƐ
ϭϲϭ͘ϬϰϮ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐͲ
ϯϱϴ͘Ϭϱϯ
KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌͲ
- 1.879.695
957.671 ĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐͲ
ϯϴϳ͘Ϭϰϰ WĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĞŵĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ϰϰ͘Ϯϴϴ
ϰϬ͘ϰϵϴ
968.000
ϵϭϲ͘ϯϳϰ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ϯϮ͘Ϭϵϴ
ĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂͲ
;Ϯ͘ϴϭϯͿ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
150.511
ϭϮϱ͘ϮϮϳ ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
- ϰ͘ϱϰϴ͘ϲϰϰ ϳ͘ϱϱϮ͘ϴϬϲ KƵƚƌŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƉĂŐĂƌͲ
ϭϰϲ͘ϴϴϵ
ϭϰϵ͘Ϭϭϴ
Ϯϰϲ͘ϭϬϮ
ϯϯϳ͘ϲϮϬ
/ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
- ϯ͘Ϭϱϭ͘ϲϮϴ ϭ͘ϵϬϬ͘Ϯϰϭ /ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϮϮ͘ϱϬϯ
ϮϮ͘ϱϬϯ ϯ͘ϴϰϬ͘ϱϱϵ ϯ͘ϳϭϯ͘ϲϯϱ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
;ϭ͘ϱϴϭͿ
;ϲ͘ϯϮϱͿ
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐͲ
68.709
- ŽŶĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
- Ϯ͘ϴϵϯ͘ϰϳϳ Ϯ͘ϴϮϰ͘ϲϯϳ WĞƌĚĂƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϯϭϵ͘ϳϮϳ
- ĞŶĞİĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽͲ
ϲϲϵ͘ϰϳϱ
ϳϮϴ͘ϳϯϰ
ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂͲ
58.701
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
ϯ͘ϵϬϰ
ϱ͘ϰϴϯ
ϭϴϯ͘ϱϬϭ
ϮϴϮ͘ϴϮϭ WĂŐĄǀĞŝƐĂƉĂƌƚĞƐ
ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐͲ
;ϲϰϴ͘ϯϭϱͿ ;ϭϯϮ͘ϯϵϵͿ
Ϯϵϭ͘Ϭϲϴ
Ϯϯϯ͘ϵϳϲ ϭϮ͘ϱϲϬ͘ϴϰϰ ϭϮ͘ϱϬϰ͘ϳϯϰ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ϰϭϭ͘ϱϵϲ
ϱϬϯ͘ϯϵϭ
17.100
15.005 ĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͲ
ϲϴ͘ϯϭϭ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϱ͘ϰϰϬ͘Ϭϳϭ Ϯ͘ϳϳϲ͘ϭϳϮ
780.067
ϰϯϰ͘ϰϳϵ WĂƐƐŝǀŽƐƐĞƚŽƌŝĂŝƐ
- ϭ͘Ϯϴϲ͘ϰϭϳ
ϰϳϯ͘ϵϵϵ KƵƚƌŽƐ
ϭϯϲ
;Ϯϭ͘ϵϴϵͿ
ϯϬϭ͘ϲϴϵ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ϯϭ͘ϰϮϱ
ϭϬϮ͘ϯϴϬ
ϵϮ͘ϭϬϵ ϴ͘ϱϴϱ͘ϲϬϱ ϲ͘ϲϰϵ͘ϰϯϵ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽͲ
- ϭϬ͘ϵϯϲ͘ϲϲϯ ϳ͘ϵϴϴ͘ϮϬϴ ZĞĐĞŝƚĂƐĚŝĨĞƌŝĚĂƐ
ϯϲ͘ϰϰϬ
ϰϯ͘ϬϬϬ sĂƌŝĂĕƁĞƐĞŵ͗
ƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ
ϳϬϱ͘ϵϴϮ
ϲϵϱ͘ϵϯϴ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
ϲϳ͘Ϯϵϭ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐͲ
;ϰϬϰ͘ϬϭϱͿ
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
1.966
Ϯ͘ϯϭϳ ϳ͘ϵϰϵ͘Ϯϯϯ ϳ͘ϵϭϴ͘ϱϰϳ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĐşǀĞŝƐϮϬ͘ϰϵϮ
;Ϯϰϱ͘ϭϳϰͿ ;ϭϭϳ͘ϭϲϲͿ
ϭϵ͘Ϯϲϳ ϭ͘ϲϲϱ͘ϮϬϯ ϭ͘ϯϴϬ͘ϮϭϬ ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϱϯ
- ϭϲ͘ϲϰϴ͘ϲϬϲ ϭϰ͘Ϭϲϴ͘ϱϬϲ KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌͲ
- ϭ͘ϬϵϬ͘ϭϭϮ
ϳϰϮ͘ϴϭϳ /ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝͲ
/ŶƚĂŶŐşǀĞůĞĄŐŝŽ
- ϭϳ͘ϳϴϭ͘ϰϵϴ ϭϳ͘ϯϬϴ͘ϰϯϵ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽ
ĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϰ͘Ϭϲϭ
;ϰ͘ϳϵϯͿ ;Ϯ͘ϰϳϬ͘ϴϳϱͿ
69.977
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂ
ϯϰϴ
;ϲϬ͘ϮϬϬͿ ;ϮϮϰ͘ϱϱϵͿ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭ͘ϯϯϯ͘Ϯϱϴ ϭ͘ϯϯϱ͘ϯϱϰ ϱϳ͘ϰϭϵ͘ϳϬϳ ϱϭ͘ϳϯϲ͘ϭϬϭ WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐϳϯ͘ϳϬϵ
ϭϲϲ͘ϱϰϲ
;ϳϭϲͿ
;ϳϭϬͿ
ϱϵϭ͘Ϯϲϳ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
- ϯ͘ϴϴϲ͘ϲϵϲ
- dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
ϭ͘ϰϴϲ͘Ϯϱϱ ϭ͘ϰϲϵ͘ϱϮϵ ϳϬ͘ϲϭϬ͘ϳϭϮ ϲϰ͘ϯϱϰ͘ϯϰϬ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KƌĚĞŶĂĚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĂƉĂŐĂƌͲ
;ϯ͘ϳϯϳͿ
;ϭϱϬ͘ϬϴϳͿ ;ϭϳϯ͘ϴϳϬͿ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϱ͘ϳϯϯ͘ϭϱϴ ϯ͘ϬϭϮ͘ϰϲϱ ϳϭ͘Ϯϰϵ͘ϱϴϵ ϲϬ͘ϵϭϴ͘ϴϱϭ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐͲ
;ϭϯϭ͘ϮϲϬͿ ;ϮϭϮ͘ϲϵϵͿ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϲ͘ϬϭϬ͘ϵϰϵ ϯ͘Ϭϰϲ͘ϳϱϲ ϵϴ͘ϳϭϬ͘Ϯϳϴ ϴϯ͘ϴϴϱ͘ϲϱϱ ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ϯ͘ϯϴϲ͘Ϭϱϲ ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ϯ͘ϯϴϲ͘Ϭϱϲ ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
50.856
;ϵϭ͘ϵϯϱͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ;ϱϮϳ͘ϱϲϰͿ ;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ
;ϱϮϳ͘ϱϲϰͿ ;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ ĞŶĞİĐŝŽƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
;ϯϰ͘ϬϬϰͿ
;ϯϳ͘ϰϰϰͿ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ Ϯ͘ϯϮϴ͘Ϯϱϯ ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ Ϯ͘ϯϮϴ͘Ϯϱϯ ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ ĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂů
;ϯ͘ϭϴϴͿ
;ϭϭ͘ϬϬϳͿ
;ϲϮ͘ϰϭϬͿ
;ϯϰ͘ϱϮϮͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
dƌĂŶƐĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϲϲϮ͘ϬϱϭͿ ;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ
;ϲϲϮ͘ϬϱϭͿ
;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ ĚĂǆǆŽŵDŽďŝů
;ϮϬϴ͘ϭϭϴͿ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ ϲ͘ϱϮϵ͘ϯϮϱ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
sĞŶĚĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͲ
;ϯϭ͘ϴϱϳͿ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝͲ
ĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐĐĂŵďŝĂŝƐĚĞ
Acionistas
ĕƁĞƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
- ;ϴϬϮ͘ϲϯϬͿ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ϰ͘ϱϮϰ͘ϲϵϰ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ϰ͘ϱϮϰ͘ϲϵϰ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞ
ŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌͲdϯ͘ϵϵϭ
;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
ϯ͘ϵϵϭ
ϱϴ͘ϭϬϰ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ
ĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
;ϱϭ͘ϵϰϳͿ
'ĂŶŚŽƐ;ƉĞƌĚĂƐͿĂƵƚŽƌŝĂŝƐĐŽŵ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
- Ϯϯ͘ϱϳϰ͘ϴϳϮ ϭϳ͘ϵϱϰ͘Ϭϴϴ KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĞ
ƉůĂŶŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
ƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
;ϰϱϲͿ
ϴϵ͘ϭϯϴ ;ϭϲϰ͘ϰϭϭͿ ;ϭϲϴ͘ϰϰϬͿ
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀͲ
ĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐͲ
Ϯϵ͘ϯϳϯ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ ŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϲϵ͘Ϯϯϵ ;ϯ͘Ϯϴϴ͘ϰϯϭͿ ;ϭ͘ϲϰϯ͘ϮϱϱͿ
ϰ͘ϱϮϰ͘ϲϵϰ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ Ϯϴ͘Ϭϵϵ͘ϱϲϲ ϭϵ͘ϱϯϭ͘ϯϭϱ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽŶĂƐ ϳϯ͘ϰϭϬ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŚĞĚŐĞĚĞŇƵǆŽĚĞ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐϭϳϱ͘ϳϵϬ
ϭϲϭ͘ϯϰϴ ϱ͘Ϯϵϳ͘ϭϳϰ ϱ͘ϬϬϲ͘ϭϴϰ
ĐĂŝǆĂĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ ϲ͘ϬϭϬ͘ϵϰϵ ϯ͘Ϭϰϲ͘ϳϱϲ ϵϴ͘ϳϭϬ͘Ϯϳϴ ϴϯ͘ϴϴϱ͘ϲϱϱ &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĐŽŶũƵŶƚŽ;ϮϮϮ͘ϯϲϮͿ ;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ ;ϲϬϮ͘ϱϮϲͿ ;ϱϮϳ͘ϳϱϬͿ
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝͲ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐͲ
;ϰϭϳ͘ϮϭϲͿ
;ϭ͘ϭϰϮͿ
ŵŽŶŝĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐϭϲ͘ϵϱϱ
ϭϮϬ͘ϲϲϲ
- ĞŵĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐϮ͘ϯϯϬ͘ϴϱϴ
ϰϬϱ͘ϳϬϮ
ϭϯϬ͘ϮϮϱ
Ϯϴ͘ϴϬϭ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕
sĂƌŝĂĕĆŽůşƋƵŝĚĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂƐ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĐĂŝǆĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽͲ
;ϱϵϮ͘ϳϯϯͿ
ĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
;ϱϴϭͿ
ϭ͘ϳϳϮ
;ϯϵϵͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽͲ
- ϰ͘ϱϵϬ͘ϲϯϭ
ϱϴϯ͘ϬϬϭ dşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐϱϯ
ϭϭϵ͘ϴϰϳ ;ϱϰϳ͘ϱϳϮͿ ;ϯϲϯ͘ϳϮϳͿ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂͲ
ZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽă
ůşƋƵŝĚŽƐĚĞ/ZĞ^;ϮϬϭ͘ϰϭϲͿ ;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ ;ϰϰϲ͘ϳϮϰͿ ;ϱϬϲ͘ϱϬϳͿ ůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Ϯ͘ϯϯϬ͘ϴϱϴ
ϰϬϱ͘ϳϬϮ ϰ͘ϳϮϬ͘ϴϱϲ
ϲϭϭ͘ϴϬϮ ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ϮϮϴ͘ϳϳϵͿ ;ϭϯϵ͘ϯϵϴͿ
;ϭϭϳ͘ϳϬϱͿ
;ϲϰ͘ϯϰϭͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;Ϯϯϯ͘ϯϱϱͿ ;ϭϱϵ͘ϴϳϵͿ ;ϯ͘Ϯϳϱ͘ϲϭϭͿ ;ϰ͘ϴϴϯ͘ϲϭϱͿ WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ϯϵ͘ϵϭϮ ;Ϯϳϳ͘ϭϴϰͿ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƚŽƚĂů
ϭ͘ϵϲϳ͘ϰϯϯ
ϭϭϳ ϲ͘ϬϴϮ͘ϲϬϭ
ϴϮϬ͘ϲϯϰ ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϭϮϰ͘ϯϯϬ
Caixa
restrito
Ϯϲ͘ϯϭϰ
ϭϮϮ͘ϬϬϰ
ϭϭϳ͘ϭϯϲ ϭ͘ϱϵϰ͘Ϭϵϲ
ϱϯϬ͘ϱϱϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůůşƋƵŝĚĂ;ϯϲ͘ϭϴϬͿ
;ϵϯ͘ϮϯϴͿ
;ϲϲϭ͘ϯϰϳͿ ;ϯ͘ϯϲϰ͘ϬϵϱͿ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐϭ͘ϵϲϳ͘ϰϯϯ
117 ϭ͘ϵϲϳ͘ϰϯϯ
117 ĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
;ϯϲϲ͘ϰϵϬͿ ϱ͘ϱϵϯ͘ϵϵϮ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐϭϱϵ͘ϳϵϬ
ϭϲ͘ϰϮϲ
ϭϯ͘ϭϲϱ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
- ϰ͘ϭϭϱ͘ϭϲϴ
ϴϮϬ͘ϱϭϳ ZĞƐƵůƚĂĚŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂ
ϭ͘ϵϲϳ͘ϰϯϯ
ϭϭϳ ϲ͘ϬϴϮ͘ϲϬϭ
ϴϮϬ͘ϲϯϰ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
;ϭϰϳ͘ϱϯϭͿ ;ϭϯϱ͘ϵϴϭͿ ;Ϯ͘ϳϬϵ͘ϯϱϮͿ ;Ϯ͘ϭϮϯ͘ϭϲϯͿ ĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
ϴϭϵ͘ϳϮϵ
ϭ͘ϴϱϮ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ϯϵ͘ϳϵϭ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ ĚŽ/ZĞ^
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϱϭϳ ϲ͘Ϭϴϯ͘ϳϰϬ ϭ͘ϴϮϵ͘ϴϰϲ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽͲ
ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ŝŶƚĂŶŐşǀĞů͕
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ /ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĂƟǀŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂͲ
- Ϯϱ͘ϴϳϮ͘ϭϬϵ ϮϬ͘ϰϯϳ͘ϴϯϱ Corrente
;ϯϴͿ
;ϳϴϳ͘ϲϬϮͿ
;ϵϰϭ͘ϰϬϭͿ ĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ;ϮϱϵͿ
- ;ϰ͘ϳϳϱ͘ϬϵϴͿ ;ϰ͘Ϭϯϰ͘ϲϴϴͿ
ƵƐƚŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
ŝĨĞƌŝĚŽ
- ϭ͘Ϯϯϯ͘ϭϴϳ
ϰϯϴ͘ϲϵϲ ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐĚĞ
ĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐͲ
- ;ϭϵ͘ϯϭϲ͘ϭϱϱͿ ;ϭϰ͘ϱϬϭ͘ϳϮϱͿ
;ϯϴͿ
ϰϰϱ͘ϱϴϱ ;ϱϬϮ͘ϳϬϱͿ ĐĂŝǆĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽ
;ϵϰ͘ϲϯϭͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌƵƚŽ
Ͳ
Ͳ ϲ͘ϱϱϱ͘ϵϱϰ ϱ͘ϵϯϲ͘ϭϭϬ ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐͲ
;ϳϮϯ͘ϰϭϲͿ
;ϵϱϵ͘ϭϰϲͿ ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ ϲ͘ϱϮϵ͘ϯϮϱ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ ŶŽǀŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ
;ϱϭ͘ϮϵϵͿ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐ͗
ĂŝǆĂƌĞĐĞďŝĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϭϲ͘ϴϮϭͿ
;ϭϯ͘ϲϳϱͿ ;Ϯ͘ϭϰϰ͘ϱϱϯͿ ;ϭ͘ϴϬϱ͘ϮϯϴͿ Acionistas
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ŝŶƚĂŶŐşǀĞů
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ ĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͲ
ϯ͘ϬϵϬ
Ϯ͘ϴϱϭ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐϮ͘ϯϰϯ
;ϲ͘ϱϮϵͿ
ϯϴϰ͘Ϯϱϭ
ϭϲϵ͘ϰϴϭ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
;ϱ͘ϮϮϬͿ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ;ϭϰ͘ϰϳϴͿ
;ϮϬ͘ϮϬϰͿ ;Ϯ͘ϰϴϯ͘ϳϭϴͿ ;Ϯ͘ϱϵϰ͘ϵϬϯͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
- ϰ͘ϯϲϬ͘ϰϳϲ ϭ͘Ϭϳϳ͘ϲϲϮ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ
;ϭϮ͘ϬϬϬͿ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽ
ϭ͘ϬϮϱ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ ϲ͘ϱϮϵ͘ϯϮϱ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ KƵƚƌŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽʹZΨ
ϭ͘ϮϱϬ͕ϳϴ
ϭϰϯ͕ϵϮ
ϯ͘ϳϲϱ͕ϰϳ
ϳϲϱ͕ϱϴ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂͲ
EƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐ
ĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ;ϲϵ͘ϭϵϱͿ
;ϭϵ͘ϱϱϭͿ
;ϱ͘ϱϳϭ͘ϬϰϴͿ
;ϰ͘ϳϬϱ͘ϬϮϯͿ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŝŵƉŽƐƚŽƐ;ϭϰ͘ϰϳϴͿ
;ϮϬ͘ϮϬϰͿ ϰ͘ϬϳϮ͘Ϯϯϲ ϯ͘ϯϰϭ͘ϮϬϳ ;ŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐͿ
ϭ͘ϳϯϰ
ϭ͘ϳϯϰ
ϭ͘ϳϯϰ
ϭ͘ϳϯϰ &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕
ũƵƐƚĞ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
- ϭϮ͘ϲϰϰ͘ϰϯϮ ϭϭ͘ϱϴϬ͘ϯϰϯ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐͲ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŽďƌĞ
ĂƉŝƚĂů ZĞƐĞƌǀĂĚĞ ZĞƐĞƌǀĂƐ ƉĂƚƌŝŵŽͲ >ƵĐƌŽƐĂĐƵͲ ĚĞĐŽŶƚƌŽůĂͲ ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂͲ
ĐŽŶƐŽůŝͲ
ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ƐŽĐŝĂů
ĐĂƉŝƚĂů ĚĞůƵĐƌŽƐ
ŶŝĂů
ŵƵůĂĚŽƐ
ĚŽƌĞƐ
ĚŽƌĞƐ
ĚĂĚŽ
^ĂůĚŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ
ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ;ϭ͘ϭϮϱ͘ϬϱϭͿ ϭ͘ϰϴϰ͘ϴϱϵ ;Ϯϭϭ͘ϮϳϯͿ
Ͳ ϭ͘ϵϲϵ͘ϮϭϮ ϭϯ͘ϲϭϲ͘ϰϬϬ ϭϱ͘ϱϴϱ͘ϲϭϮ ĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ;ϭϭϯ͘ϵϯϱͿ ;ϮϬϳ͘ϴϴϳͿ ;ϭϬ͘ϱϮϭ͘ϭϭϰͿ ;ϯ͘ϴϴϳ͘ϮϰϰͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
Ϯϰϵ͘ϰϳϵ
ϭ͘Ϭϳϳ͘ϲϲϮ ϭ͘ϯϮϳ͘ϭϰϭ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͗
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;ϱϴϭͿ
;ϱϴϭͿ
;ϱϴϭͿ ĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ;ϰ͘ϴϲϭͿ
;ϭ͘ϱϵϲͿ ;Ϯ͘ϯϰϭ͘ϲϬϳͿ ;ϭ͘ϳϴϰ͘ϱϳϮͿ
WĞƌĚĂĚĞŚĞĚŐĞĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
- ;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ
- ;ϭϳϭ͘ϭϵϲͿ
;ϯϱϲ͘ϱϱϰͿ ;ϱϮϳ͘ϳϱϬͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŽďƌĞ
ũƵƐƚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
;ϳϳ͘ϱϴϱͿ
ϭϯϱ͘ϲϴϵ
ϱϴ͘ϭϬϰ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ;ϰϳϳͿ
;ϰϮϲͿ
;ϰϲϭ͘ϱϭϳͿ ;ϱ͘ϰϮϱ͘ϯϰϰͿ
WĞƌĚĂƐĂƚƵĂƌŝĂŝƐĞŵƉůĂŶŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽĚĞĮŶŝĚŽͲ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ
;ϯϲ͘ϰϲϮͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽůşƋƵŝĚĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϭϵϮͿ
;ϮϬϬͿ
;ϭϲϱ͘ϱϰϰͿ ;ϱϬϭ͘ϭϮϭͿ
ĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭϴϮ
ϭϴϮ ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
- ϰ͘ϯϵϳ͘ϳϳϮ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ
Ͳ ;Ϯϰϵ͘ϯϲϮͿ
;Ϯϱϳ͘ϭϰϱͿ ;ϱϬϲ͘ϱϬϳͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
;ϮϮϳ͘ϬϭϮͿ
ĨĞŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂƌĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ϴ͘Ϯϰϰ
ϴ͘Ϯϰϰ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
197.679
KƉĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐ
698.998
698.998 WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
;ϳϱϲ͘ϵϭϮͿ ;ϳϱϲ͘ϵϭϮͿ ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽĚşǀŝĚĂͲ
;ϲϰϳ͘ϭϭϱͿ ;ϭϲϯ͘ϭϳϳͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐ
579
579
579 ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶͲ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Ϯϱϱ͘ϯϱϯ
- ;Ϯϱϱ͘ϯϱϯͿ
- ĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽĚşǀŝĚĂͲ
ϰ͘ϯϮϱ͘ϵϭϴ ϭ͘ϰϵϬ͘ϵϴϲ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
6.666
6.666 ZĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽă
dŽƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞ
ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐϮϯ͘ϱϰϬ
ϳϰ͘ϰϳϯ
Ϯϰ͘ϲϯϳ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
Ͳ
Ͳ Ϯϱϱ͘ϯϱϯ
Ͳ ;Ϯϱϰ͘ϳϳϰͿ
ϱϳϵ
;ϰϯ͘ϬϬϰͿ
;ϰϮ͘ϰϮϱͿ ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉŽƌƚĞ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϱ͘Ϯϵϱ
ϱ͘Ϯϵϱ
ϱ͘Ϯϵϱ
Ϯ͘ϮϱϮ͘ϯϬϲ
dƌĂŶƐĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞŇĞǆŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ
- ;ϭ͘ϮϮϯ͘ϵϴϴͿ ŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐ
;ϳ͘ϮϬϰͿ
;ϲ͘ϴϳϮͿ ;ϭ͘ϱϰϯ͘ϱϱϵͿ ;ϯϬϴ͘ϳϯϳͿ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ
ϱϭϲ͘ϰϮϳ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐͲ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ
ϯϬϵ͘ϱϴϱ
;ϱϮϮ͘ϱϵϮͿ ;ϭϳϰ͘ϮϮϳͿ
DƵĚĂŶĕĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ
ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ ĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ
dŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ͳ ;ϯϵϳ͘ϵϳϲͿ
Ͳ
Ͳ
ϱ͘Ϯϵϱ ;ϯϵϮ͘ϲϴϭͿ
ϯ͘ϱϲϬ͘ϭϳϱ ϯ͘ϭϲϳ͘ϰϵϰ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
;ϰϱ͘ϬϮϰͿ
;ϮϮ͘ϴϬϰͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
ϭ͘ϴϮϬ͘ϲϳϳ ;ϭ͘ϱϮϯ͘ϬϮϳͿ ϭ͘ϳϰϬ͘ϮϭϮ ;ϰϲϬ͘ϲϯϱͿ
Ͳ ϭ͘ϱϳϳ͘ϮϮϳ ϭϳ͘ϵϱϰ͘Ϭϴϴ ϭϵ͘ϱϯϭ͘ϯϭϱ ďĂƐĞĂĚĂĞŵĂĕƁĞƐͲ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
- Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ Ϯ͘ϭϲϴ͘ϴϰϵ
ϰ͘ϯϲϬ͘ϰϳϲ ϲ͘ϱϮϵ͘ϯϮϱ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĚĞ
KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐͲ
;ϲϵϴ͘ϭϰϳͿ ;Ϯϲϵ͘ϵϳϳͿ
;Ϯϲ͘ϭϬϭͿ ;ϰϵϱ͘ϬϰϴͿ
ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
16.955
16.955
ϭϬϯ͘ϳϭϭ
ϭϮϬ͘ϲϲϲ ZĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĂƟǀŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
69.155
ϲϱ͘ϰϳϴ
ĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ;ϮϮϮ͘ϯϲϮͿ
- ;ϮϮϮ͘ϯϲϮͿ
;ϯϴϬ͘ϭϲϰͿ ;ϲϬϮ͘ϱϮϲͿ ĚĞĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ϭ͘ϯϵϳ
ũƵƐƚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞŵŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
ϯ͘ϵϵϭ
ϯ͘ϵϵϭ
ϯ͘ϵϵϭ KƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽ
WĞƌĚĂƐĂƚƵĂƌŝĂŝƐĞŵƉůĂŶŽĚĞ
ďĞŶĞİĐŝŽĚĞĮŶŝĚŽůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
Ϯϵ͘ϯϳϯ
Ϯϵ͘ϯϳϯ ;ƵƟůŝǌĂĚŽͿŶĂƐĂƟǀŝĚĂͲ
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭ͘ϳϳϮ
ϭ͘ϳϳϮ ĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ;ϭϬϯ͘ϭϮϵͿ ;ϭϰϮ͘ϱϬϴͿ Ϯ͘ϯϭϲ͘ϭϵϮ ϰ͘ϱϬϮ͘ϯϮϴ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
Ͳ
Ͳ
Ͳ ;ϮϬϭ͘ϰϭϲͿ
Ͳ ;ϮϬϭ͘ϰϭϲͿ
;Ϯϰϱ͘ϯϬϴͿ ;ϰϰϲ͘ϳϮϰͿ ĐƌĠƐĐŝŵŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶͲ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ϯ͘ϰϲϲ
;ϳϭϭͿ Ϯ͘ϬϰϮ͘ϯϭϴ ϰ͘ϴϬϯ͘ϰϴϵ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĂƉŝƚĂů
ϭ͘ϱϲϱ͘ϯϳϵ
- ;ϭ͘ϱϲϱ͘ϯϳϵͿ
Ϯ͘ϮϱϮ͘ϯϬϲ Ϯ͘ϮϱϮ͘ϯϬϲ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĨĞŝƚŽĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϭϬϳ
818 ϭϯ͘ϲϰϱ͘ϳϬϵ ϴ͘ϰϳϴ͘ϲϮϭ
ƉĂƌĂŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
ϭ͘ϯϱϵ
ϭ͘ϯϱϵ ĨĞŝƚŽĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƐŽďƌĞ
KƉĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĕƁĞƐĞǆĞƌĐŝĚĂƐ
;ϭϲ͘ϰϮϱͿ
;ϭϲ͘ϰϮϱͿ ŽƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϭϲ͘ϱϬϬͿ
;ϭϲ͘ϱϬϬͿ ;ϭ͘ϯϲϯ͘ϰϲϮͿ ;ϭ͘ϯϳϵ͘ϵϲϮͿ ĚĞĐĂŝǆĂͲ
ϱϬϰ͘ϱϴϴ
ϯϲϯ͘ϱϵϵ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
- Ϯ͘ϭϲϵ͘ϵϮϬ
- ;Ϯ͘ϭϲϵ͘ϵϮϬͿ
- ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
KƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
;Ϯ͘ϴϲϴͿ
;Ϯ͘ϴϲϴͿ
;ϯ͘ϮϰϰͿ
;ϲ͘ϭϭϮͿ ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϯ͘ϱϳϯ
107 ϭϲ͘ϭϵϮ͘ϲϭϱ ϭϯ͘ϲϰϱ͘ϳϬϵ
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
;ϵ͘ϵϲϯͿ
;ϵ͘ϵϲϯͿ
;ϵ͘ϵϲϯͿ ĐƌĠƐĐŝŵŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿ
ZĞŇĞǆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
Ϯ͘ϯϯϵ
Ϯ͘ϯϯϵ ĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶͲ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂƐĞĂĚŽĞŵĂĕƁĞƐ
Ϯϴ͘Ϯϳϰ
Ϯϴ͘Ϯϳϰ
ϯ͘ϰϲϲ
;ϳϭϭͿ Ϯ͘ϬϰϮ͘ϯϭϴ ϰ͘ϴϬϯ͘ϰϴϵ
dŽƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ϭ͘ϱϲϱ͘ϯϳϵ ;ϭϮ͘ϴϯϭͿ
ϱϴϴ͘Ϭϰϭ
Ͳ ;Ϯ͘ϭϲϵ͘ϵϮϬͿ
;Ϯϵ͘ϯϯϭͿ
ϵϬϭ͘ϭϰϳ
ϴϳϭ͘ϴϭϲ ƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ϮϵϮ͘Ϯϴϰ
/ZĞ^ƉĂŐŽƐ
ϯϴ
995.716
ĨĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐͲ
1.071
1.071
;ϮϴϴͿ
ϳϴϯ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
dƌĂŶƐĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƌĞŇĞǆŽĚĞŝŶǀĞƐƟĚĂƐ
- ϭ͘ϬϬϴ͘Ϯϵϰ
- ϭ͘ϬϬϴ͘Ϯϵϰ
ϯϮϲ͘ϵϬϯ ϭ͘ϯϯϱ͘ϭϵϳ
ŽŶƚĂĚŽƌĂ
ŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ
Ϯ͘ϭϭϱ͘ϱϱϰ Ϯ͘ϭϭϱ͘ϱϱϰ
ZŝƚĂĚĞĄƐƐŝĂĚŽŵĂƌĂůͲZϭ^WϮϯϴϭϵϰͬKͲϵ
DƵĚĂŶĕĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ
- ;ϭ͘ϴϯϳ͘ϳϬϬͿ ;ϭ͘ϴϯϳ͘ϳϬϬͿ
dŽƚĂůĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ͳ ϭ͘ϬϬϴ͘Ϯϵϰ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘Ϭϳϭ ϭ͘ϬϬϵ͘ϯϲϱ
ϲϬϰ͘ϰϲϵ ϭ͘ϲϭϯ͘ϴϯϰ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
ϯ͘ϯϴϲ͘Ϭϱϲ ;ϱϮϳ͘ϱϲϰͿ Ϯ͘ϯϮϴ͘Ϯϱϯ ;ϲϲϮ͘ϬϱϭͿ
Ͳ ϰ͘ϱϮϰ͘ϲϵϰ Ϯϯ͘ϱϳϰ͘ϴϳϮ Ϯϴ͘Ϭϵϵ͘ϱϲϲ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽŶĂƐĞĚĞĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

Concessionária do Bloco Central S.A.
CNPJ/MF nº 42.206.269/0001-79

Relatório de Administração (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE
3»O0AULO DEABRILDE
!!DMINISTRA¼»O
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
Demonstração do resultado no período entre 20 de maio (data de constituição)
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA -½TODOINDIRETONOPERÁODOENTREDEMAIO
a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
Ativo
Nota
2021 Passivo
2021
Nota
Circulante
2021
Nota
2021
Circulante
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6
 Fornecedores

 Fluxo de caixa das atividades operacionais

 Receita operacional
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6
 Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas
Prejuízo líquido do período


 Custo dos serviços prestados
Contas a receber - partes relacionadas

99 Impostos e contribuições a recolher

!JUSTESPOR
 3ERVI¼OS
Tributos a recuperar
 Obrigações sociais e trabalhistas

Imposto renda e contribuição social diferidos

 Custo com pessoal

Despesas antecipadas e outras
 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE

Juros sobre debêntures

 Custo de construção
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
77.466 Não circulante
Seguros

Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros

Não circulante
Outros

2ENDIMENTOSDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

Debêntures

 Operação assistida
Realizável a longo prazo

(2.348)


Tributos diferidos
7
 Obrigações sociais e trabalhistas

Variações nos ativos e passivos
 Prejuízo bruto
 4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE

(Aumento) redução dos ativos
Imobilizado
9
 Patrimônio líquido
Despesas operacionais
Contas
a
receber
partes
relacionadas


 Despesas gerais e administrativas
Intangível

 Capital social
Tributos a recuperar


Infraestrutura em construção

 0REJUÁZOSACUMULADOS
3ERVI¼OS

$ESPESASANTECIPADASEOUTROSCR½DITOS


4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
 4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO
Despesas com pessoal

Aumento (redução) dos passivos

4OTALDOATIVO
 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS

Fornecedores

!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Outros

Fornecedores - partes relacionadas


.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREFERENTEAOPERÁODODEDEMAIODEADEDEZEMBRODE
Impostos e contribuições a recolher

2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO

6ALORESEXPRESSOSEMMILHARESDE2EAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
0AGAMENTOSCOMIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

2ESULTADOlNANCEIRO


Obrigações socias e trabalhistas

1. Contexto operacional: !#ONCESSION¶RIADO"LOCO#ENTRAL3!h#OMPANHIAvOUh#ONCESSION¶- ENTREOSFLUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS¹#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSFLUXOSDECAIXA Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

Caixa
líquido
usado
nas
atividades
operacionais
(234)
RIAv ½UMASOCIEDADEANÇNIMAFECHADADOMICILIADANO"RASIL!SEDEEST¶LOCALIZADANA!VENIDA QUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROS Imposto de renda e contribuição social - diferidos
7

#HEDID*AFET N "LOCO" ANDAR SALA 6ILA/LÁMPIA NACIDADEDE3»O0AULO %STADO3»O EFETIVADOATIVOFINANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOFINANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OMPA- Prejuízo líquido do período
 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
!QUISI¼»ODEATIVOIMOBILIZADO

0AULO!#OMPANHIAFOICONSTITUÁDAEMDEMAIODETENDOOCONTRATODECONCESS»OASSINA- NHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOFINANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEMPARTE.O
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!QUISI¼»OAOATIVOINTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O

DOEMDEOUTUBRODE PORUMPRAZODEANOS AT½DEJANEIRODE!#OMPANHIA ENTANTO OSATIVOSFINANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMDemonstração do resultado abrangente no período entre 20 de maio
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLIQUIDASDERESGATE

½RESPONS¶VELPELAAMPLIA¼»O MANUTEN¼»OEEXPLORA¼»ODOSAEROPORTOS3ANTA'ENOVEVA3"'/  PRIMENTODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARA
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
EM'OI·NIA'/ -ARECHAL#UNHA-ACHADO3"3, EM3»O,UÁSDO-ARANH»O-! 3ENADOR0ETRÇNIO PERDASPARAATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTO
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(830.323)
2021 &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
0ORTELLA3"4% EM4ERESINA0) "RIGADEIRO,YSIAS2ODRIGUES3"0* EM0ALMAS4/ 3ENADOR.ILO DOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOs!TIVOSN»OFINANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OFINAN
#OELHO3"0, EM0ETROLINA0%E0REFEITO2ENATO-OREIRA3"): EM)MPERATRIZ-!
CEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALORRECU- Prejuízo líquido do período
Debêntures
2. Principais práticas contábeis: !SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEISDESCRITASABAIXOT¾MSIDOAPLICADAS PER¶VELE CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired UMNOVOVALORDOATIVO½DETERMINADO! Outros resultados abrangentes
#APTA¼ÊESLÁQUIDASDECUSTOSDETRANSA¼»O


consistentemente na preparação dessas demonstrações financeiras. a) Moeda estrangeira: s4RANSA- #OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOS Total do resultado abrangente do período
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL

!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
¼ÊESCOMMOEDAESTRANGEIRA!TIVOSEPASSIVOSMONET¶RIOSEMMOEDAESTRANGEIRAS»OCONVERTIDOSPARA FLUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVA#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
877.479
AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIAPELATAXADEC·MBIODADATADOFECHAMENTO!TIVOSEPASSIVOSN»O LIA¼»OAT½ADATAFINALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREFLITAMOSRISCOS NOTASEXPLICATIVASN EC 2ISCOlNANCEIROELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital Aumento do caixa e equivalentes de caixa
46.922
MONET¶RIOSADQUIRIDOSOUCONTRATADOSEMMOEDAESTRANGEIRA S»OCONVERTIDOSCOMBASENASTAXASDE ESPECÁFICOSRELACIONADOS¹CADAUNIDADEGERADORADECAIXA$URANTEAPROJE¼»O ASPREMISSASCHAVES PRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARA Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
C·MBIODASDATASDASTRANSA¼ÊESOUNASDATASDEAVALIA¼»OAOVALORJUSTO QUANDOESTE½UTILIZADO E CONSIDERADASEST»ORELACIONADAS¹ESTIMATIVADETR¶FEGO AOSÁNDICESQUEREAJUSTAMASTARIFAS AO FINANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODO .OINÁCIODOPERÁODO
PASSAMACOMPOROSVALORESDOSREGISTROSCONT¶BEISEMREAISDESTASTRANSA¼ÊES N»OSESUJEITANDOA CRESCIMENTODO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDADEAO0)"DONEGÆCIO CUSTOSOPE- CAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊES .OlNALDOPERÁODO

VARIA¼ÊESCAMBIAISPOSTERIORES/SGANHOSEASPERDASDEVARIA¼ÊESNASTAXASDEC·MBIOSOBREOS RACIONAIS INFLA¼»O INVESTIMENTODECAPITAL TAXASDEDESCONTOSEREEQUILÁBRIOSCONTRATUAIS5MAPERDA DEMERCADOEOCUMPRIMENTODEÁNDICEScovenants PREVISTOSEMCONTRATOSDEFINANCIAMENTOS
46.922
ATIVOSEOSPASSIVOSS»ORECONHECIDOSNADEMONSTRA¼»ODERESULTADOS EXCETOQUANTO¹SDIFEREN¼AS PORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDA )NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSFINANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
CAMBIAISRESULTANTESDACONVERS»ODEhedge DEFLUXOSDECAIXAQUALIFICADOEEFETIVO QUES»ORECONHE- SEUVALORRECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½OMAIORENTREOSEUVALOREMUSOEO RESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/Q
Demonstração da mutação do patrimônio líquido no período entre 20 de maio
cidas em outros resultados abrangentes. b) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um mo- SEUVALORJUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMFLUXOSDECAIXAFUTUROSESTI(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
DELODECINCOETAPASPARACONTABILIZA¼»ODERECEITASDECORRENTESDECONTRATOSCOMCLIENTES DETAL MADOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREFLITAAS
FORMAQUEUMARECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREFLETEACONTRAPARTIDAAQUEUMAENTIDADE AVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁFICOSDOATIVO5MA
Capital Social
Prejuizos
ESPERATERDIREITOEMTROCADETRANSFER¾NCIADEBENSOUSERVI¼OSPARAUMCLIENTE!SCINCOETAPAS PERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS 
Subscrito A integralizar acumulados Total
MENCIONADASACIMAS»O IDENTIFICA¼»ODECONTRATOSCOMCLIENTES IDENTIFICA¼»ODASOBRIGA¼ÊES ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADE
#ONSTITUI¼»OEMDEMAIODE


DEDESEMPENHODOCONTRATO DETERMINA¼»ODOPRE¼ODETRANSA¼»O ALOCA¼»ODOPRE¼ODATRANSA- APRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAIS
!UMENTODECAPITALEMDEJULHODE


¼»OPARAOBRIGA¼ÊESDEPERFORMANCEE RECONHECIMENTODARECEITA!SRECEITASAEROPORTU¶RIASS»O EXISTA5MAPERDADEVALOR½REVERTIDACASOTENHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVASUSADASPARA
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDEJULHODE

- 
RECONHECIDASQUANDODAUTILIZA¼»OPELOSUSU¶RIOSCLIENTESDOSAEROPORTOS!SRECEITASACESSÆRIASS»O DETERMINAROVALORRECUPER¶VEL SOMENTENACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAO
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDEAGOSTODE


RECONHECIDASQUANDODAPRESTA¼»ODOSSERVI¼OS2ECEITASDECONSTRU¼»OSEGUNDOA)#0#2  VALORCONT¶BILQUETERIASIDOAPURADO LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASOAPERDADEVALORN»O
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDEOUTUBRODE

- 
QUANDOACONCESSION¶RIAPRESTASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOUMELHORIASNAINFRAESTRUTURA CONTABILIZA TIVESSESIDORECONHECIDAi) Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA
0REJUÁZOLÁQUIDODOPERÁODO
 
RECEITASECUSTOSRELATIVOSAESTESSERVI¼OS OSQUAISS»ODETERMINADOSEMFUN¼»ODOEST¶GIODECON- #OMPANHIAPOSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTO
Saldos em 31 de dezembro de 2021


 
CLUS»ODAEVOLU¼»OFÁSICADOTRABALHOCONTRATADO QUE½ALINHADACOMAMEDI¼»ODOSTRABALHOSREALI- PASSADO QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONFI¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJA
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
ZADOS5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIFICATIVANASUAREALIZA¼»Oc) Instrumentos REQUERIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½SDODESCONTODOSFLUXOSDECAIXA
ORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL NOPRE¼ODEEMISS»ODE2 CADA TOTALfinanceiros: Reconhecimento e mensuração inicial/CONTASARECEBERDECLIENTESEOSTÁTULOSDEDÁVI- FUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREFLETEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADOQUANTO
MENTESUBSCRITASEINTEGRALIZADAS%MDEJULHODE FOIAPROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL
DAEMITIDOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSE AOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁFICOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSFINANCEIROSINCORRIDOSS»O
%XTRAORDIN¶RIA OAUMENTODECAPITALDA#OMPANHIA NOVALORDE2 MEDIANTEAEMISS»O
PASSIVOSFINANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEQUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI- registrados no resultado. j) Receitas e despesas financeiras: Receitas financeiras compreendem
DEDENOVASA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL ASEREMTOTAL¼ÊES CONTRATUAIS DO INSTRUMENTO 5M ATIVO FINANCEIRO A MENOS QUE SEJA UM CONTAS A RECEBER DE BASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEINSTRUMENMENTESUBSCRITASEINTEGRALIZADASAT½DEAGOSTODE PORSUAËNICAACIONISTA A#OMPANHIA
CLIENTES SEM UM COMPONENTE DE FINANCIAMENTO SIGNIFICATIVO  OU PASSIVO FINANCEIRO ½ INICIALMENTE TOSFINANCEIROSATIVOS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIOEVARIA¼ÊESMONET¶DE0ARTCIPA¼ÊESEM#ONCESSÊESh#0#v %MDEJULHODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
MENSURADOAOVALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUMITEMN»OMENSURADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»O RIASECAMBIAISPOSITIVASSOBREINSTRUMENTOSFINANCEIROSPASSIVOS!SDESPESASFINANCEIRASCOMPREENSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADE
QUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOUEMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUM DEMBASICAMENTEOSJUROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREDEB¾NTURES#USTOSDEDEB¾NTURESQUEN»O
DEJULHODE%MDEAGOSTODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRO
COMPONENTESIGNIFICATIVODEFINANCIAMENTO½MENSURADOINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»OClassifi- SEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOSQUALIFIC¶VEISS»ORECONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHODE
CA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE: !TIVOSFINANCEIROS.ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVOFINANCEIRO½ NHECIDOSNORESULTADODOEXERCÁCIOCOMBASENOM½TODODATAXAEFETIVADEJUROSk) Benefícios a em%MDEOUTUBRODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE
CLASSIFICADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/SATIVOSFINANCEIROSN»OS»ORECLASSI- pregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODEFINIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODEFINIDA½UMPLANODEBENE2  APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHODE
FICADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA#OMPANHIAMUDEOMODELODE FÁCIOSPÆS EMPREGO SOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESFIXASPARAUMAENTIDADESEPARADA
2021
NEGÆCIOSPARAAGEST»ODEATIVOSFINANCEIROS ENESTECASOTODOSOSATIVOSFINANCEIROSAFETADOSS»O FUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶NENHUMAOBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPOR
Participação Quantidade de
Ações a
RECLASSIFICADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹MUDAN¼ANOMODELODENEGÆ- contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de beacionária
ações integralizar
CIOS5MATIVOFINANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIRE NEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADONOSPERÁODOSDURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPRE#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊESÑ#0#Ñ
   
N»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETI- GADOSs"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGA   
VOSEJAMANTERATIVOSFINANCEIROSPARARECEBERFLUXOSDECAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRATUAIS DOSS»OMENSURADASEMBASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORE2021
15.
Receitas
operacionais
GERAM EMDATASESPECÁFICAS FLUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALE LACIONADOSEJAPRESTADOl) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui2ECEITASDECONSTRU¼»O)#0#

JUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO5MINSTRUMENTODEDÁVIDA½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSE ¼»OSOCIALDOEXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDAS
Receita bruta

ATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s£MANTIDODENTRO DOADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDA
Receita operacional

DEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVO½ATINGIDOTANTOPELORECEBIMENTODEFLUXOSDECAIXACONTRA- ESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA2021
16.
Resultado
financeiro
TUAISQUANTOPELAVENDADEATIVOSFINANCEIROSEs3EUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁFI- ¼»ODEPREJUÁZOSFISCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOS$ESPESASlNANCEIRAS
CAS FLUXOSDECAIXAQUES»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO TOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSA
Juros sobre debêntures

.ORECONHECIMENTOINICIALDEUMINVESTIMENTOEMUMINSTRUMENTOPATRIMONIALQUEN»OSEJAMANTIDO ITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGARSOBREO
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros

PARANEGOCIA¼»O A#OMPANHIAPODEOPTARIRREVOGAVELMENTEPORAPRESENTARALTERA¼ÊESSUBSEQUENTES LUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEI4AXAS
COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS

NOVALORJUSTODOINVESTIMENTOEM/2!%SSAESCOLHA½FEITAINVESTIMENTOPORINVESTIMENTO4ODOSOS RAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIDOCOMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALORESCONT¶BEIS

ATIVOSFINANCEIROSN»OCLASSIFICADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO CONFORMEDESCRITOACIMA  DEATIVOSEPASSIVOSPARAFINSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAFINSDETRIBUTA¼»O
2ECEITASlNANCEIRAS
S»OCLASSIFICADOSCOMOAO6*2.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMAIRRE- !TIVOSEPASSIVOSFISCAISDIFERIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENASALÁQUOTASQUESEESPERAAPLICAR¹S
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

VOG¶VELUMATIVOFINANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTO DIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASQUANDOELASFOREMREVERTIDAS BASEANDO SENASALÁQUOTASQUEFORAMDECRETA
AMORTIZADOCOMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIFICATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BILQUE DASAT½ADATADOBALAN¼O EREFLETEAINCERTEZARELACIONADAAOTRIBUTOSOBREOLUCRO SEHOUVER.ADE2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO

de outra forma surgiria. !TIVOSFINANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIO!#OMPANHIAREALIZAUMA TERMINA¼»ODOIMPOSTODERENDACORRENTEEDIFERIDOA#OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OOIMPACTODE
17. Instrumentos financeiros: !#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS!
AVALIA¼»ODOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOFINANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUE INCERTEZASRELATIVAS¹SPOSI¼ÊESFISCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOSTODERENDAE
ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES
ISSOREFLETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINIS- JUROSDEVESERREALIZADO!#OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶
INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESTRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMsASPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSPARAACARTEIRAE ADEQUADAEMRELA¼»OATODOSOSPERÁODOSFISCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOS
TASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDEFINIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
OFUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS%LESINCLUEMAQUEST»ODESABERSEAESTRAT½GIADA!DMINIS- FATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISFISCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEM
#OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESFINANCEIRAS
TRA¼»OTEMCOMOFOCOAOBTEN¼»ODERECEITASDEJUROSCONTRATUAIS AMANUTEN¼»ODEUMDETERMINADO ESTIMATIVASEPREMISSASQUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDEJULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVAS
ESTRAT½GICAS AACIONISTAINDIRETA##23!POSSUIUM#OMIT¾DE2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMADO
PERFILDETAXADEJUROS ACORRESPOND¾NCIAENTREADURA¼»ODOSATIVOSFINANCEIROSEADURA¼»ODEPASSI- INFORMA¼ÊES PODEM SER DISPONIBILIZADAS  O QUE LEVARIAM A #OMPANHIA A MUDAR O SEU JULGAMENTO
PORCONSELHEIROSINDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANAVOSRELACIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEFLUXOSDECAIXAPORMEIODAVENDA QUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTE TAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODE
LISAASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAFINANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAE
DEATIVOSsCOMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAs RENDANOANOEMQUEFOREMREALIZADAS/SATIVOSEPASSIVOSFISCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASO
INFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESFINANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOS
OSRISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOFINANCEIROMANTIDONAQUELEMO- HAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPASSIVOSEATIVOSFISCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDE
REFINANCIAMENTOS DE DÁVIDAS DE LONGO PRAZO  AN¶LISE DE RISCO  EXPOSI¼ÊES AO C·MBIO  AVAL EM
DELODENEGÆCIOS EAMANEIRACOMOAQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSsCOMOOSGERENTESDONEGÆCIOS»O RENDA LAN¼ADOSPELAMESMAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREAMESMAENTIDADESUJEITA¹TRIBUTA¼»O5M
OPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOS
REMUNERADOS POREXEMPLO SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALORJUSTODOSATIVOSGERIDOSOUNOSFLUXOS ATIVODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPREJUÁZOSFISCAIS BASESNEDEDÁVIDAEINVESTIMENTOS!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROUCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS
DECAIXACONTRATUAISOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDEATIVOSFINANCEIROS GATIVASEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»O
DERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS
NOSPERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS/SATIVOS ESTEJAMDISPONÁVEISECONTRAOSQUAISESTESSER»OUTILIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»O ADOSLUDA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR
FINANCEIROSMANTIDOSPARANEGOCIA¼»OOUGERENCIADOSCOMDESEMPENHOAVALIADOCOMBASENOVALOR CROSTRIBUT¶VEISFUTUROSANUAIS/SIMPOSTOSATIVOSDIFERIDOSDECORRENTESDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS
Instrumentos financeiros por categoria
JUSTOS»OMENSURADOSAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO!TIVOSFINANCEIROS AVALIA¼»OSOBRESEOS CONSIDERAMAEXPECTATIVADEGERA¼»ODELUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROS FUNDAMENTADOSEMESTUDOT½CNICO
2021
FLUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDEPRINCIPALEDEJUROS0ARAFINSDESSAAVALIA- DEVIABILIDADEAPROVADOPELAADMINISTRA¼»O QUECONTEMPLAMPREMISSASQUES»OAFETADASPORCONDIValor justo !TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
¼»O O@PRINCIPAL½DEFINIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOFINANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROS ¼ÊESFUTURASESPERADASDAECONOMIAEDOMERCADO AL½MDEPREMISSASDECRESCIMENTODARECEITADEATRAV½SDO mensurados ao
mensurados ao
S»ODEFINIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODECR½DITOASSO- CORRENTEDECADAATIVIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA QUEPODEMSERIMPACTADOSPELASREDU¼ÊESOU
resultado custo amortizado custo amortizado
CIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOSOUTROSRISCOSE CRESCIMENTOSECONÇMICOS ASTAXASDEINFLA¼»OESPERADAS VOLUMEDETR¶FEGO ENTREOUTRAS/IMPOSTO
Ativos
CUSTOSB¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS ASSIMCOMO DIFERIDON»O½RECONHECIDOPARADIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASSOBREORECONHECIMENTOINICIALDEATIVOSE
#AIXAEBANCOS

UMAMARGEMDELUCRO!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTOPARAAVALIARSE PASSIVOSEMUMATRANSA¼»OQUEN»OSEJAUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOSEQUEN»OAFETENEMOLUCROOU
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

OSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS)SSOINCLUIAAVALIA¼»O PREJUÁZOTRIBUT¶VELNEMORESULTADOCONT¶BILm) Direito da concessão: %MCONSIDERA¼»O¹ORIENTA¼»O
Contas
a
receber
partes
relacionadas
99
SOBRESEOATIVOFINANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDAROMOMENTOOUOVALORDOS CONTIDANOSITENSB EDA/#0# #ONTRATOSDE#ONCESS»O A#OMPANHIAADOTAAPR¶TICA
Passivos
FLUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSACONDI¼»O!OFAZERESSAAVALIA¼»O A CONT¶BILDEATIVAROPRE¼ODADELEGA¼»ODOSERVI¼OPËBLICO RECONHECENDOOSVALORESFUTUROSAPAGARAO
$EB¾NTURESA

#OMPANHIACONSIDERAsEVENTOSCONTINGENTESQUEMODIFIQUEMOVALOROUOA½POCADOSFLUXOSDE 0ODER#ONCEDENTE BASEADONOSTERMOSCONTRATUAIS.ESTETIPODECONTRATO OCONCESSION¶RIOADQUIRE
Fornecedores

CAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXASVARI¶VEISsOPR½ PAGAMENTOE UMDIREITODEEXPLORA¼»O UMALICEN¼APARAOPERARPORPRAZODETERMINADOE CONSEQUENTEMENTE A
Fornecedores
e
contas
a
pagar
APRORROGA¼»ODOPRAZOEsOSTERMOSQUELIMITAMOACESSODA#OMPANHIAAFLUXOSDECAIXADEATIVOS OBRIGA¼»OIRREVOG¶VELDEA EFETUARPAGAMENTOSEMCAIXAAO0ODER#ONCEDENTEEB REALIZARMELHORIAS
partes relacionadas

ESPECÁFICOSPOREXEMPLO BASEADOSNAPERFORMANCEDEUMATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSIS- EEXPANSÊESDAINFRAESTRUTURA/PASSIVOEST¶APRESENTADOPELOVALORPRESENTEDAOBRIGA¼»On) Con
99

TENTECOMOCRIT½RIODEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEJUROSCASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EM tratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura (ICPC 01 - R1): A infraesA 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOS
SUAMAIORPARTE VALORESN»OPAGOSDOPRINCIPALEDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUE TRUTURA DENTRODOALCANCEDA)NTERPRETA¼»O4½CNICA)#0#2  #ONTRATOSDE#ONCESS»O N»O½RENADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOs#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS FORNECEDORESEFOR
PODEINCLUIRUMACOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»O GISTRADACOMOATIVOIMOBILIZADODOCONCESSION¶RIOPORQUEOCONTRATODECONCESS»OPREV¾APENASA
NECEDORESEOUTRASCONTAS PARTESRELACIONADAS /SVALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOS
AUMATIVOFINANCEIROADQUIRIDOPORUMVALORMENOROUMAIORDOQUEOVALORNOMINALDOCONTRATO A CESS»ODEPOSSEDESSESBENSPARAAPRESTA¼»ODESERVI¼OSPËBLICOS SENDOELESREVERTIDOSAOCONCECONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESsDebêntures mensuradas ao custo
PERMISS»OOUAEXIG¾NCIADEPR½ PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATO DENTEAPÆSOENCERRAMENTODORESPECTIVOCONTRATO/CONCESSION¶RIOTEMACESSOPARACONSTRUIREOU
amortizado #ASOFOSSEADOTADOOCRIT½RIODERECONHECERESSESPASSIVOSPELOSSEUSVALORESJUSTOS
MAISOSJUROSCONTRATUAISQUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADA OPERARAINFRAESTRUTURAPARAAPRESTA¼»ODOSSERVI¼OSPËBLICOSEMNOMEDOCONCEDENTENASCONDI¼ÊES
NÁVEL OSSALDOSAPURADOSSERIAMOSSEGUINTES
DOCONTRATO ACUMULADOSMASN»OPAGOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEOVALOR PREVISTASNOCONTRATO.OSTERMOSDOSCONTRATOSDECONCESS»ODENTRODOALCANCEDA)#0#2 O
2021
JUSTODOPR½ PAGAMENTOFORINSIGNIFICANTENORECONHECIMENTOINICIAL
CONCESSION¶RIOATUACOMOPRESTADORDESERVI¼O CONSTRUINDOOUMELHORANDOAINFRAESTRUTURASERVI¼OS
Valor contábil (a)
Valor justo (b)
!TIVOSFINANCEIROS -ENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS
DECONSTRU¼»OOUMELHORIA USADAPARAPRESTARUMSERVI¼OPËBLICOAL½MDEOPERAREMANTERESSAIN$EB¾NTURESA B


Ativos
%SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESULTADOLÁQUIDO  FRAESTRUTURASERVI¼OSDEOPERA¼»O DURANTEDETERMINADOPRAZO3EOCONCESSION¶RIOPRESTASERVI¼OSDE
A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALICONSTRU¼»OOUMELHORIA AREMUNERA¼»ORECEBIDAOUARECEBERPELOCONCESSION¶RIO½REGISTRADAPELO
lNANCEIROS INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO
FICADOSNONÁVEL CONFORMEDEFINI¼»ODETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/S
a VJR
VALORJUSTO%SSAREMUNERA¼»OPODECORRESPONDERADIREITOSOBREUMATIVOINTANGÁVEL UMATIVOFINANVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSFLUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊES
Ativos
%SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOO CEIROOUAMBOS/CONCESSION¶RIORECONHECEUMATIVOINTANGÁVEL¹MEDIDAQUERECEBEODIREITOAUTORICOMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"E"LOOMBERG ACRESCIDAS
lNANCEIROS M½TODODEJUROSEFETIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPORPERDASPORimpairment. ZA¼»O DECOBRAROSUSU¶RIOSPELAPRESTA¼»ODOSSERVI¼OSPËBLICOS/CONCESSION¶RIORECONHECEUM
DOSSPREADSCONTRATUAISETRAZIDOSAVALORPRESENTEPELATAXALIVREDERISCOPR½
$)
Hierarquia
de
a custo
!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEOimpairment são reconhecidos no re- ATIVOFINANCEIRONAMEDIDAEMQUETEMODIREITOCONTRATUALINCONDICIONALDERECEBERCAIXAOUOUTRO
valor justo: !#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSFINANCEIROSAVALIADOSPELOVALOR
amortizado SULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHECIMENTO½RECONHECIDONORESULTADO ATIVOFINANCEIRODOCONCEDENTEPELOSSERVI¼OSDECONSTRU¼»O4AISATIVOSFINANCEIROSS»OMENSURADOS
JUSTO OSQUAISEST»OQUALIFICADOSABAIXO
0ASSIVOSFINANCEIROS CLASSIFICA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS: /SPASSIVOSFINAN- PELOVALORJUSTONORECONHECIMENTOINICIALEAPÆSS»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO#ASOA#OM2021
Nível 2:
CEIROSFORAMCLASSIFICADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOFINANCEIRO½ PANHIASEJAREMUNERADAPELOSSERVI¼OSDECONSTRU¼»OPARCIALMENTEATRAV½SDEUMATIVOFINANCEIROE
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

CLASSIFICADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIFICADOCOMOMANTIDO PARCIALMENTEPORUMATIVOINTANGÁVEL ENT»OCADACOMPONENTEDAREMUNERA¼»ORECEBIDAOUARECEBER
/S DIFERENTES NÁVEIS FORAM DEFINIDOS A SEGUIR s .ÁVEL  PRE¼OS NEGOCIADOS SEM AJUSTES  EM
PARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL0ASSIVOSFI- ½REGISTRADOINDIVIDUALMENTEE½RECONHECIDOINICIALMENTEPELOVALORJUSTODAREMUNERA¼»ORECEBIDAOU
MERCADOS ATIVOS PARA ATIVOS E PASSIVOS ID¾NTICOS s .ÁVEL inputs, diferentes dos preços neNANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½ ARECEBER/DIREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA½ORIUNDODOSDISP¾NDIOSREALIZADOSNACONSTRU¼»O
GOCIADOSEMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO 
RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSFINANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSPELOCUSTO DEOBRASDEMELHORIAEMTROCADODIREITODECOBRARDOSUSU¶RIOSPELAUTILIZA¼»ODAINFRAESTRUTURA%STE
DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVO
AMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISS»O DIREITO½COMPOSTOPELOCUSTODACONSTRU¼»OSOMADO¹MARGEMDELUCROEAOSCUSTOSDOSEMPR½STIMOS
OUPASSIVO QUEN»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOinputsN»OOBSERV¶VEIS 
RECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHECIMENTOTAMB½M½RECONHECIDONO ATRIBUÁVEISAESSEATIVO!#OMPANHIAESTIMOUQUEEVENTUALMARGEM LÁQUIDADEIMPOSTOS ½IRRELEVANAnálise de sensibilidade: !SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSAS
resultado. $ESRECONHECIMENTO !TIVOS FINANCEIROS ! #OMPANHIA DESRECONHECE UM ATIVO FINANCEIRO TE CONSIDERANDO AZERO!AMORTIZA¼»ODODIREITODEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURA½RECONHECIDANOREEPRESSUPOSTOSEMRELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTE
QUANDOs/SDIREITOSCONTRATUAISAOSFLUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAMOUs4RANSFEREOSDIREITOSCON- SULTADODOEXERCÁCIODEACORDOCOMACURVADEBENEFÁCIOECONÇMICOESPERADOAOLONGODOPRAZODA
ESSASESTIMATIVASEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊES
TRATUAISDERECEBIMENTOAOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOFINANCEIROEMUMATRANSA¼»O CONCESS»O TENDOSIDOADOTADAACURVADEPASSAGEIROSESTIMADACOMOBASEPARAAAMORTIZA¼»Oo)
ENVOLVENDOESSASESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBEMQUEsSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOFINANCEIROS»OTRANS- Novas normas ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMASSER»OEFETIVASPARAEXERCÁCIOSINICIADOS
JETIVIDADEINERENTEAOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!PRESENTAMOSABAIXO AS
FERIDOSOUsA#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOS APÆSDEDEZEMBRODE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSAN¶LISESDESENSIBILIDADEQUANTO¹STAXASDEJUROS!#OMPANHIAADOTOUPARAOSCEN¶RIOSDEESDATITULARIDADEDOATIVOFINANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOFINANCEIRO0ASSIVOS TRA¼ÊESFINANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIFICATIVONASDETRESSE!E"DAAN¶LISEDESENSIBILIDADE OSPERCENTUAISDEE RESPECTIVAMENTE OSQUAIS
financeiros: !#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOFINANCEIROQUANDOSUAOBRIGA¼»OCONTRATUAL½RE- MONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENS»OAPLICADOSNOSENTIDODEAPRESENTARSITUA¼»OQUEDEMONSTRESENSIBILIDADERELEVANTEDERISCO
TIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOFINANCEIROQUANDOOS DAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODEALTERA¼»OAO#0# s#ONTRATOS
VARI¶VELAnálise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: !BAIXOEST»ODEMONSTRADOS
TERMOSS»OMODIFICADOSEOSFLUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIFICADOS»OSUBSTANCIALMENTEDIFERENTES  /NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA¼ÊESAO#0# s)MOBILIZADO 2ECEITASANTESDO
OSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROSSOBREOCONTRATODEFINANCIAMENTO NO
CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOFINANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIFICADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO USOPRETENDIDO ALTERA¼ÊESAO#0#s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#s
HORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOFINALDECADA
.ODESRECONHECIMENTODEUMPASSIVOFINANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRA- #LASSIFICA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»OCIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#s$IVULGA¼»ODE
OPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
PRESTA¼»OPAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½ POLITICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s$EFINI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#
Efeito em R$ no resultado
reconhecida no resultado. Compensação: /SATIVOSOUPASSIVOSFINANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALOR Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADOAATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERAVencimento Exposição Cenário Cenário Cenário
LÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUAL- ¼ÊESAO#0# 
Operação
Risco
AT½ em R$ (3) (4) provável A 25% B 50%
MENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEM 3. !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação
-AR¼ODE
UMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEd) Caixa e equivalentes às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS
$EB¾NTURES %MISS»O
CDI 
    
de caixa e aplicações financeiras: s#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAFIRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELE

!PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR))  CDI

  
ABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESFINANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCOINSIGNIFICAN- VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO
!PLICA¼»OlNANCEIRA#$" 
CDI 

  
TEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAFINALIDADEDEATENDERCOMPROMISSOSDECURTO EVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O%MDEABRILDE FOI
Efeito líquido
  
PRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIFICA¼»O ASSAÁDASDERECURSOS APROVADAPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINAN%FEITOSOBREASDEB¾NTURES
  
PREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os!PLICA¼ÊESFINANCEIRAS2EFEREM- ceiras. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no
%FEITOSOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
  
SEAOSDEMAISINVESTIMENTOSFINANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIONADOSe) Custo de CUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSFINANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½S
4OTALDOEFEITODEGANHOPERDA

 
transação na emissão de títulos de dívida: /SCUSTOSINCORRIDOSNACAPTA¼»ODERECURSOSJUNTOATER- do resultado. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são
A taxa de juros considerada foi (1):
CEIROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAFLU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODOCUSTO APRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOS
CDI 
     
AMORTIZADO QUECONSIDERAA4AXA)NTERNADE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOSENCAR- EM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDO
 !TAXAAPRESENTADAACIMASERVIUCOMOBASEPARAOC¶LCULO!MESMAFOIUTILIZADANOSMESES
GOSFINANCEIROSDURANTEAVIG¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNOCONSIDERATODOSOSFLUXOSDE indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações
DOC¶LCULO.OITEM
ABAIXO
EST»ODETALHADASASPREMISSASPARAOBTEN¼»ODASTAXASDOCEN¶RIO
CAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»ODATRANSA¼»OAT½TODOSOSPAGAMENTOSEFETUA- FINANCEIRASEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMA
PROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELO".$%3 /SVALORESDEEXPOSI¼»O
DOSOUAEFETUARPARAALIQUIDA¼»ODESSATRANSA¼»Of) Ativo imobilizado: s2ECONHECIMENTOEMENSU- APLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS
N»OCONTEMPLAMAJUSTESAVALORJUSTO N»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O /SCEN¶RA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODEBENS DEDU- /SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»OREVISADAS
RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$)  #OMOOCONCEITO½DE
ZIDODASDEPRECIA¼ÊESACUMULADASEPERDASDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELimpairment ACUMULA- PERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOPERÁODO
DÁVIDALÁQUIDA OCEN¶RIOPARASEMENSURAROIMPACTONOCAIXASOBREASAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS½O
DAS QUANDONECESS¶RIO/SCUSTOSDOSATIVOSIMOBILIZADOSS»OCOMPOSTOSPELOSGASTOSQUES»ODIRE- EMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUEREXERCÁCIOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊES
MESMOPARAOENDIVIDAMENTO OUSEJA DEAUMENTODETAXASDEJUROS.ESTECEN¶RIO ASAPLICA¼ÊES
TAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»OCONSTRU¼»ODOSATIVOS INCLUINDOCUSTOSDOSMATERIAIS DEM»ODEOBRA SOBRE JULGAMENTOS CRÁTICOS REFERENTES ¹S POLÁTICAS CONT¶BEIS ADOTADAS EOU INCERTEZAS SOBRE AS
FINANCEIRASSEBENEFICIAM POISS»OPÆS FIXADA
DIRETAEQUAISQUEROUTROSCUSTOSPARACOLOCAROATIVONOLOCALEEMCONDI¼»ONECESS¶RIAPARAQUEESSES PREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
18. Compromissos vinculados a contratos de concessão: A Companhia assumiu compromissos
POSSAMOPERAR!L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIFIC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCAPITALIZADOS Nota
EMSEUCONTRATODECONCESS»OQUECONTEMPLAMINVESTIMENTOSMELHORIASEMANUTEN¼ÊES ASEREM
1UANDOPARTESDEUMITEMDOIMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELASS»OREGISTRADASCOMOITENS N #ONTRATOSDECONCESS»ODESERVI¼OS $IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA )#0#2
REALIZADOSDURANTEOPRAZODACONCESS»O/SVALORESDEMONSTRADOSABAIXOREFLETEMOVALORDOS
INDIVIDUAISCOMPONENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROSGASTOSS»OCAPITALIZADOSAPENASQUANDO 7b Impostos diferidos
INVESTIMENTOSESTABELECIDOSNOINÁCIODOCONTRATODECONCESS»OEATUALIZADOSANUALMENTEPELOS
H¶UMAUMENTONOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUESEREFEREM CASOCONTR¶RIO S»O  )NTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O
ÁNDICESDEREAJUSTETARIF¶RIODA#OMPANHIA
RECONHECIDOSNORESULTADOCOMODESPESAS'ANHOSEPERDASNAALIENA¼»ODEUMITEMDOIMOBILIZADO  )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
2021
APURADOSPELACOMPARA¼»OENTREOSRECURSOSADVINDOSDEALIENA¼»OCOMOVALORCONT¶BILDOMESMOS»O 4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA
#OMPROMISSODEINVESTIMENTO

RECONHECIDOS NO RESULTADO EM OUTRAS RECEITASDESPESAS OPERACIONAIS / CUSTO DE REPOSI¼»O DE UM EXIGEM A DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO  TANTO PARA OS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS COMO PARA
/SVALORESACIMAN»OINCLUEMEVENTUAISINVESTIMENTOCONTINGENTESEDENÁVELDESERVI¼O
COMPONENTEDOIMOBILIZADO½RECONHECIDOCOMOTAL CASOSEJAPROV¶VELQUESEJAMINCORPORADOSBENE- OS N»O FINANCEIROS /S VALORES JUSTOS T¾M SIDO APURADOS PARA PROPÆSITOS DE MENSURA¼»O EOU
19. Demonstração dos fluxos de caixa: a. Reconciliação das atividades de financiamento
FÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONFI¶VEL/VALORCONT¶BILDO DIVULGA¼»OBASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBRE
Capital
COMPONENTEQUETENHASIDOREPOSTOPOROUTRO½BAIXADO/SCUSTOSDEMANUTEN¼»OS»ORECONHECIDOSNO AS PREMISSAS UTILIZADAS NA APURA¼»O DOS VALORES JUSTOS S»O DIVULGADAS NAS NOTAS ESPECÁFICAS
Debêntures
social
Total
RESULTADOQUANDOINCORRIDOSg) Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTESATIVOSINTANGÁ- ¹QUELEATIVOOUPASSIVOs#AIXAEBANCOS/SVALORESJUSTOSDESSESATIVOSFINANCEIROSS»OIGUAIS
Saldo Inicial
VEISs$IREITODEUSOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»ODEMONSTRADOSAO AOS VALORES CONT¶BEIS  DADA SUA LIQUIDEZ IMEDIATA s !PLICA¼ÊES FINANCEIRAS / VALOR JUSTO DE
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
CUSTODEAQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMAGERA¼»ODEBENEFÁCIOSECO- ATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOS
#APTA¼ÊESLÁQUIDASDOSCUSTOSDETRANSA¼»O

- 
NÇMICOSESTIMADAs$IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURACONCEDIDA VIDEITEMhNv/SATIVOSEM SEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASs0ASSIVOS
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
-  
FASEDECONSTRU¼»OS»OCLASSIFICADOSCOMOINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O/SATIVOSINTANGÁVEISCOM FINANCEIROSN»ODERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAFINSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVUL4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO   
VIDAËTILDEFINIDAS»OMONITORADOSSOBREAEXIST¾NCIADEQUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALOR GA¼»O½CALCULADOBASEANDO SENOVALORPRESENTEDOSFLUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS!STAXAS
Outras variações
RECUPER¶VEL#ASOTAISINDICATIVOSEXISTAM A#OMPANHIAEFETUAOTESTEDEVALORRECUPER¶VELh) Redu- UTILIZADASNOSC¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
Juros sobre debêntures

- 
ção ao valor recuperável de ativos (impairment): s!TIVOSFINANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIA  'ERENCIAMENTO DE RISCOS lNANCEIROS 6IS»O GERAL ! #OMPANHIA APRESENTA EXPOSI¼»O AOS
Total das outras variações

- 
RECONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSAOCUSTO SEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSFINANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODE
Saldo Final
  
AMORTIZADO!SPROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONENTESIGNIFICATIVO TAXASDEJUROSEINFLA¼»OC 2ISCODETAXADEC·MBIOED 2ISCOFINANCEIROELIQUIDEZ!SEGUIR 
20. Eventos subsequentes: sDebêntures: %MDEMAR¼ODE FOIREALIZADAAEMISS»O
DEFINANCIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARAAVIDAINTEIRADO EST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊESSOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRADE DEB¾NTURES  EM S½RIE ËNICA  DA ESP½CIE QUIROGRAF¶RIA  NO VALOR NOMINAL TOTAL DE 2 
INSTRUMENTO ASQUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODAVIDA MENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTICASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOE
4EMREMUNERA¼»ODE#$)  AA/SJUROSSER»OPAGOSNOVENCIMENTO6ENCIMENTOEM
ESPERADADOINSTRUMENTOFINANCEIRO!SPERDASDECR½DITOESPERADASPARAMESESS»OPERDASDE CAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRA¼ÊESFINANDEABRILDE
CR½DITOQUERESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRODEMESESAPÆSADATADOBALAN- ceiras. A 2ISCODECR½DITODecorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes
Composição do Conselho de Administração
¼OOUEMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOSEJAMENORDOQUEMESES  DE INADIMPL¾NCIA DE SUAS CONTRAPARTES OU DE INSTITUI¼ÊES FINANCEIRAS DEPOSIT¶RIAS DE RECURSOS
#RISTIANE!LEXANDRA,OPES'OMES
0RESIDENTE
/PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODOCONTRATUAL OUDEINVESTIMENTOSFINANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDAS
7ALDO%DWIN0½REZ,ESKOVAR
Conselheiro
M¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODE SITUA¼ÊESFINANCEIRAEPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADEFINI¼»ODELIMITESDECR½DITO
CR½DITODEUMATIVOFINANCEIROAUMENTOUSIGNIFICATIVAMENTEDESDEORECONHECIMENTOINICIALEAOESTI- EACOMPANHAMENTOPERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO EXCETOPARACONTASARECEBERJUNTOAO
2OBERTO0ENNA#HAVES.ETO
Conselheiro
MARASPERDASDECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDE 0ODER#ONCEDENTE QUEPOTENCIALMENTESUJEITAMASINVESTIDAS¹CONCENTRA¼»ODERISCODECR½DITO
'USTAVO-ARQUESDO#ANTO,OPES
Conselheiro
SUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESE .OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESFINANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESFI0EDRO0AULO!RCHER3UTTER
Conselheiro
AN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPANHIA NAAVALIA¼»O NANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADASPORAG¾NCIASDErating. b) 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»O
Composição da Diretoria
DECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊESPROSPECTIVASforward-looking !#OMPANHIACONSIDERAUM Decorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
#RISTIANE!LEXANDRA,OPES'OMES
$IRETORA0RESIDENTE
ATIVOFINANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENTE TAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAA
-ARCIO9ASSUHIRO)HA
Diretor
SUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITOA#OMPANHIAOU /CONTASARECEBERDECLIENTESESTIVERVENCIDOH¶MAIS TAXASDEJUROSFLUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO#ERTIFICADODE$EPÆSITO
DEDIAS!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»OESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDAS )NTERBANC¶RIO#$) RELATIVOSASDEB¾NTURES!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESFINANCEIRASS»OEM
Contadora
DECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼A SUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNAS
&ABIADA6ERA#RUZ#AMPOS3TANCATTI #2#30/ 
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Senhores Acionistas, 1. Contexto Operacional: A Engineering do Brasil é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada na cidade de São Paulo, fazendo parte do Grupo Engineering, com sede na Itália. A Engineering
é uma companhia global de Tecnologia da Informação e Consultoria especializada em Transformação Digital.
A partir do Digital Transformation, do Business Integration, da TI Consulting e do Outsourcing, a Engineering
transforma os processos de negócio das empresas em modelos operacionais alinhados com a Era Digital. No
mercado brasileiro, a base de clientes é representada por empresas de diversos segmentos, sendo os principais; Automotivo, Energia e utilidades, Metais e Minério, Soluções Fiscais e Telecomunicação e Mídia. 2.
Mensagem da Administração: O ano de 2021 foi marcado pela grande expectativa inicial que se confirmou em
relação a evolução da vacinação da Covid-19 que já imunizou mais de 80% da população brasileira, proporcionando um processo de retomada gradual de todas as atividades. Um ano intenso e preenchido de grandes
desafios que contribuíram ainda mais com nosso crescimento e aprendizado. Mantivemos nosso compromisso

e foco nas pessoas e no bem-estar da nossa equipe, consolidando principalmente a prática de home-office e
em meio às incertezas e desdobramentos da pandemia COVID-19, a Engineering do Brasil continuou focada
em investir cada vem mais em pesquisas, treinamentos, projetos e serviços aos nossos clientes, fortalecendo
dessa maneira nossa solidez, que como resultado em 2021 gerou o maior número de colaboradores e maior
receita da história da empresa. 3. Resumo Financeiro do Ano: A receita bruta de 2021 atingiu R$ 267,1
milhões, um acréscimo de 3% em relação ao ano anterior, gerando um lucro bruto de R$ 68,9 milhões, 8,2%
menor que dezembro do ano anterior, redução impactada principalmente pelos investimentos em pesquisas
e desenvolvimentos, qualificação de seus colaboradores, ajustes salariais acordados com sindicatos e custos
com estrutura. O EBTIDA foi de R$ 26,8 milhões, contra R$ 33 milhões em 2020 e nosso lucro líquido do
período foi de R$ 12,6 milhões (R$ 2,9 milhões em 2020). Resultado fortemente impactado pela redução da
desvalorização do real diante do Euro que gerou uma variação cambial negativa de R$ 1,1 milhões (R$ -27,6

%DODQoR3DWULPRQLDOGRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGH'H]HPEURGHH
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(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
Notas
2021
2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
4
46.257.051
46.301.019
Contas a receber
5
152.944.283
156.963.101
Partes relacionadas
14
4.007.965
3.045.554
Impostos a recuperar
6
5.654.926
4.685.311
Outros créditos
7
2.050.079
1.551.501
210.914.304
212.546.486
Não circulante
Impostos diferidos
24
7.226.188
9.697.088
Investimentos
8
492.809
310.023
Imobilizado
9
5.549.603
7.253.590
Intangível
10
7.243.018
5.798.886
20.511.618
23.059.587
Total do ativo
231.425.922
235.606.073
Passivo
Notas
2021
2020
Circulante
Fornecedores
11
21.563.058
17.257.971
Salários e encargos sociais
12
30.191.686
24.190.635
Impostos e contribuições a recolher
13
7.699.489
7.764.852
Partes relacionadas
14
3.254.512
8.482.061
Empréstimos com partes relacionadas
15
29.236.409
34.736.609
Provisão para contigências e riscos
16
21.929.660
20.925.497
Receitas a apropriar
17
10.048.329
20.106.219
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
18
642.095
1.071.978
Outras obrigações
1.348.340
967.306
125.913.578
135.503.128
Não Circulante
Obrigações com aquisições de açoes
4(b)
1.116.275
Empréstimos com partes relacionadas
15
29.236.410
34.736.610
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
18
890.338
1.441.919
30.126.748
37.294.804
Patrimônio Líquido
Capital social
20
51.630.020
51.630.020
Reserva legal
1.332.444
703.571
Reservas de lucro
22.423.132
10.474.550
75.385.596
62.808.141
Total do passivo e patrimônio líquido
231.425.922
235.606.073
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

GH'H]HPEURGHH(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
Notas
2021
2020
Receita bruta
Serviços prestados
20
267.175.120
258.328.196
Imposto sobre serviços prestados
20
(28.399.727)
(27.615.401)
Receita operacional liquida
20
238.775.393
230.712.795
Custo dos serviços prestados
21 (169.808.909) (155.597.745)
Lucro Bruto
68.966.484
75.115.050
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
21
(44.092.623)
(44.694.969)
Despesas tributárias
21
(2.249.155)
(3.426.284)
Provisão para contigências e riscos
16
(668.950)
(7.006)
Total Despesas operacionais
(47.010.728)
(48.128.259)
Resultado financeiro líquido
22
(1.121.639)
(30.232.925)
Lucro / Prejuízo antes do imposto
20.834.117
(3.246.134)
Impostos correntes
23
(5.785.763)
(18.904)
Impostos diferidos
23
(2.470.899)
371.736
Lucro / Prejuízo líquido do ano
12.577.455
(2.893.302)
Lucro / Prejuízo líquido por ação
0,05
(0,01)
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Lucros
Total
Reserva Reserva de
(Prejuízos) Patrimonio
Eventos
Capital Social
legal
Lucro Acumulados
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 51.630.020 703.571 13.367.852
- 65.701.443
Aumento de capital
Ganhos com investimentos
Prejuizo líquido do exercício
(2.893.302) (2.893.302)
Transferências
(2.893.302)
2.893.302
Constituição de Reserva Legal
Saldos em 31 de dezembro de 2020 51.630.020 703.571 10.474.550
- 62.808.141
Aumento de capital
Ganhos com investimentos
Prejuizo líquido do exercício
12.577.455 12.577.455
Transferências
628.873 11.948.582 (12.577.455)
Constituição de Reserva Legal
Saldos em 31 de dezembro de 2021 51.630.020 1.332.444 22.423.132
- 75.385.596
As notas explicaticas são partes integrante das demonstrações contábeis

milhões em 2020), oriundo do contrato de empréstimo que temos com a nossa Matriz em Euro. A geração
de caixa no período foi de R$ -43,9 mil (R$ 24,9 milhões em 2019). 4. Perspectivas para 2022: Com o
nível de avançamento da vacinação positivo e a possível retomada gradual da economia, gera a expectativa
de um ano mais promissor que o anterior, principalmente pelo segmento de tecnologia da informação que
tem cada vez mais se expandindo e que continua a ser impulsionado pelas novas adaptações exigidas pelo
mercado. A Engineering do Brasil S.A, continuará incrementando sua base de clientes e buscando parcerias,
que proporcionará um crescimento orgânico de suas atividades no Brasil. 5. Conclusão e Agradecimento:
Enviamos aos Senhores Acionistas para aprovação as Demonstrações Financeiras encerradas no exercício de
31 de dezembro de 2021, bem como a proposta da Administração para deliberação sobre a destinação do
resultado do exercício. Gostaríamos ainda, de registrar nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores,
clientes, fornecedores e a todos que de alguma forma contribuíram com o nosso resultado. A Administração

)OX[RGHFDL[D0pGRWRLQGLUHWRGRVH[HUFtFLRVÀQGRVHP
GH'H]HPEURGHH(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)
Atividades operacionais
Prejuízo do exercicio
Ajuste dos itens que não afetam caixa nas atividades operacionais
Depreciação
Amortização
Provisão para contingências
Ativo fiscal diferido
(Aumento) Redução no ativo
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos
Partes relacionadas
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Débitos com partes relacionadas
Obrigação com acionistas
Receitas a apropriar
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16)
Outras Obrigações
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
Atividades de financiamentos
Empréstimos pagos
Ganhos com investimentos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos
Aumento de caixa e disponibilidades de caixa
Representada por:
Caixa e disponibilidades de caixa no início do exercício
Caixa e disponibilidades de caixa no final do exercício

2021

2020

12.577.455

(2.893.302)

1.434.728
3.428.624
1.004.163
2.470.900

2.550.849
3.460.678
(235.178)
(371.737)

4.018.818
(969.615)
(498.578)
(962.411)

21.558.724
1.697.521
(32.894)
(531.049)

4.305.087
6.001.051
(65.363)
(5.227.549)
(1.116.275)
(10.057.890)
(981.464)
381.034
15.742.716

3.938.082
(21.382)
7.337.004
(9.558.345)
(3.031.356)
(1.676.881)
(2.480.501)
(1.064.845)
241.516
18.886.904

269.259
(4.872.756)
(4.603.498)

(697.163)
(2.017.226)
(2.714.389)

(11.000.400)
(182.786)
(11.183.186)
(43.968)

9.005.117
(186.962)
8.818.155
24.990.670

46.301.019
21.310.349
46.257.051
46.301.019
(43.968)
24.990.670
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional
Engineering do Brasil S/A. foi constituída em 08 de fevereiro de 2008, e começou suas operações em 23 de
dezembro de 2008. O objetivo social da companhia possui como atividades principais, a comercialização, a
importação, a exportação e a prestação de serviços de tecnologia da informação, incluindo assistência técnica,
manutenção de software e treinamento, pesquisa e desenvolvimento de projetos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
a) A autorização para conclusão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Administração da Companhia em 28 de janeiro de 2022. Essas demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em Real, que
é a moeda funcional da Entidade. A moeda de preparação e apresentação dessas demonstrações contábeis é
o Real (R$). b) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade –
CFC as quais estão de acordo com as práticas internacionais de contabilidade – IFRS.
3. Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas são: a. As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos de acordo com julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
a vida útil do imobilizado, teste de recuperabilidade de ativo intangível (impairment) provisões ativas e passivas. A liquidação das transações para crédito de liquidação envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Anualmente a Companhia revisa essas estimativas e premissas. b. Os montantes incluídos no caixa e equivalentes correspondem
aos valores de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, em montante conhecido,
liquidáveis prontamente e, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e são mantidos pelo seu
valor justo por meio do resultado. c. Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à variação
monetária e cambial, são atualizados até a data do balanço patrimonial e as contrapartidas dessas atualizações são refletidas diretamente no resultado do exercício. d. O ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários relevantes de curto prazo e os de longo prazo é calculado, e somente registrado, se considerado
relevante em relação às demonstrações contábeis da Companhia tomadas em seu todo. Calcula-se esse ajuste
com base nos fluxos de caixa previstos e respectivas taxas de juros. A Administração da Companhia concluiu
que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários não tem relevância em relação às demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2021. e. As contas a receber de clientes são registrados pelo valor faturado
e ou em função do custo incorrido em cada projeto em andamento, incluindo os respectivos impostos incidentes. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para
suportar as eventuais perdas. f. As receitas de prestação de serviços, os custos com compras de licenças e
gastos com mão de obra técnica dos projetos são apropriados ao resultado à medida que os projetos avançam,
uma vez que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método
chamado de “WIP” (serviços em processo), “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada
projeto vendido, ou seja, (i) o reconhecimento das receitas ocorre à medida que a implementação do projeto
avança. O método WIP é considerado utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado
dos respectivos projetos sobre as vendas de serviços; (ii). As receitas de vendas de serviços apuradas, conforme o item (i), mensuradas a valor justo, são contabilizadas como contas a receber em contrapartida de receitas de prestação de serviços. As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência
de exercícios. g. O investimento em coligada é registrado pelo método do custo de aquisição, considerando
que a empresa não detém o controle individual ou conjunto (compartilhado), ou exerça influência significativa
sobre a empresa investida, conforme CPC 18 (R2). h. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e
instalação, sendo a depreciação dos bens calculada pelo método linear, com base em taxas apuradas a partir
da vida útil-econômica estimada dos bens de acordo com o descrito na Nota 9. A Companhia não identificou
qualquer evidência que justificasse a necessidade de efetuar provisão para redução do valor dos imobilizados
ao seu valor recuperável (CPC 01-R1) em 31 de dezembro de 2021. i. Ativos intangíveis consistem em
softwares de computador adquiridos, reconhecidos pelo custo, menos a amortização acumulada. Eles são
amortizados em função do correspondente benefício econômico, ao longo de sua vida útil estimada de três a
dez anos, utilizando-se o método linear. Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa
na taxa de amortização, na vida útil ou no valor residual de um ativo intangível, a amortização é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas.
Para fins do teste do valor recuperável do ágio gerado em uma combinação de negócios, o montante do ágio
apurado é alocado à “Unidade Geradora de Caixa – UGC” para o qual o benefício das sinergias da combinação
é esperado. Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior
que um segmento operacional determinado de acordo com o IFRS 8 e o CPC 22. A Companhia testa anualmente seu ágio e outros ativos de longo prazo e sempre que acontecimentos e circunstâncias indicam que os
fluxos de caixa descontados estimados para serem gerados ativos são menores do que o valor contábil desses
itens. As estimativas dos valores reais usadas, pela Companhia, para calcular a perda por redução do valor de
recuperação representam a melhor estimativa da Companhia com base nos fluxos de caixa previstos, tendências do setor e referência às taxas e operações de mercado. j. Os demais ativos circulantes e não circulantes
são apresentados ao valor de realização. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. k. As provisões
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de
eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e
quando o valor possa ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais
futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar
a obrigação, com o uso de uma taxa antes dos impostos que reflita as avaliações atuais do mercado para o
valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. l. Empréstimos e financiamentos são
demonstrados pelo custo amortizado. São demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos
e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. m. O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro real tributável, às alíquotas
estabelecidas respectivamente, nos termos da legislação fiscal vigente. O imposto de renda e a contribuição
social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais e apresentados no não
circulante conforme sua natureza e expectativa de realização. O valor contábil do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos são avaliados anualmente e uma provisão para desvalorização é estabelecida
quando o valor contábil não pode ser recuperado com o lucro tributável, presente ou futuro. n. A empresa
adotou inicialmente o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06
(R2) / IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar
os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A nova norma substituiu as normas de arrendamento
existentes, incluindo o CPC 06(R2)/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC
15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são mantidos para atender às necessidades de caixa de curto prazo para investimentos estratégicos, capital de giro e para outros fins. Os equivalentes de caixa da Companhia incluem,
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), depósito em conta corrente e conta para garantia contratual para
gestão de risco em aquisições precedentes.
2021
2020
Caixa
Moeda Nacional
1.487
1.386
Moeda estrangeira
2.881
2.888
4.368
4.274
Equivalente de caixa
Banco conta movimento
9.511.126
13.402.435
CDB (a)
36.741.557
31.848.412
Scrow account (b)
1.045.898
46.252.683
46.296.745
46.257.051
46.301.019
(a) As aplicações em CDB são constituídas visando melhor rentabilidade e o menor nível de risco, remuneração condizente com as taxas aplicadas pelo mercado e liquidez em até 90 dias. (b) Quando da aquisição
da empresa Loggan em maio de 2016, parte do valor da aquisição foi depositado em uma Scrow account,
visando proteger a Engineering de possíveis litígios nos próximos cinco anos. Em janeiro de 2021 decorrido
esses cinco anos o valor remanescente nessa conta foi transferido para os ex-proprietários da Loggan.
5. Contas a receber
A seguir apresentamos os montantes a receber no mercado interno e externo:
2021
2020
Mercado interno
151.054.851 155.377.398
Mercado externo
2.334.238
2.379.792
Contas a receber bruto
153.389.089 157.757.190
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(444.806)
(794.089)
Contas a receber liquido
152.944.283 156.963.101
A Companhia reconhece perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes em montante considerado suficiente pela Administração, baseado em estimativas e julgamentos críticos que a companhia mensura
através de aging list e baseada na experiência de perda de crédito histórico, quando tal informação representa
a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada com base em dados observáveis atuais para refletir
os efeitos das condições atuais e futuras do cliente. A seguir apresentamos a movimentação da provisão para
crédito de liquidação duvidosa:
2021
2020
Saldo no início do ano
794.089
580.544
Saldo inicial IFRS 15 (CPC 47)
147.053
147.053
Complemento de provisão no exercício
1.217.735
513.392
Valor baixas de provisão
(1.714.071)
(446.900)
Saldo no final do exercício
444.806
794.089
O montante a receber por idade de vencimento, descontado das provisões para crédito de liquidação duvidosa
é composto da seguinte maneira:
2021
2020
A vencer
41.417.658
48.958.153
A faturar
98.640.475
92.001.459
Títulos vencidos
de 01 a 30 dias
986.769
2.914.329
de 31 a 60 dias
1.993.331
310.340
de 61 a 90 dias
39.378
95.717
de 91 a 120 dias
99.473
Acima de 120 dias (a)
9.866.673
12.583.630
Contas a receber líquido
152.944.284 156.963.101
(a) Referente a um único projeto que já foi finalizado e que a empresa está em negociação, visando ajustar
junto ao cliente um plano de recebimento. A parte que a empresa julga de difícil realização está provisionada
como adequação de escopo de projeto. (vide nota 16)
6. Impostos a recuperar
A seguir apresentamos os montantes de tributos a recuperar por esfera governamental:
2021
2020
Tributos Municipais
198
99.902
Tributos Estaduais (a)
898.437
898.437
Tributos Federais
4.566.477
3.520.478
Outros
189.814
166.494
5.654.926
4.685.311
(a) Referente a crédito de ICMS oriundo de projetos anteriores com prescrição de extinção previsto para o
ano de 2021. A Administração julga ser necessário a realização de provisão total desse valor que é de difícil
realização. Vide nota (16).
7. Outros créditos
2021
2020
Depósitos Judiciais (b)
1.343.492
1.009.839
Depósito caução (c)
500.000
500.000
Outros Créditos
178.920
41.662
2.022.412
1.551.501
(b) Referente a valores oriundos de discursões judiciais que parte a Administração julga com probabilidade de
perda provável e optou em fazer a respectiva provisão para contingência, conforme nota (16). (c) Referente a
depósito realizado em 2016 para garantir prioridade na aquisição da empresa MaxxData. A Companhia não
concluiu a análise de viabilidade da aquisição, mas de maneira conservatória registrou-se provisão para a
possível não realização da opção de compra, conforme nota (16).

8. Investimentos
Coligada
Engi da Argentina (a) (b)

Participação
2021
2020
8,82%
492.809
310.023
492.809
310.023
(a) Em 31 de dezembro de 2016 a Engineering do Brasil S.A optou por não exercer seu direito de preferência na subscrição das ações, referente ao aumento de capital ocorrido na mesma data, tornando a Engi da
Argentina em uma empresa coligada registrada pelo seu custo histórico de investimento. (b) Em decorrência
de exigência legal local (Argentina) e para manter o percentual de participação na Engi da Argentina, em 31
de agosto de 2021 a Engineering do Brasil S.A realizou um aumento de capital no montante de R$ 182.786.
9. Imobilizado
Os ativos imobilizados estão demonstrados pelos custos de aquisição ou custos de desenvolvimento, que
compreendem também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação e são
depreciados pelo método linear, com base na sua vida útil estimada a partir da data em que se encontram
disponíveis para serem utilizados. A seguir apresentamos detalhes do ativo imobilizado da Companhia bem
como a composição do direito de uso e passivo por arrendamento:
Total
Total
Imobilizado
31.12.2020
Adições
Baixas Transf. 31.12.2021
Benf. em imóveis de terc.
3.325.460
3.325.459
Móveis e utensílios
1.404.187
10.589 141.939
1.272.837
Computadores e periféricos
4.562.292 1.003.288
77.610 727.271 4.760.699
Máquinas e equipamentos
214.250
214.250
Total Custo de aquisição
9.506.189 1.013.877 219.549 727.271 9.573.245
Benf. em imóveis de terc.
20% (1.312.052) (298.986)
- (1.611.038)
Móveis e utensílios
10% (607.571) (125.627) 122.776
- (610.422)
Computadores e periféricos
20% (2.971.563) (514.815)
- (3.486.378)
Máquinas e equipamentos
10% (175.528)
(11.121)
- (186.649)
Total Custo depreciação
(5.066.714) (950.549) 122.776
- (5.894.487)
Total
4.439.475
63.328
96.773 727.271 3.678.758
Direito de uso (IFRS 16)
Locação de Sede
3.854.188
321.494
- 4.175.682
Locação de Veículos
1.675.172 1.586.203
3.261.375
Leasing Hardwares
2.137.103
- 1.028.565 727.271 1.835.809
Total Custo de aquisição
7.666.464 1.907.697 1.028.565 727.271 9.272.866
Amortização (Ifrs16) Sede
- (892.208)
- (892.208)
Amortização (Ifrs16) Auto
- (652.957)
- (652.957)
Amortização (Ifrs16) Hardware
(4.852.349) (1.004.507)
- (5.856.856)
Total Amortização
(4.852.349) (2.549.672)
- (7.402.021)
Total
2.814.115
641.975 1.028.565 727.271 1.870.845
Total Ativo Imobilizado
7.253.590
578.647 1.125.338
- 5.549.603
(i) A companhia buscou adequar suas estruturar físicas a nova realidade do trabalho de home office, diminuindo o espaço de trabalho nas sedes de Belo Horizonte e Santo André com a entrega de alguns andares que
ocupava para desenvolver suas atividades.
10. Intangível
31.12.2020 Aquisições
Baixas
Transf. 31.12.2021
Software
37.546.626
539.356 (318.630) 189.060 37.956.412
Marcas e Patentes
19.010
19.010
Software Andamento
87.623 5.095.686 (2.528.161) (189.060)
2.466.087
Ágio
3.010.955
3.010.955
Total custo de aquisição
40.645.204 5.654.052 (2.846.791)
- 43.452.464
Software
20% - 30% (34.846.317) (1.363.129)
- (36.209.446)
Total amortização
(34.846.317) (1.363.129)
- (36.209.446)
Total intangível
5.798.886 4.290.923 (2.846.791)
- 7.243.018
(a) O ágil apurado compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das sinergias decorrentes
da aquisição da empresa Dynpro, onde a Companhia avaliou a recuperabilidade desse ativo através de um
teste de sensibilidade para as unidades geradoras de caixa e não identificou a necessidade de provisão para
perda nas demonstrações financeiras. As premissas que sustentam as conclusões dos testes de recuperabilidade do investimento realizado vão desde as previsões dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente
até as projeções de crescimento do mercado no horizonte de longo prazo.
11. Fornecedores
2021
2020
Fornecedores Nacionais
19.155.740
14.568.595
Fornecedores Estrangeiros
2.407.319
2.689.376
21.563.058
17.257.971
Títulos a Vencer
de 01 a 30 dias
(21.348.509) (16.841.323)
de 31 a 60 dias
(211.532)
(217.976)
de 61 a 90 dias
(1.474)
(177.372)
de 91 a 120 dias
(419)
(19.550)
Acima de 120 dias
(1.125)
(1.750)
Total
(21.563.058) (17.257.971)
12. Salários e encargos sociais
2021
2020
Salários (a)
2.435.094
1.696.229
Prov. férias e encargos
10.340.213
9.897.347
Provisões Bonus
5.509.689
7.221.462
Encargo Sociais a Pagar (b)
11.906.690
5.375.597
30.191.686
24.190.635
(a) Os valores referentes a salários a pagar são provenientes de provisões da negociação juntos os respectivos
sindicatos dos profissionais de T.I das cidades que a Companhia mantém filial e foi firmado que seria ajustado
5,45% ref. a 2021 e o pagamento acontecerá em janeiro de 2022. (b) A Companhia sustenta através de
liminar o direito de utilizar como base para cálculo do INSS terceiros o valor máximo correspondente a 20
salários mínimos, optando por manter, por não ser uma decisão definitiva, o registro do valor a pagar que
excede a base descrita acima.
13. Impostos e contribuições a recolher
2021
2020
Impostos retidos a pagar
2.184.895
2.191.732
Impostos sobre importação a pagar
1.555.129
2.649.554
Impostos sobre vendas a pagar
3.959.465
2.923.566
7.699.489
7.764.852
14. Partes relacionadas
Refere-se, principalmente, a transações com empresas do grupo conforme demonstrado a seguir:
2021
Ativo
Passivo
Receita
Custo Resultado Financeiro
Engineering I.I. S.p.A.
1.829.113 1.070.084 2.126.742 2.244.801
OverIT SPA
- 1.905.300 1.901.642
Engi dA Argentina S.A
791.700
618.412
813.379
320.383
WebResults
797.201 1.551.571 3.533.613
25.331
IT Soft USA INC
345.365
14.445 1.755.628
244.587
246.735
Total
4.007.965 3.254.512 10.381.397 4.492.158
2020
Ativo
Passivo
Receita
Custo
Desp. Finaceira
Engineering I.I. S.p.A.
2.111.735 7.474.061
945.116
559.169
2.865.498
OverIT SPA
238.696
784.041 1.338.070 2.321.761
Engi dA Argentina S.A
161.107
218.139
198.098
41.127
WebResults
35.133
5.820
394.235
129.809
IT Soft USA INC
498.883
- 2.111.681
Total
3.045.554 8.482.061 4.987.200 3.051.867
2.865.498
15. Empréstimos e Financiamentos.
Indexador
2021
2020
Engineering Ingegneria Informática SPA
(Controladora)
curto prazo Capital de giro 5% a.a. 29.236.409 34.736.609
Engineering Ingegneria Informática SPA
(Controladora)
longo prazo
29.236.410 34.736.610
58.472.819 69.473.219
Valor remanescentes de empréstimo realizado junto a matriz da empresa na Itália. Em 31 de dezembro de
2021 o valor em moeda estrangeira é de Euro 9.404.515, sendo Euro 5.500.000 (R$ 21.890.000 – valor
principal) e Euro 3.904.515 (R$ 16.712.872 – juros e encargos). A Companhia tem optado em realizar o
pagamento dos valores principais e durante o ano de 2021 realizou pagamentos no total de Euro 2.000.000
(R$ 12.309.000).
16. Provisão para risco tributário, Cíveis, Trabalhistas e projetos
As provisões para riscos relacionadas a processos trabalhistas, tributários e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas tendo como base as opiniões dos assessores legais e as melhores estimativas
da Administração sobre o provável resultado dos processos pendentes nas datas dos balanços patrimoniais.
As provisões para risco relacionadas a projetos estão baseadas em opiniões e análises dos respectivos responsáveis técnicos e pelo departamento jurídico interno da Companhia.
Essas provisões estão assim apresentadas:
31.12.2020
Adição
Reversão
Realização 31.12.2021
Civil (a)
(2.691.000) (1.642.869)
- (4.333.869)
Trabalhista
(414.878)
73.025
(341.853)
Tributária
(313.035) (820.933)
(1.133.968)
Projeto (b)
(17.506.584) (134.010) 1.520.625
- (16.119.969)
(20.925.497) (2.597.813) 1.593.650
- (21.929.660)
Provisão para créditos duvidosos
794.089 1.217.735 (1.567.018)
444.806
a) A Companhia discuti judicialmente a rescisão de contrato junto a um fornecedor por quebra de clausula
contratual, sendo que a ação foi julgada parcialmente procedente durante o ano de 2021 e está aguardando
remessa dos autos para o TJMG para julgamento de apelação. (b) A Companhia julga necessário a provisão
para adequação de escopo de projeto de um de seus clientes e considera prudente provisionar o montante
referente a valores já faturados de outro cliente, visto que está em busca de concluir negociação que visa
ajustar um plano de recebimento de faturamentos precedentes. (vide nota 5)
17. Receita a apropriar
Por característica e negociação de alguns contratos o faturamento é realizado antes da transferência do serviço
por completo e/ou satisfaça a obrigação de desempenho acordado em contrato. Dessa maneira a receita é
reconhecida somente quando atendida todos os critérios determinados de acordo com o CPC 47.
As receitas a apropriar estão apresentados a seguir por tipologia de serviço.
2021
2020
Turn key
6.289.116
11.329.823
Time & Material
1.280.417
197.952
Licença
2.181.168
4.685.137
Manutenção
297.628
3.893.307
10.048.329
20.106.219
18. Contratos de arrendamento
A IFRS 16/CPC 06 (R2) introduz um novo modelo de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários, que devem reconhecer um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A IFRS 16/ CPC 06 (R2) substitui
as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06(R2)/ IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/ IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento
Mercantil. A Companhia reconheceu novos ativos de direito de uso para os seus contratos de arrendamento
referente a locação de imóveis administrativos e veículos. O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo
menos amortização do contrato e despesas de juros referente as obrigações de arrendamento. O passivo
registrado, representa as obrigações futuras de efetuar o pagamento do arrendamento já a valor presente.

Direitos de Uso do Ativo
Arrendam. Mercantil - Locação de Sede
(Ifrs16)
Arrendam. Mercantil - Locação de Veículos
(Ifrs16)
Arrendam. Mercantil -Leasing Hardwares
(Ifrs16)
Total Ativo
Passivo dos arrendamentos

Total
Adições /
Total
31.12.2020 Amortização
Baixas Transferências 31.12.2021
641.979

(892.208) 400.356

1.255.087

(652.957) 557.637

- 1.159.767

917.049 (1.083.370)
2.814.115 (2.628.535) 957.994

727.271
560.949
727.271 1.870.845

-

150.128

Adições/
Transp.
31.12.2020
Juros Pagamentos
Baixas
CP/LP 31.12.2021
Passivo Circulante
(1.071.978)
- 2.288.734
(100.885) (1.757.966) (642.095)
Passivo não Circulante
(1.441.919) (306.783)
(899.602) 1.757.966 (890.338)
Total Amortização
(2.513.897) (306.783) 2.288.734 (1.000.487)
- (1.532.433)
Total Leasing
300.218 (2.935.317) 3.246.728
684.777
338.412
19. Patrimônio líquido
a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 51.630.020 (Cinquenta
e um milhões seis e trinta mil e vinte Reais), está representado por 51.630.020 (51.630.020 em 2020)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas
Acionistas
%
2020
2019
Engineering Ingegneria Informática SPA
99%
51.113.720
51.113.720
Michele Cinaglia
1%
516.300
516.300
Total
51.630.020
51.630.020
20. Receitas operacionais
A receita obtida pela Companhia, bem como suas deduções e impostos incidentes sobre a receita em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 é composta da seguinte maneira:
2021
2020
Mercado Interno
253.790.698 248.884.493
Mercado Externo
4.908.325
4.456.503
Intercompany
8.476.097
4.987.200
Receita Bruta
267.175.120 258.328.196
Turn Key
91.239.392 130.856.093
Time & Material
88.687.923
64.208.383
Licenças
22.483.808
18.192.570
Manutenção
64.763.997
45.071.150
Receita bruta
267.175.120 258.328.196
Impostos Federais
(9.516.827)
(9.171.349)
Inss Desoneração (a)
(11.230.824) (11.254.403)
Impostos Estaduais
(21.589)
(43.264)
Impostos Municipais
(7.630.487)
(7.146.385)
Impostos sobre vendas
(28.399.727) (27.615.401)
Receita líquida
238.775.393 230.712.795
A desoneração da folha de pagamento é a substituição da Contribuição Previdenciária Patronal, imposto
incidente sobre o total da remuneração dos colaboradores, pela CPRB. A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta é calculada sobre o montante do negócio a partir de um percentual que varia de acordo com o
ramo. A empresa pode optar anualmente pelo regime que for mais conveniente, sendo sempre o pagamento
da CPRB mensal, no caso da Engineering do Brasil o percentual é de 4,5%.
21. Custos e despesas operacionais
2021
2019
Custo sobre serviços prestados
Hardware e Software
656.399
901.285
Gasto com pessoal (a)
101.069.463
90.921.330
Serviços prestados por terceiros
66.231.492
60.723.262
Custo intercompany
1.851.555
3.051.867
169.808.909 155.597.745
Despesas Administrativas
Locações
1.039.883
959.587
Gasto com pessoal (a)
21.903.885
23.573.021
Serviços prestados por terceiros
8.381.180
6.051.564
Viagens (b)
773.043
1.932.971
Depreciação e Amortização
4.863.353
6.011.527
Seguros
1.292.260
1.613.488
Comunicação
891.426
904.108
Marketing
1.070.268
857.619
Transporte
895.170
919.112
Outros
2.982.155
1.871.972
44.092.623
44.694.969
Despesas Tributárias
Operações de cambio
1.504.880
2.898.331
Tributos Municipais
167.787
208.472
Outros
576.488
319.481
2.249.155
3.426.284
(a) Com a necessidade de uma rápida adequação do modelo de trabalho de home-office a Companhia estrategicamente intensificou seus esforços para mantém seu quadro de colaboradores qualificados investindo em
diversas políticas que proporcionasse uma maior qualificação técnica, satisfação e qualidade de vida, refletindo essas ações no reconhecimento da empresa com o selo “Great Place to Work”. (b) O trabalho através
de home-office já era uma tendência que a empresa vinha introduzindo na sua política e com o avanço da
pandemia do covid-19, em março essa prática foi implantada pela Companhia de maneira mais incisiva o que
proporcionou uma relevante diminuição nas despesas com viagens.
22. Resultado financeiro líquido
Na parte do resultado financeiro, temos a variação cambial em que, grande parte destas alterações de deram
devido as oscilações das moedas ocorridas durante o ando de 2021, fruto ainda da pandemia, que, por sua
vez, mexeu muito no mercado financeiro. Em dezembro de 2021, o saldo devido pela empresa junto à Itália
em moeda estrangeira é de € 9.404.515,47, sendo este valor principal mais juros calculados até a data final
deste balanço. E, o valor principal devido é de € 5.500.000.
2021
2020
Despesas
Despesas bancárias
(183.840)
(305.408)
Variação cambial
267.916 (27.260.743)
Arrendamento Passivo (IFRS 16)
(306.783)
(287.364)
Juros sobre empréstimo - Intercompany
(901.381)
(2.702.395)
(1.124.088) (30.555.910)
Receitas
Receita aplicações financeiras
2.449
322.985
2.449
322.985
Total
(1.121.639) (30.232.925)
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A Companhia, enquadrada no regime de Lucro
Real, adotou para o exercício de 2021, como nos exercícios anteriores, a metodologia de apuração do resultado
tributário pelo regime do Lucro Real Anual e considerou, também sem alterar em relação aos exercícios anteriores, o regime de competência para a tributação da variação cambial ocorrida no exercício. Os tributos diferidos
ativos reconhecidos nas demonstrações financeiras baseiam-se em estudos técnicos, preparados pela Administração, que suportam a expectativa de lucros tributários futuros. Esses estudos levam em consideração a análise
dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas
internas e em cenários econômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. O saldo do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro corrente e diferidos são compostos da seguinte maneira:
2021
Impostos de Renda Contribuição Social
Total
Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos
13.970
5.029
18.999
Reversão de impostos diferidos
(1.830.808)
(659.091)
(2.489.898)
Imposto diferido
(1.816.838)
(654.062)
(2.470.899)
IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos
20.834.116
20.834.116
20.834.116
Total das adições
12.650.795
12.650.795
12.650.795
Total das deduções
(9.074.143)
(9.074.143)
(9.074.143)
Compensação prejuízo fiscal
(7.323.230)
(7.323.230)
(7.323.230)
Base de Cálculo
17.087.538
17.087.538
17.087.538
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo
(4.247.884)
(4.247.884)
Contribuição social - 9% sobre base cálculo
(1.537.878)
(1.537.878)
Impostos Correntes – resultado
(4.247.884)
(1.537.878)
(5.785.763)
Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal
19.228.327
19.228.327
19.228.327
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças
Temporiais
1.583.435
1.583.435
1.583.435
Diferido ágil aquisição de empresa
441.730
441.730
441.730
Base de Cálculo
21.253.493
21.253.493
21.253.493
Alíquota
25%
9%
34%
Impostos Diferidos - ativo
5.313.373
1.912.814
7.226.188
2020
Impostos de Renda Contribuição Social
Total
Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos
7.468.163
2.688.539
10.156.702
Reversão de impostos diferidos
(7.194.829)
(2.590.137)
(9.784.966)
Imposto diferido
273.334
98.402
371.736
IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos
(3.246.134)
(3.246.134)
(3.246.134)
Total das adições
10.960.400
10.960.400
10.960.400
Total das deduções
(7.601.744)
(7.601.744)
(7.601.744)
Compensação prejuízo fiscal
(33.757)
(33.757)
(33.757)
Base de Cálculo
78.766
78.766
78.766
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo
11.815
11.815
Contribuição social - 9% sobre base cálculo
7.089
7.089
Impostos Correntes – resultado
11.815
7.089
18.904
Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal
8.906.666
8.906.666
8.906.666
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças
Temporárias
19.172.447
19.172.447
19.172.447
Diferido ágil aquisição de empresa
441.733
441.733
441.733
Base de Cálculo
28.520.846
28.520.846
28.520.846
Alíquota
25%
9%
34%
Impostos Diferidos - ativo
7.130.212
2.566.876
9.697.088
23. Instrumentos financeiros
A Companhia procedeu a uma avaliação de seus ativos circulantes (aplicações financeiras), em relação aos
valores de mercado, concluindo que estes estão adequadamente demonstrados. A Companhia não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos que apresentem características especulativas. Em
31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não possui instrumentos financeiros não contabilizados,
bem como não possuía instrumentos financeiros derivativos.
24. Gestão de risco financeiro
Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de
liquidez, risco de crédito e risco de mercado. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na
volatilidade dos mercados financeiros de forma a minimizar potenciais efeitos no desempenho da Companhia.
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa
suficiente para atender as necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas
de crédito disponíveis, a fim de que a Companhia mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo
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(quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da administração do
fluxo de caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações financeiras, que são realizadas com base nas
taxas de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Companhia tem como objetivo manter os investimentos até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usuais de mercado nas
datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos
bancários e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber
em aberto. A Companhia mantém seu caixa e equivalentes de caixa depositados em instituições financeiras
de primeira linha, minimizando dessa forma, o risco de crédito. A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. Apro-

ximadamente 90% de sua carteira de clientes está concentrada em empresas de sólida atuação no mercado,
minimizando assim o risco de crédito. A diversificação do restante de sua carteira de recebíveis, a seletividade
de seus clientes, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais inadimplências em suas contas a
receber. Risco de Mercado: A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente
de exposições em relação ao Euro. O risco cambial decorre, basicamente, de operações comerciais futuras e de
empréstimos contraídos junto à Controladora corrigidos pela variação cambial. A administração da Companhia
monitora as oscilações das taxas de câmbio no mercado, assim como seu impacto sobre a posição patrimonial e os fluxos de caixa futuros relacionados, principalmente, a aquisição de serviços no mercado externo e
obtenção de empréstimos junto á Controladora em moeda estrangeira.

Aos Administradores e Acionistas
Engineering do Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Engineering do Brasil S.A. que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Engineering do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 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 intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-

zado, 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 contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, 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 contábeis, 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 são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 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 contábeis. Como parte da 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos

25. Lucro líquido por ação
O Lucro líquido por ação foi calculado em conformidade com o CPC 41 (aprovado pela Resolução CFC
1287/10). O cálculo básico de lucro líquido por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício
pela quantidade média ponderada das ações disponíveis durante o período.
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Luigi Bianchini Neto
Diretor Financeiro/Administrativo
Fabiano Martins dos Santos
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Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos aos acionistas para Assembleia Geral Ordinária dia 25/04/2022, às 15:00h na sede à
Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP, a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame,
discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do Exercício findo 2021;
2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 12/04/2022.

Piedade Usina Geradora de Energia S/A
NIRE Nº 35.300.193.121 CNPJ/MF nº 05.345.447/0001-16
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.345.447/0001-16, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25
de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo ¼ do
capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) a alteração dos artigos 9º, 13, 17, 18, 21,
27 e 28 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 04 de abril de 2022..
Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço

BRANCO PERES AGRO S.A.
CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembleia Geral Ordinária e Extraordiária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em AGOE, que realizar-se-á no dia 13/05/22, às 10:00 h,
na sede social, R. da Consolação, 3.741, 9º a., cj. 91, s. 02, Jd. América, SP/SP, a fim de deliberar:
a) Exame e discussão do Relat. dos Administradores e Demonstr. Financ. do Exer. encerrado em 31/12/21;
b) Destinação do Result. do Exerc.; c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição
dos Acionistas, na sede social, os doctos. a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, com alterações da Lei
10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21. SP, 12/04/22. Rafael Branco Peres;
Karina Branco Peres; Rodrigo Branco Peres; Eduardo Garieri – Conselho de Administração.

TRANSBIA TRANSPORTES BALDAN S/A

CNPJ/MF Nº 55.539.555/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 10h00, em
ƐƵĂƐĞĚĞůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂǀĞŶŝĚĂdŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ŶǑϴϰϴ͕ĞŶƚƌŽ͕DĂƚĆŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂĮŵĚĞ
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA (AGO): a.) Exame, Discussão
e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2021; b.)
Eleição da Diretoria para o biênio 2022/2023; c.) Fixação dos honorários da Diretoria. Matão/SP,
11 Abril de 2022. Walter Baldan Filho – Diretor.
(12,13,14)

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar,
em primeira convocação, no dia 29.4.2022, às 14:30 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia:
“Deliberação acerca de propositura de ação de ressarcimento e medidas correlatas conforme o material
de suporte enviado aos acionistas por e-mail junto a esta convocação”. Enquanto perdurar a pandemia do
Ks/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
Por essa razão, a forma de realização desta assembleia ora convocada será virtual. Os dados para acesso à
plataforma Teams serão enviados por e-mail a todos os acionistas. ,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ - Presidente
do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 11 de abril de 2022.
(12,13,14)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002156-82.2019.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a GLOBAL FILTROS COMÉRCIO E IMPOR TADORA EIRELI, (CNPJ/MF. Nº 27.252.074/0001-71) que
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 10.049,24, referente ao não pagamentos dos títulos. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 827, do CPC, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20
dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou, em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916 do CPC), sob pena de penhora de bens, da qual
fica neste ato intimados, ficando cientes de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos
07 de maio de 2021.
13 e 14/04

USUCAPIÃOEXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73 )
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob
o nº 490.024, em 23 de agosto de 2021, e autuado o Requerimento feito
por APARECIDA MARIA ARE, brasileira, divorciada, aposentada, portadora
da cédula de identidade Registro Geral sob nº 3.584.636-7-SP, inscrita no
CPF/ME sob nº 692.823.828-34, residente e domiciliada nesta Capital, na
Rua Felício Tarabainº 406, apartamento 33, Bloco T8D, CEP 02344060,objetivando a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do apartamento nº
83, localizado no 8º andar do “ Edifício Araguaia”, situado na Rua
Azevedo Marquesnº 45, no 11º Subdistrito, Santa Cecília, objeto da
matrícula 75.455, neste Serviço Registral. Em observância à previsão
legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada
pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos itens 416 a 425 do Capítulo
XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado,
e, ainda, nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”,
que diz:- “a advertência de que a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência
do referido processo, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a
este Serviço Registral , de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, a fim de obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação
vigente, acima mencionada, os quais poderão se manifestar em 15 (
quinze ) dias contados da data da publicação deste Edital. E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venha de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo. São Paulo, 01 de abril de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da
Silva).
04 e 14/04

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.
Sócio - Edison Pereira Lima
Contador
CRC1SP114.180/O-5

MOORE MSLL LIMA LUCCHESI
Auditores e Contadores
CRC2SP019874/O-3

NOGUEIRA PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EM R$ 1,00)
31/12/2021
31/12/2020 WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
131
129 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
290.878
290.878 ϭͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
29
29 Contas a pagar
10.755
10.755 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(10.464)
(10.897)
103
100 Lucros/dividendos a pagar
204.693
204.693 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
(10.464)
(10.897)
131
129 Crédito com contr. Mútuos
75.430
75.430 ;сͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
(10.464)
(10.897)
3.680.894
3.680.894 KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
290.878
290.878 ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
3.680.894
3.680.894 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
175.646
165.179 C/C sócios
10.467
10.468
3.680.894
3.680.894 Obrigações c/c sócios
175.646
165.179 ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
3.681.026
3.681.024 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
3.214.502 3.224.967
10.467
10.468
3.270.000 3.270.000 ĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
31/12/2021 31/12/2020 Capital social
(55.498)
(45.033) ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
(10.466)
(10.898) Lucros ou (-)prejeizos acumulados
430
3.681.026 3.681.024 Outras obrigações
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(10.467)
(10.898) dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽнƉĂƚƌ͘>şƋƵŝĚŽ
ĂƉŝƚĂů ůƵĐƌŽƐ;ƉƌĞũͿ WĂƚƌŝŵ͘ ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
(10.466)
(10.898) ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐŶĂƐ
Ͳ
430
ƐŽĐŝĂů
ĂĐƵŵ͘
>şƋƵŝĚŽ ĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
3
1 ŽŶƚĂƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
3
1
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
3.270.000
(34.136) 3.235.864 dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
3
1 Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
(10.897) (10.897) ;ϭнϮнϯͿƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
(10.464)
(10.897) ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
3.270.000
(45.033) 3.224.967 ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
3
1
(10.464) (10.464) ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐĚĂƉƌŽǀ͘Wͬ/ZĞ^>>
(10.464)
(10.897) Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
129
129
3.270.000
(55.497) 3.214.503 sĂƌŝĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ
>ƵĐƌŽŽƵ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(10.464)
(10.897) ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ
2
1
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
ͲϬ͕ϬϬϯϮ
ͲϬ͕ϬϬϯϯ ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƌĞŐŝŵĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘ďͿĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀ- ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
131
130
ĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂKƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂƐĆŽŵĂŶƟĚŽƐĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞ é de R$ 3.270.000,00, sendo o capital composto por 3.270.000,00 ações
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
ϭ͘ŽŶƚĞǆƚŽKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͗EŽŐƵĞŝƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘ĐŽŵ atender a compromissos de caixa de curto prazo. Incluem caixa, depósitos ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲϭ͘ϳϰϵ͘ϰϱϬĂĕƁĞƐŶŽ
ƐĞĚĞĞŵ/ƚĂƉŝƌĂͬ^W͕ĨŽŝĨƵŶĚĂĚĂĞŵϭϵϴϭĞƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĂĂƟǀŝĚĂĚĞ ďĂŶĐĄƌŝŽƐ ă ǀŝƐƚĂ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ ĐͿ ĞŵĂŝƐ ĂƟǀŽƐ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ Ğ valor de R$ 1.749.450,00; Anna Pugina Nogueira - 490.500 ações no valor de
ŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ,ŽůĚŝŶŐƐ ĚĞ /ŶƐƟƚƵ- não circulantes São apresentados ao valor líquido de realização. d) Passivo R$ 490.500,00; Gisele Nogueira - 155.325 ações no valor de R$ 155.325,00;
ições Não-Financeiras. Ϯ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ circulante e não circulante São demonstrados pelos valores conhecidos ou Afonso Nogueira Filho - 408.750 ações no valor de R$ 408.750,00; Marcio
ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐ ĐĂůĐƵůĄǀĞŝƐ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ĚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ Fernando Nogueira - 310.650 ações no valor de R$ 310.650,00; Guilherme
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘ƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĐŽŵ- ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĞĐĂŵďŝĂŝƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽƐďĂůĂŶĕŽƐ͘ĞͿ/ŵ- Vieira Caio - 155.325 ações no valor de R$ 155.325,00.
ƉƌĞĞŶĚĞŵĂƋƵĞůĂƐŝŶĐůƵşĚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĞŽƐƉƌŽŶƵŶ- posto de Renda e Contribuição Social O Imposto de Renda e Contribuição
Diretoria
ĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ Social são calculados com base nas alíquotas estabelecidas pela legislação
īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲ Diretor Presidente
Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ŽŶƚĄďĞŝƐ Ͳ W͘ ϯ͘ WƌŝŶĐŝƉĂŝƐ WƌĄƟĐĂƐ ŽŶͲ de regência. Nesse exercício não foram calculados em decorrência da base
ŽŶƚĂĚŽƌ
ƚĄďĞŝƐ a) Apuração do resultado As receitas, custos e despesas são apuradas ĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂ͘ϰ͘ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůO capital autorizado em 31/12/2021
Paulo Cesar Adorno - CRC 1SP-171613

ĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Bancos conta movimento
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂů
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
Créditos c/partes relacionadas
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ

AGRO REUNIDAS S/A

CNPJ/MF N.º 28.539.255/0001-46 - NIRE 35.300.508.114
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DĞŶƐĂŐĞŵ ĂŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ WƌĞǌĂĚŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŵ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ăƐ ĚĞ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ Ϯϭ͘ϮϳϬ͘ϱϮϳ͕ϳ͕ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ğŵ ƉƌŽũĞƚĂŶĚŽ ĨĞĐŚĂƌ ĐŽŵ Ƶŵ ĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZΨ Ϯϳ͘ϱϵϲ͘ϴϮϵ͕ϬϬ͕ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͕ ƐƵďŵĞƚĞŵŽƐ ă ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĞ sŽƐƐĂƐ ϰϭϰ͕Ϭϳй Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘ K ĂĐƌĠƐĐŝŵŽ ƉŽƐŝƟǀŽ ĨŽŝ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ϱϳ͕ϱϳй Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ϮϬϮϭ͘ K ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ
^ĞŶŚŽƌŝĂƐŽĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽƌĞůĂƟǀŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚĂ ŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĂůĚĂŶ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ŝƌĞůŝ͕ ƐĞŶĚŽ Ă ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ĐŽŶƟŶƵĂ Ğŵ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ Ž
ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĮŶĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂĚŽ ƉĞůŽ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ŶŽ ƉĂşƐ Ğ ĚĞĞŵĞĚ ĐŽƐƚ͕ ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐŝŽŶĂ Ă ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞƐ Ă ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕
ĐŽŵ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƟĚĂƐ ŶĂƐ >ĞŝƐ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ Ğ ŶŽƌŵĂƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ĨĞĐŚĂŶĚŽ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϮϭ ĐŽŵ ƵŵĂ ĞǆƉĂŶƐĆŽ ĚĞ ϭϯ͕ϯй͕ ŶĂ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ Ğŵ ŶƷŵĞƌŽƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ Ă ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŐƌŽ ZĞƵŶŝĚĂƐ ^ͬ͘ 
ƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞʹ&͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĐŽŵ ϮϬϮϬ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ Ž ĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐƚƵĚŽƐ ǀĂŶĕĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶŽŵŝĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ ďƌŝů ϮϬϮϮ͘ tĂůƚĞƌ ĂůĚĂŶ &ŝůŚŽ Ͳ ŝƌĞƚŽƌ͖ ZĞŶĂƚŽ :ŽƐĠ
ŽŵƉĂŶŚŝĂŐƌŽZĞƵŶŝĚĂƐ^ͬĞŶĐĞƌƌŽƵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϭĐŽŵƵŵƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉůŝĐĂĚĂ;ĞƉĞĂͿ͘WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐϮϬϮϮWĂƌĂŽĂŶŽĚĞϮϬϮϮĂŽŶƚƌŽůĂĚĂĞƐƚĄ DĂƐƚƌŽƉŝĞƚƌŽͲŝƌĞƚŽƌ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬ
2021
2020
2021
2020
2021
2020 ĞƐĐƌŝĕĆŽ
21.270.527,77
4.137.711,57
ƟǀŽ
31.528.971,18
10.258.443,41 WĂƐƐŝǀŽ
31.528.971,18
10.258.443,41 KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
21.270.527,77
4.137.711,57
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
9.000,00
9.000,00 WĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŝƋƵŝĚŽ
31.528.971,18
10.258.443,41 ZĞĐĞŝƚĂĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Disponivel
9.000,00
9.000,00 ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
21.270.527,77
4.137.711,57
2.558.459,94
2.558.459,94 с>ƵĐƌŽKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
Numerários
9.000,00
9.000,00 ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
с>ƵĐƌŽŽŶƚĄďŝů>şƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐ
2.558.459,94
2.558.459,94
Caixa
9.000,00
9.000,00
ĚĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
21.270.527,77
4.137.711,57
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
2.558.459,94
2.558.459,94
Caixa geral
9.000,00
9.000,00
2.558.459,94
2.558.459,94 с>ƵĐƌŽŽŶƚĄďŝů>şƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
31.519.971,18
10.249.443,41 ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
7.835.581,90
3.760.252,46 ĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ
21.270.527,77
4.137.711,57
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
31.519.971,18
10.249.443,41 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
21.270.527,77
4.137.711,57
7.835.581,90
3.760.252,46 с>ƵĐƌŽ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
31.519.971,18
10.249.443,41 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
21.270.527,77
4.137.711,57
7.835.581,90
3.760.252,46 с>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽWĞƌşŽĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĐŽůŝŐĂĚĂƐ
31.519.971,18
10.249.443,41 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Reserva legal
511.691,99
376.093,50
ĂůĚĂŶĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĞŝƌĞůŝ
31.519.971,18
10.249.443,41
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ
>ƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
7.323.889,91
3.384.158,96
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
2021 2020
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐŝĐŝŽ
21.134.929,34
3.939.731,01
K ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ğŵ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
sĂůŽƌ
21.134.929,34
3.939.731,01 >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽWĞƌşŽĚŽ
;Ϯϭ͘ϮϳϬ͘ϱϮϳ͕ϳϳͿ
ĚĞ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƉĞůŽ ƋƵĂů Ġ ĂƚƌŝďƵşǀĞů ă ŐƌŽ ZĞƵŶŝĚĂƐ ^͘͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐŝĐŝŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐŝĐŝŽ
21.134.929,34
3.939.731,01 с>ƵĐƌŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ
;Ϯϭ͘ϮϳϬ͘ϱϮϳ͕ϳϳͿ
;ŝŶǀĞƐƟĚŽƌĂͿƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĂůĚĂŶŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ >ƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
21.134.929,34
3.939.731,01 WĂƌĐĞůĂĚŽƐƐſĐŝŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
21.268.400,72 99,99
ŝƌĞůŝ;ŝŶǀĞƐƟĚĂͿĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽ͞ƌĞĐĞŝƚĂĚĞ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͟ĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂŶŽĂũƵƐƚĞĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽ
ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ >ƵĐƌŽƐŽƵWƌĞũƵŝͲ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>ŝƋƵŝĚŽĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>ŝƋƵŝͲ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽZĞƐƵůƚĂͲ
ĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ
ůƵĐƌŽƐ ǌŽƐĐƵŵƵůĂĚŽƐ ^ſĐŝŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ĚŽŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂů
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
^ĂůĚŽĞŵϯϬͬϭϭͬϮϬϮϭ
2.558.459,94
376.093,50
Ͳ
2.934.553,44
2.934.553,44
Ͳ
tĂůƚĞƌĂůĚĂŶ&ŝůŚŽͲŝƌĞƚŽƌ
>ƵĐƌŽ>ŝƋƵŝĚŽĚŽWĞƌŝŽĚŽ
21.270.527,77
21.270.527,77
21.270.527,77
21.270.527,77
ůĞďĞƌĂůĚĂŶͲŝƌĞƚŽƌ
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂů
21.270.527,77
21.270.527,77
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ
135.598,49
ŽŶƚĂĚŽƌ
^ĂůĚŽƐ&ŝŶĂŝƐ
2.558.459,94.
511.691,88
21.270.527,77
24.205.081,21
24.206.081,21
21.270.527,77
ŝƐůĂŶ<ƌĂŵďĞĐŬͲZͲϭ^WϯϮϱϳϱϭͬKͲϬ

Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.

USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL

C.N.P.J. 53.009.825/0001-33 - NIRE 35300141539
EXTRATO ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 18/03/2022, às 09 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo
a Presidência da mesa, Sr. Luiz Octavio Junqueira Figueiredo, Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para
secretariar. Aprovaram: 1) ůĞǀĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͕ ĐƵũŽ ĂƌƟŐŽ ϱǑ ƉĂƐƐĂƌĄ Ă ƚĞƌ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ƌĞĚĂĕĆŽ͗
͞ƌƟŐŽϱǑͲKĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůĠĚĞZΨϰϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵϭϱ͘ϯϴϰ͘ϰϮϰĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕
ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĞŶĚŽƐƐĄǀĞŝƐăŽƉĕĆŽĚŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘ΑƷŶŝĐŽͲƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐƁĞƐ͕ ĚĞƐĚŽďƌĂŵĞŶƚŽƐ ŽƵ ĂŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĐŽƌƌĞƌĆŽ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐtas solicitantes. 2) ĞƵƉŽƌĞŶĐĞƌƌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘JucespŶǑϭϲϴ͘ϳϱϱͬϮϮͲϭĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϯϬͬϬϯͬϮϬϮϮ͘
'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

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 nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • 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 uma 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 contábeis 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

CNPJ/MF nº 33.458.409/0001-05
"ALAN¼OSPATRIMONIAISPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)



Ativo
Passivo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
34
35 Circulante
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
153
802 Fornecedores
Tributos a recuperar
44
1.258 Fornecedores - partes relacionadas
Estoques
96
96 Outras contas a pagar
1
Total do ativo circulante
327
2.191 Total do passivo circulante
1
Não circulante
Patrimônio líquido
Tributos a recuperar
1.269
Capital
social
7.300
Imobilizado
82
95
(5.006)
Intangível
617
712 Prejuízos acumulados
2.294
Total do ativo não circulante
1.968
807
Total do ativo
2.295
2.998 Total do passivo e patrimônio líquido
2.295



1
592
35
628
7.300
(4.930)
2.370
2.998

$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA M½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes por:
Juros sobre notas promissórias
Despesas com depreciação e amortização
Variação nos ativos e passivos
Aumento dos ativos
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas e estoques
Aumento dos passivos
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
Obrigações sociais e trabalhistas e outras obrigações
Impostos e contribuições a recolher





(76)

(2.598)

108
32

2.878
280

(55)
-

(24)
15
1

(1)
(592)
-

565
(529)
(36)

Outras contas pagar
Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Pagamento de principal
Pagamento de juros
#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
.OlNALDOPERÁODO


(34)


35

(650)

307

(4)
649 206.850
649 206.846
- (200.000)
- (7.140)
- (207.140)
(1)
13
35
34
(1)

22
35
13

Fabia da Vera Cruz Campos Stancatti - Contadora - CRC 1SP190868/O-0

AFN MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S.A.

Demonstrações do resultado do exercício
PARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)




-

(334)
(334)
(334)

Custos dos serviços prestados
Custo com pessoal

Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Serviços
Despesas com depreciação e amortização
Despesas com pessoal
Impostos, taxas e despesas com cartório
Despesas, provisões e multas indedutíveis
Outros
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
2ESULTADOlNANCEIRO
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício

(39)
(59)
(108)
(22)
(1)
(16)
35
(35)
(17)
(6)
(130) (138)
(130) (472)
64 (2.126)
(66) (2.598)
(10)
(76) (2.598)

Demonstrações dos resultados abrangentes
PARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
 
Prejuízo do exercício
(76) (2.598)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
(76) (2.598)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
PARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital social
Prejuízos
Subscrito A integralizar acumulados Total
3ALDOSEMDEJANEIRODE
73.000
(65.700)
(2.332) 4.968
Prejuízo do exercício
(2.598) (2.598)
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
73.000
(65.700)
(4.930) 2.370
Prejuízo do exercício
(76) (76)
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
73.000
(65.700)
(5.006) 2.294

CNPJ/MF: 49.911.654/0001-66
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EM R$ 1,00)
31/12/2021 31/12/2020 WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
252.039
157.486 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
27.272
27.293 WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
(332.280)
(367.828)
1.501
1.500
Fornecedores
1.000
10.253 Prejuízo liquido do exercício
Ajuste devededores de exercícios anteriores
201.299
96.631
879
Obrigações tributárias
11.451
3.254 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůŝƋƵŝĚŽ
98.132
2.380
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
3.867
3.632 ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ
28.103
33.802
Provisões trabalhistas e previdenciárias
10.955
10.155 ;сͿZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
2.280
3.480
(102.877)
(334.026)
27.272
27.293 /ͲĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
75.430
75.430 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ
7.453.566 7.256.115 ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿŽƵĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽ
76.197
76.197 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Débitos com partes relacionadas - PF
7.453.566 7.256.115 ĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
153.907
155.107
1.200
34.608.845
7.453.566 7.256.115 Títulos a receber
34.607.621
8.106.779
8.134.882 KďƌŝŐĂĕƁĞƐŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ
877.980 1.008.960 Outros crédito
1.200
(1.280)
697.976
697.976 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
2.504
Capital social
8.588.575 8.588.574 Despesas do exercicio seguinte
1.005.318
1.005.318
Ajuste de avaliação patrimonial
2.479.314 2.479.314 ĐƌĠƐĐŝŵŽŽƵ;ĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽͿ
1.703.294
1.703.294
Prejuízos acumulados
(9.857.628) (9.691.100) ŽƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
197.429
296.400
6.768.776
6.768.776
(9.253)
5.196
Prejuízos do exercício
(332.280)
(367.828) Fornecedores nacionais
(365.291)
(337.187)
9.090
1.986
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
8.358.818 8.292.369 Obrigações tributárias
6.403.485
6.431.588
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
236
(132)
31/12/2021 31/12/2020 Provisões da folha de pagamento
8.358.818
8.292.368 ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
800
ZĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂĚĞǀĞŶĚĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
30.960
33.344 Outras obrigações
(893)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞDƵƚĂĕĆŽĚĂƐŽŶƚĂƐĚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Receita de locação
30.960
33.344 Contas a pagar
197.450
289.350
ĂũƵƐƚĞĚĞ
ůƵĐƌŽƐŽƵ
95.752
34.571.219
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĞǀĞŶĚĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
30.960
33.344 ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĐĂƉŝƚĂů ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉƌĞũƵşǌŽƐ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ (-) Deduções de vendas
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ
(1.130)
(1.217)
ƐŽĐŝĂů patrimonial ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
ůşƋƵŝĚŽ ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ
29.830
32.127 ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
95.752
34.571.219
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
29.830
32.127 ŝŝͲĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(34.571.325)
01/01/2019
43.159.899 2.479.314 (9.691.100) 35.948.113 ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
(344.601)
(395.262) Redução de capital social
- (34.571.325)
Ajuste de exercíĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(487.342)
(333.704) dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
cios anteriores (34.571.324)
- (34.571.324) Tributárias
(53.292)
(61.558) ;/нŝŝнŝŝŝͿĂƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞ
95.752
(106)
Prejuízo líquido
Outros receitas/despesas operacionais
196.034
- ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
2.380
2.486
do exercício
(367.828)
(367.828) >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
(314.771)
(363.136) Caixa e equivalentes a caixa no ínicio do ano
Variação
ocorrida
no
período
95.752
(106)
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵ
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
416
(2.132)
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
98.132
2.380
31/12/2020
8.588.575 2.479.314 (10.058.928)
1.008.961 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(2.954)
(2.183)
Ajuste de exercíZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
3.370
52 &ŝŶĂůͲϮϬϮϭ͘dĞƌƌĞŶŽƐͲϮ͘Ϭϲϯ͘ϱϵϰ͕ϭϴͲϬ͕ϬϬͲϬ͕ϬϬͲϮ͘Ϭϲϯ͘ϱϵϰ͕ϭϴ͖ĚŝİĐŝŽƐ
cios anteriores
201.299
201.299 ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐĚĂƉƌŽǀ͘Wͬ/ZĞ^>>
(314.355)
(365.267) - 4.407.775,13 - 0,00 - 0,00 - 4.407.775,13; Computadores - 1.690,00 - 0,00
Prejuízo líquido
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞ/ZW:ͲůƵĐƌŽƉƌĞƐƵŵŝĚŽ
(11.388)
(1.601) ͲϬ͕ϬϬͲϭ͘ϲϵϬ͕ϬϬ͖DſǀĞŝƐĞhƚĞŶƐşůŝŽƐͲϱ͘ϰϳϵ͕ϬϬͲϬ͕ϬϬͲϬ͕ϬϬͲϱ͘ϰϳϵ͕ϬϬ͖
do exercício
(332.280)
(332.280) WƌŽǀŝƐĆŽĚĞ^>>ͲůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ
(6.537)
(960) DĄƋƐ͘ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ͳ Ϯϭ͘ϴϵϴ͕Ϯϳ Ͳ Ϭ͕ϬϬ Ͳ Ϭ͕ϬϬ Ͳ Ϯϭ͘ϴϵϴ͕Ϯϳ͖ sĞşĐƵůŽƐ
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵ
WƌĞũƵşǌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(332.280)
(367.828) - 268.339,00 - 0,00 - 0,00 - 268.339,00; TOTAL - 6.768.775,58 - 0,00 -0,0077
-0,0085 0,00 - 6.768.775,58. As principais taxas anuais de depreciação por item,
31/12/2021
8.588.575 2.479.314 (10.189.908)
877.980 WƌĞũƵşǌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
ĂƟǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ^ĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞ de acordo com a Receita Federal são as seguintes: Item - Taxa Anual de
ϭ͘ŽŶƚĞǆƚŽKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͗ A AFN Máquinas e Implementos S/A, com sede realização. e) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, formação ou ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͘ DĄƋƵŝŶĂƐ Ğ /ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ Ͳ ϭϬй͖ DſǀĞŝƐ Ğ hƚĞŶƐşůŝŽƐ Ͳ ϭϬй͖
Ğŵ /ƚĂƉŝƌĂͬ^W͕ ĨŽŝ ĨƵŶĚĂĚĂ Ğŵ ϭϵϲϱ Ğ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ Ă ǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽͬĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ͕ ŶĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ž Veículos - 20%; Computadores e Periféricos - 20%. f) Passivo circulante e
da indústria de máquinas e implementos agrícolas, partes e peças e o seu real valor de mercado, que poderia ser encontrado através de uma não circulante. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
comércio de seus produtos e subprodutos, podendo ainda importar e reavaliação dos bens. As depreciações são calculadas pelo método linear, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
ĞǆƉŽƌƚĂƌ͕ĞƉƌĂƟĐĂƌŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂ ĐŽŵďĂƐĞĞŵƚĂǆĂƐƋƵĞůĞǀĂŵĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂǀŝĚĂƷƟůĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽƐ monetárias e cambiais incorridas até a data dos balanços. A empresa
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͕ ŽƵ ŶĆŽ ;E͛Ɛ ϮϴϯϯͲϬͬϬϬ͕ ϮϴϯϮͲϭͬϬϬ͕ ďĞŶƐ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƟǀĂ^Z&ŶǑϭϲϮ͕ĚĞϯϭĚĞĞǌĞŵďƌŽĚĞ ƚĞŵ ơƚƵůŽƐ ă ƉĂŐĂƌ ĂŽ ƐſĐŝŽ͘ ŐͿ /ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ZĞŶĚĂ Ğ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ^ŽĐŝĂů
ϯϯϮϭͲϬͬϬϬͿ͖ Ğ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƐſĐŝĂ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ϭϵϵϴ͘ WŽƌ ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ Ž ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ ĚĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĨŽƌŵĂ͗ O Imposto de Renda e Contribuição Social são calculados com base nas
ŽƵƋƵŽƟƐƚĂ͕ĂƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽŚŽůĚŝŶŐ;E͛ƐϲϰϲϮͲϬͬϬϬͿ͘Ϯ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ /ŵſǀĞŝƐ ŶĆŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ ĂŽ ƵƐŽ Ͳ YƵĂĚƌŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ĂůşƋƵŽƚĂƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞŐġŶĐŝĂ͘ ϰ͘ ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů O
ĚĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ As demonstrações contábeis levantadas Item - Custo - Depreciação - Vl. Liquido; Terrenos - 697.976,01 - -0,00 capital autorizado em 31/12/2021 é de R$ 8.588.574,87, representado
Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƐ ĐŽŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ ĞƐƚĆŽ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ Ͳ ϲϵϳ͘ϵϳϲ͕Ϭϭ͖ ĚŝİĐŝŽƐ Ͳ ϭ͘ϬϬϱ͘ϯϭϴ͕ϭϱ Ͳ ͲϬ͕ϬϬ Ͳ ϭ͘ϬϬϱ͘ϯϭϴ͕ϭϱ͖ dKd> Ͳ ƉŽƌ ϴ͘ϱϴϴ͘ϱϳϰ͕ϴϳ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ ƐĞŵ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů͕
ĐŽŵ ĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚŽƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ ĂƐ ϭ͘ϳϬϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϲͲͲϬ͕ϬϬͲϭ͘ϳϬϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϲ͘ĞŶƐWƌſƉƌŝŽƐĞŵKƉĞƌĂĕĆŽͲYƵĂĚƌŽ totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e bens
incluídas na legislação societária brasileira e as interpretações técnicas ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͖ /ƚĞŵ Ͳ ƵƐƚŽ Ͳ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ Ͳ sů͘ >ŝƋƵŝĚŽ ŝŵſǀĞŝƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŶƚƌĞŽƐƐſĐŝŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂ
ĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐͲW͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůŽ dĞƌƌĞŶŽƐ Ͳ Ϯ͘Ϭϲϯ͘ϱϵϰ͕ϭϴ Ͳ ͲϬ͕ϬϬ Ͳ Ϯ͘Ϭϲϯ͘ϱϵϰ͕ϭϴ͖ ĚŝİĐŝŽƐ Ͳ ϰ͘ϰϬϳ͘ϳϳϱ͕ϭϯ Ͳ de Freitas detentor do capital social no valor de R$ 8.586.574,87; Afonso
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. ϯ͘WƌŝŶĐŝƉĂŝƐWƌĄƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐ -84.752,47 - 4.323.022,66; Computadores - 1.690,00 - -1.056.00 - 634,00; Nogueira Filho detentor do capital social no valor de R$ 500,00; Marcio
ĂͿ ƉƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ &Žŝ ĂĚŽƚĂĚŽ Ž ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ž Dſǀ͘hƚĞŶƐşůŝŽƐͲϱ͘ϰϳϵ͕ϬϬͲͲϯ͘ϴϭϮ͕ϱϰͲϭ͘ϲϲϲ͕ϰϲ͖DĄƋƐ͘ƋƵŝƉ͘ͲϮϭ͘ϴϵϴ͕Ϯϳ Fernando Nogueira detentor do capital social no valor de R$ 500,00; Gisele
registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica - -7.330,53 - 14.567,74; Veículos - 268.339,00 - -268.339,00 - -0,00; Total Nogueira detentora do capital social no valor de R$ 500,00; Luis Alberto
no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou ϲ͘ϳϲϴ͘ϳϳϱ͕ϱϴͲͲϯϲϱ͘ϮϵϬ͕ϱϳͲϲ͘ϰϬϯ͘ϰϴϱ͕Ϭϭ͘ŵƵƚĂĕĆŽĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Nogueira detentor do capital social no valor de R$ 500,00. Itapira/SP, 31
ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐĞƵĞĨĞƟǀŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ ĞƐƚĄ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ ĂďĂŝǆŽ͗ YƵĂĚƌŽ ĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ ĚŽ /ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ de dezembro de 2021.
ďͿĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂKƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂƐĆŽŵĂŶƟĚŽƐĐŽŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ/ŵſǀĞŝƐŶĆŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂŽƵƐŽ͘ZƵďƌŝĐĂŽŶƚĄďŝůͲ^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘/ŶĐůƵĞŵ ͲϮϬϮϬͲĚŝĕƁĞƐͲĂŝǆĂƐͲ^ĂůĚŽ&ŝŶĂůͲϮϬϮϭ͘dĞƌƌĞŶŽƐͲϲϵϳ͘ϵϳϲ͕ϬϭͲϬϬ͕ϬϬ
Diretoria
Anna Pugina Nogueira - Diretora Presidente
ĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐăǀŝƐƚĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ĐͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ ͲϬ͕ϬϬͲϲϵϳ͘ϵϳϲ͕Ϭϭ͖ĚŝİĐŝŽƐͲϭ͘ϬϬϱ͘ϯϭϴ͕ϭϱͲϬ͕ϬϬͲϬ͕ϬϬͲϭ͘ϬϬϱ͘ϯϭϴ͕ϭϱ͖
Contador
créditos de liquidação duvidosa Não há registro contábil da provisão para dKd> Ͳ ϭ͘ϳϬϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϲ Ͳ Ϭ͕ϬϬ Ͳ Ϭ͕ϬϬ Ͳ ϭ͘ϳϬϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϲ͘ ĞŶƐ WƌſƉƌŝŽƐ Ğŵ
Paulo Cesar Adorno - CRC 1SP-171613
ĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ͕ƉŽƌĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂƉƌſƉƌŝĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ĚͿĞŵĂŝƐ KƉĞƌĂĕĆŽ͘ZƵďƌŝĐĂŽŶƚĄďŝůͲ^ĂůĚŽ&ŝŶĂůͲϮϬϮϬͲĚŝĕƁĞƐͲĂŝǆĂƐͲ^ĂůĚŽ

Balanço Patrimonial
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Caixa
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Disponibilidades geral
Aluguel a receber
Créditos com PJ mútuos
Créditos com PF. Ligadas
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Terrenos nao operacionais
Predios nao operacionais
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŝŵſǀĞŝƐŶĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Imobilizado
Depreciação acumulada
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
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WƌĞǌĂĚŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗ ŵ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ăƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͕ ƐƵďŵĞƚĞŵŽƐ ă ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĞ sŽƐƐĂƐ
^ĞŶŚŽƌŝĂƐŽĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽ
Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, bem como as ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
ĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞĚĞϮϬϮϬ͕ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂƐ>ĞŝƐϲ͘ϰϬϰͬϳϲ
ĞŶŽƌŵĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞʹ&͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚŽWĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘ CONJUNTURA  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞŶĐĞƌƌŽƵ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ϮϬϮϭ ĐŽŵ ƵŵĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ďƌƵƚĂ
ϭϭϭ͕Ϭй ƐƵƉĞƌŝŽƌ ă ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘ K ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ
ĮĐŽƵĂŝŶĚĂŵĂŝƐĞǀŝĚĞŶƚĞŶŽĂŶŽĚĞϮϬϮϭ͘ŽŶƐƉƌĞĕŽƐĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞĐůŝŵĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĨĂǀŽƌĄǀĞůĞůĞǀĂƌĂŵĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĞŝŵƉƵůƐŝŽŶĂƌĂŵŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶŽĐĂŵƉŽ͘DĞƐŵŽĐŽŵŽƐ
ĚĞƐĂĮŽƐŐĞƌĂĚŽƐƉĞůĂĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂ;Ks/ϭϵͿ͕ƚƌĂǌĞŶĚŽƵŵĐĞŶĄƌŝŽďĂƐƚĂŶƚĞŝŶĐĞƌƚŽƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŝŶƐƵŵŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂĕŽͿ͕ĂĂůĚĂŶĐŽŵƐĞƵĞǆĐĞůĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƐŝĚĞƌƷƌŐŝĐĂƐĚŽƉĂşƐĞŽƵƚƌŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶơƐƐŝŵŽƐĚĂŶŽƐƐĂĐĂĚĞŝĂĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐĞŐƵŝƵƌĞƐƉŽŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂƌĄƉŝĚĂĂŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂƉŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽŶŽƐƐŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĐŽŵƵŵƉƌĂǌŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂďĂƐƚĂŶƚĞĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌ͘Área IndustrialĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵďŽĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐ ŶşǀĞŝƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘ ƐďŽĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ĂŽůŽŶŐŽĚŽƐ ƷůƟŵŽƐ ϭϮĂŶŽƐ
ƵƟůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ>ĞĂŶDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽƋƵĂĚƌŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞĂŵĞůŚŽƌŝĂ
ĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĨŽƌĂŵŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨĂƚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĂƟŶŐŝŵĞŶƚŽĚĂƐŵĞƚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘Área Comercial
ĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌŽĐůŝĞŶƚĞĚĞŶƚƌŽĚĂŶŽǀĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƚƌĂǌŝĚĂƉĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽ
ƐĞŵƉƌĞĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƌǀŝƌŶŽƐƐŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘EŽǀĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĨŽƌĂŵŝŵƉůĞŵĞn-
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ƟǀŽ
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
10
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
11
Contas a receber de clientes
12
Adiantamentos a fornecedores
Estoques
13
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
14
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
11
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
diferidos
25
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
15
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽϭϲ
Imobilizado
17
Intangível
18
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ

Controladora
2021
2020
44.375
2.080
7.892
3.070
109.420 61.254
5.386
5.301
188.564 81.707
60.757 46.904
1.317
6.329
417.711 206.645
731
10.046

30
6.728

Controladora
Consolidado
Consolidado WĂƐƐŝǀŽĞ
Nota
2021
2020
2021
2020
2021
2020 patrimônio líquido
Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐϭϵ
84.630
82.107 84.630
82.107
44.555
2.081 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞ
7.892
3.070 ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů
20
1.048
1.079
1.048
1.079
109.307 61.229 Fornecedores
25.319
32.772 24.826
32.395
21 26.852
25.574 26.852
25.574
5.414
5.327 Adiantamentos de clientes
22 44.754 166.825 44.796 166.866
188.559 81.937 KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
23 17.824
17.807 17.944
17.922
60.757 46.904 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
20.680
8.601 21.062
9.152
1.682
6.910 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
221.107 334.765 221.158 335.095
418.166 207.458 EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐϭϵ
87.129
55.041 87.129
55.041
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ
24
3.399
5.287
3.399
5.287
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞ
731
30 ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů
20
1.979
3.487
1.979
3.487
10.046
6.728 KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
22 204.671
34.817 204.671
34.817
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
26
4.096
6.406
4.096
6.406
301.274 105.038 301.274 105.038
47.053
1.803 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Patrimônio líquido
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽ
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽ
1.148
227 ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
28 24.035
24.035 24.035
24.035
58.978
8.788 Reserva legal
4.101
4.101
- Reserva de reavaliação
12.811
13.120 12.811
13.120
83.630
28.166 83.630
28.166
28.260 27.150 Reserva de subvenção
37.843
38.055 37.843
38.055
126.834 112.054 ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Reserva de lucros
15.446
- 15.446
68.060 68.335 Prejuízos acumulados
- (119.724)
- (119.724)
282.132 216.327 Total do patrimônio líquido
177.866 (16.348) 177.866 (16.348)
700.247 423.455 700.298 423.785
700.298 423.785 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ

47.053
1.803
1.148
227
58.978
8.788
404
483
28.260 27.150
126.834 112.054
68.060 68.335
282.536 216.810
700.247 423.455
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital ZĞƐĞƌǀĂ ZĞƐĞƌǀĂĚĞ ZĞƐĞƌǀĂĚĞ ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂ- ZĞƐĞƌǀĂ
Prejuízos
social
Legal ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƐƵďǀĞŶĕĆŽ ĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů de Lucros acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020
24.035
13.777
38.463
(127.641) (51.366)
Lucro líquido do exercício
35.018 35.018
Realização de reserva de reavaliação
(657)
657
Realização do custo atribuído ao imobilizado
(408)
408
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂƐƵďǀĞŶĕĆŽ
28.166
(28.166)
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ;ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽͿ
24.035
13.120
28.166
38.055
(119.724) (16.348)
Lucro líquido do exercício
201.214 201.214
Realização de reserva de reavaliação
(309)
309
Realização do custo atribuído ao imobilizado
(212)
212
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
4.101
(4.101)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂƐƵďǀĞŶĕĆŽ
55.464
(55.464)
Dividendos obrigatórios a distribuir
(1.122) (1.122)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌ
(5.878) (5.878)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ
15.446
(15.446)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
24.035
4.101
12.811
83.630
37.843
15.446
- 177.866
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
1. Contexto operacional ĂůĚĂŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ͿĠƵŵĂ ĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͘ĚĞƐƉĞƐĂĐŽŵŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐ͕ĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŵƐĞĚĞĞŵDĂƚĆŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ ŝŵƉŽƐƚŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĞŽŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĞƚĞŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐ ĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŝƚĞŶƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐŝŶƚĞƌŶŽĞĞǆƚĞƌŶŽ͘2. ZĞůĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŽƵĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘(i) Despesas de imƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĐŽƌƌĞŶƚĞ K ŝŵƉŽƐƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ġ Ž ŝŵƉŽƐƚŽ Ă
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ƚŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĂƉĂŐĂƌĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽĮƐĐĂůƉĞůĂ
ŵ ϮϬϭϵĂ ĂůĚĂŶ ĐŽŶƐƟƚƵŝƵ ƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞǀŽůƚĂĚĂ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌĞƐƉĞƌĂĚŽĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĂƐĞƌĞŵƉĂŐŽƐƋƵĞƌĞŇĞƚĞĂƐŝŶĐĞƌŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞŵĂŶĐĂŝƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞdĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂͬ^W͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŝŶŝ- ƚĞǌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƐƵĂĂƉƵƌĂĕĆŽ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͘ůĞĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞ
ĐŝĂůĂƉŽƌƚĂĚŽĨŽŝĚĞZΨϭϬϬĐŽŵƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞϳϱϬ ŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͘KŝŵƉŽƐƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĂƟǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽƐĆŽĐŽŵŵĂŶĐĂŝƐĚŝĂ͘ŵϮ͘ϬϮϬŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϳϯ͘ 3. Base de ƉĞŶƐĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƐĞĂůŐƵŶƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘Despesas de imposto de renƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ;ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚŽWͿƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ
contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com a legislação ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ Ğ ŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ Ğ ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ĞŵŝƟĚŽƐ ƉĞůŽ ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͘ƐŵƵŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐ;WͿ͘ĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄ- ĚĂŶĕĂƐ ĚŽƐ ĂƟǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĮƐĐĂŝƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ĐŽŵŽ
ďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵϭϬĚĞŵĂƌ- ĚĞƐƉĞƐĂĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚĂ͘hŵĂƟǀŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
ĕŽĚĞϮϬϮϮ͘ƉſƐĂƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵŽƉŽĚĞƌĚĞĂůƚĞƌĂƌĂƐĚĞ- ƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐ͕Ğ
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘dŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵơǀĞŝƐŶĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞů
ƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ĞůĂƐ͕ ƋƵĞůƵĐƌŽƐĨƵƚƵƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĞƐƚĞũĂŵĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞĐŽŶƚƌĂŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽ
ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƋƵĞůĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘ƟǀŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂ
sua gestão. ϰ͘DŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞŵŽĞĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶ- cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
ƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂŝƐ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽ- ŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞů͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂůşŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘dŽĚŽƐŽƐƐĂůĚŽƐĨŽƌĂŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵŝůŚĂƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽ͕ ƋƵŽƚĂƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂĂƉůŝĐĂƌăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƋƵĂŶĚŽĞůĂƐĨŽƌĞŵƌĞǀĞƌƟĚĂƐ͕
exceto quando indicado de outra forma. 5. hƐŽ ĚĞ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ Ğ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ Na ďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐƋƵĞĨŽƌĂŵĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƵƟůŝǌŽƵũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ ƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƐĞĐĞƌƚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͘
ĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶ- g. EstoquesKƐĞƐƚŽƋƵĞƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽŵĞŶŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŽĐƵƐƚŽĞŽǀĂůŽƌ
ƚƌŽůĂĚĂĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂ- ƌĞĂůŝǌĄǀĞůůşƋƵŝĚŽ͘KĐƵƐƚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĠďĂƐĞĂĚŽŶŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞĚŽƐƌĞĂŝƐƉŽĚĞŵĚŝǀĞƌŐŝƌĚĞƐƐĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ƌĂĚŽĞŝŶĐůƵŝŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĐƵƐƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞƚƌĂŶƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶơŶƵĂ͘ƐƌĞǀŝƐƁĞƐĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ ĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ Ğŵ ƚƌĂǌġͲůŽƐ ăƐ ƐƵĂƐ ůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
a. /ŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐŽďƌĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƌĞůĂ- ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘EŽĐĂƐŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂĚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞŵĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ŽĐƵƐƚŽ
ĐŝŽŶĂĚĂƐĂƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵƵŵ ŝŶĐůƵŝƵŵĂƉĂƌĐĞůĂĚŽƐĐƵƐƚŽƐŐĞƌĂŝƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽďĂƐĞĂĚŽŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽƌŝƐĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŵƵŵĂũƵƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůŶŽƐƐĂůĚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂƟǀŽƐĞ ŶĂůŶŽƌŵĂů͘KǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĄǀĞůůşƋƵŝĚŽĠŽƉƌĞĕŽĞƐƟŵĂĚŽĚĞǀĞŶĚĂŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂů
ƉĂƐƐŝǀŽƐŶŽƉƌſǆŝŵŽĂŶŽĮƐĐĂůĞƐƚĆŽŝŶĐůƵşĚĂƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͗ͻNota ĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘h.
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϮͲŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞ WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĆŽƉƌŽƉƌŝĞĚĂĂƟǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ĚĞƐŵĂŶƟĚĂƐƉĂƌĂŽďƚĞƌƌĞŶĚĂĐŽŵĂůƵŐƵĠŝƐĞŽƵǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͘ƐƉƌŽƉƌŝĞĚĞƉĞƌĚĂ͖ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶ͘ǑϭϴͲƚĞƐƚĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐ ĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĆŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐƉĞůŽĐƵƐƚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐĐƵƐƚŽƐ
ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĞĄŐŝŽ͗ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͖ͻNota ĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͕ĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϱͲƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͗ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞůƵ- ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘'ĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƵŵĂ
ĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĨƵƚƵƌŽĐŽŶƚƌĂŽƋƵĂůĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵơǀĞŝƐĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐ- ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ;ĐĂůĐƵůĂĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽƌĞĐĞďŝĐĂŝƐƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐ͖ĞͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲͲƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽĚĂǀĞŶĚĂĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝƚĞŵͿƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘YƵĂŶĚŽƵŵĂ
ĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐŽďƌĞĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĠ
das saídas de recursos. b. DĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽhŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉŽůşƟĐĂƐĞĚŝǀƵů- ǀĞŶĚŝĚĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞŵĂũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĠƚƌĂŶƐŐĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞƋƵĞƌ Ă ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉĂƌĂ ĂƟǀŽƐ Ğ ĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐŽŶƚƌŽ- ƚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌĂŽůŽŶŐŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶůĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘/ƐƐŽŝŶĐůƵŝƵŵĂĞƋƵŝƉĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĞ to. Imobilizado ;ŝͿ ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ Itens do imobilizado são
ƉŽƐƐƵŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŐĞƌĂůĚĞƌĞǀŝƐĂƌƚŽĚĂƐĂƐŵĞŶƐƵƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞǀĂ- ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂůŽƌũƵƐƚŽ͘ĞƋƵŝƉĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƌĞǀŝƐĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĚĂĚŽƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂ- ĕĆŽ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉĞƌĚĂƐ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƟǀŽƐĞĂũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘^ĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĐŽƚĂĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞ- (impairment)͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘KĐƵƐƚŽĚĞĐĞƌƚŽƐŝƚĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƌĂƐ ŽƵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ͕ Ġ ƵƟůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ŵĞŶƐƵƌĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ͕ Ă ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ ĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵƐĞƵǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶĂĚĂƚĂĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽƐWƐ͘
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŶĂůŝƐĂĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐŽďƟĚĂƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞƋƵĞ YƵĂŶĚŽƉĂƌƚĞƐĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƚġŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐ͕ĞůĂƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚĂŝƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚĞŶĚĞŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚŽW͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽŶşǀĞůŶĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚŽǀĂůŽƌ ƚƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ŝƚĞŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐͿ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘ YƵĂŝƐƋƵĞƌ
ũƵƐƚŽĞŵƋƵĞƚĂŝƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐ͘ŽŵĞŶƐƵƌĂƌŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵ ŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůĂƟǀŽŽƵƵŵƉĂƐƐŝǀŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƵƐĂĚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽƋƵĂŶƚŽ tado. Custos subsequentes'ĂƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽĠ
ƉŽƐƐşǀĞů͘KƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐĞŵƵŵĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂ ƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐĞũĂŵĂƵĨĞƌŝďĂƐĞĂĚĂŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ;inputsͿƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌ- ĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉĂƌĂĂŵŽƌƟǌĂƌŽĐƵƐƚŽ
ŵĂ͗ͻEşǀĞůϭ͗ƉƌĞĕŽƐĐŽƚĂĚŽƐ;ŶĆŽĂũƵƐƚĂĚŽƐͿĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĂƟǀŽƐƉĂƌĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐ- ĚĞŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
ƐŝǀŽƐŝĚġŶƟĐŽƐ͖ͻEşǀĞůϮ͗ŝŶƉƵƚƐ͕ĞǆĐĞƚŽŽƐƉƌĞĕŽƐĐŽƚĂĚŽƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽEşǀĞůϭ͕ƋƵĞ ŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌďĂƐĞĂĚŽŶĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐŝƚĞŶƐ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ƐĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƉĂƌĂŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽ͕ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ƉƌĞĕŽƐͿŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ĚĞ- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ ƟǀŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐ ƐĆŽ ĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƌ ƉĞƌşŽĚŽ
ƌŝǀĂĚŽĚĞƉƌĞĕŽƐͿ͖ͻEşǀĞůϯ͗ŝŶƉƵƚƐ͕ƉĂƌĂŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽ͕ƋƵĞŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚŽƐĞŵ ĞŶƚƌĞĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽďĞŵĞŽƉƌĂǌŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞƐĞũĂƌĂǌŽĂǀĞůĚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ŝŶƉƵƚƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽ- ŵĞŶƚĞĐĞƌƚŽƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƚĞƌĄĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚŽďĞŵĂŽĮŶĂůĚŽƉƌĂǌŽĚĞĂƌůĂĚĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŶşǀĞŝƐĚĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽĮŶĂůĚŽ ƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘dĞƌƌĞŶŽƐŶĆŽƐĆŽĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐ͘ǀŝĚĂƷƟůĚŽƐŝƚĞŶƐĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ƉĂƌĂ
ƉĞƌşŽĚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂŵĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƐŽďƌĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐĞƐƚĆŽŝŶTipo
sŝĚĂƷƟů
ĐůƵşĚĂƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͗ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϲͲWƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂ ĚŝİĐŝŽƐ
25 a 60 anos
12 a 38 anos
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͖ĞͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϯϮͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ 6. Mudanças nas Máquinas e acessórios
10 anos
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐhŵĂƐĠƌŝĞĚĞŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐĞŶƚƌĂƌĂŵĞŵǀŝŐŽƌĂƉĂƌƟƌ Veículos
Tratores e veículos industriais
10 anos
ĚĞϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ŵĂƐŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄ- Móveis e utensílios
5 anos
ďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘7. ĂƐĞĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ As demonstra- ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
10 anos
10 anos
ĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞ /ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
10 anos
ŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝƚĞŶƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƐďĂ- Ferramentas e utensílios
Ferramentas e matrizes
10 anos
ůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͗ͻ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐƉĞůŽǀĂ- Outros
10 anos
ůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ͻƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐ KƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂĐĂĚĂ
ƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘8. WƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂƉůŝ- ĚĂƚĂĚĞďĂůĂŶĕŽĞĂũƵƐƚĂĚŽƐĐĂƐŽƐĞũĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͘ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ
ĐĂƌĂŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂďĂŝǆŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐŽƐĞǆĞƌ- ƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽYƵĂŶĚŽŽƵƐŽĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŵƵĚĂĚĞŽĐƵƉĂĚĂƉĞůŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ
ĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƐĂůǀŽŝŶĚŝĐĂĕĆŽĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘ ƉĂƌĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĠƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂĂŽƐĞƵǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
Ă͘ĂƐĞĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ (i) ControladasŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƚƌŽůĂƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞƋƵĂŶĚŽ Ğ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘ YƵĂůƋƵĞƌ ŐĂŶŚŽ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚŽĂ͕ŽƵƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐŽďƌĞ͕ŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂĚǀŝŶĚŽƐĚĞƐĞƵĞŶǀŽůǀŝ- ĚĞƐƐĂƌĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽŐĂŶŚŽƌĞǀĞƌƚĂ
ŵĞŶƚŽĐŽŵĂĞŶƟĚĂĚĞĞƚĞŵĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞĂĨĞƚĂƌĞƐƐĞƐƌĞƚŽƌŶŽƐĞǆĞƌĐĞŶĚŽƐĞƵ ƵŵĂƉĞƌĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƐĞŶƉŽĚĞƌƐŽďƌĞĂĞŶƟĚĂĚĞ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĆŽŝŶĐůƵşĚĂƐŶĂƐ ĚŽƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌŐĂŶŚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƟǀĞ ŐĞŶƚĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĐŽŶƚĂĚĞĂũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘YƵĂůƋƵĞƌƉĞƌĚĂĠ
ŽĐŽŶƚƌŽůĞĂƚĠĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŝǆĂƌĚĞĞǆŝƐƟƌ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄ- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŚĂũĂƵŵŵŽŶďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂĐŽŶ- ƚĂŶƚĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƐƐĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ĂƉĞƌĚĂĠƌĞĐŽƚƌŽůĂĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ (ii) Tran- ŶŚĞĐŝĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞƌĞĚƵǌĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀƐĂĕƁĞƐ ĞůŝŵŝŶĂĚĂƐ ŶĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ ^ĂůĚŽƐ Ğ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ŝŶƚƌĂͲŐƌƵƉŽ͕ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ nio líquido. ŝ͘ƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĞĄŐŝŽ ;ŝͿZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞDĞŶƐƵƌĂĕĆŽ Ágio O ágio
ƌĞĐĞŝƚĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŝŶƚƌĂͲŐƌƵƉŽ͕ƐĆŽĞůŝŵŝŶĂ- ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͕ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ͘ 'ĂŶŚŽƐ ŶĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ŝŶǀĞƐƟĚĂƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞŝŶĐůƵşĚŽŶŽĂƟǀŽŝŶƚĂŶĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƉĂƌ- ŐşǀĞůŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͘WĞƌĚĂƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚĂƐĚĂŵĞƐŵĂ ǀĞŝƐKƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐƋƵĞƐĆŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞƚġŵǀŝĚĂƐ
ŵĂŶĞŝƌĂĚĞƋƵĞŽƐŐĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ŵĂƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞŶĆŽŚĂũĂ ƷƚĞŝƐĮŶŝƚĂƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂĞƋƵĂŝƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ c. Moeda estrangeira (i) Tran- ƋƵĞƌƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘Gastos subsequentes Os
sações em moeda estrangeira dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ Ğŵ ŵŽĞĚĂ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ ƐĆŽ ĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐ ŐĂƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĞůĞƐĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐ
ƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂ- ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽĂƟǀŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĂŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵ͘dŽĚŽƐ
ĕƁĞƐ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ ŽƐŽƵƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŐĂƐƚŽƐĐŽŵĄŐŝŽŐĞƌĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĞŵĂƌĐĂƐĞƉĂƚĞŶŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽƐĆŽƌĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůăƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽŶĂ- ƚĞƐ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ƋƵĞůĂĚĂƚĂ͘/ƚĞŶƐŶĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĠĐĂůĐƵůĂĚĂƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌďĂƐĞĂĚŽŶĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐŝƚĞŶƐƉĂƌĂ
ĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽŶĂĚĂƚĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘Ɛ ĂŵŽƌƟǌĂƌŽĐƵƐƚŽĚĞŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞů͕ůşƋƵŝĚŽĚĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞƐƟdiferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reco- ŵĂĚŽƐ͘ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĠŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KĄŐŝŽŶĆŽĠĂŵŽƌƟŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘d. Reconhecimento de contrato com clienteƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂ- zado. ũ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ;ŝͿZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů Todos os
ĐŝŽŶĂůĚĂǀĞŶĚĂĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĠŵĞĚŝĚĂƉĞůŽǀĂ- ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂŽƵĂƌĞĐĞďĞƌ͘ƌĞĐĞŝƚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽ ůĂĚĂƐĞƚŽƌŶĂŵƉĂƌƚĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĐŽŵŽWϰϳ͕ƋƵĂŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŽƌĂŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ƉŽƌƚĂŶ- ;ĂŵĞŶŽƐƋƵĞƐĞũĂƵŵĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƐĞŵƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠĐƵŵƉƌŝĚĂ͕ŽƵĂŝŶĚĂƋƵĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐ
ŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽͿŽƵƉĂƐƐŝǀŽĮŶanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
ƉƌŽĚƵƚŽƐĠƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĂŽĐůŝĞŶƚĞ͕ĞĞƐƚĞƚĞŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐĞƵƵƐŽĞ
ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ͕ƉĂƌĂƵŵŝƚĞŵŶĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:Z;sĂůŽƌ:ƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽͿ͕
ŽďƚĞƌƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͘Contas a receber de clientes
ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕĆŽƋƵĞƐĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăƐƵĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĞŵŝƐƐĆŽ͘
ƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƉĞůĂ
hŵĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƐĞŵƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ǀĞŶĚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶŽ ĚĞĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂ
ĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŽƉƌĞĕŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĞŵEŽƚĂǆƉůŝĐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘^ĞŽƉƌĂǌŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĠĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŚĄƵŵĂŶŽŽƵ
ƟǀĂŶǑϴ;ĚͿ͘;ŝŝͿůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕
ŵĞŶŽƐ;ŽƵŽƵƚƌŽƋƵĞĂƚĞŶĚĂŽĐŝĐůŽŶŽƌŵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͿ͕ĂƐĐŽŶƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽ͗ĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ĂŽs:KZ
ƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽ
ͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚşǀŝĚĂ͖ĂŽs:KZ;sĂůŽƌ:ƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞKƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐďƌĂŶĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘ƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů
ƉĞůŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚĞĚƵǌŝĚĂƐĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐƉĂƌĂĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞ ŐĞŶƚĞƐͿͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͖ŽƵĂŽs:Z͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ͘ƉŽůşƟĐĂĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ ĐĂĚŽƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ă ŶĆŽ ƐĞƌ ƋƵĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂĞƐƚĄĚĞƐĐƌŝƚĂŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶ͗ϴ;ŶͿͲZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵ- ŵƵĚĞŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂĂŐĞƐƚĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƚŽĚŽƐŽƐ
ƉĞƌĄǀĞů;/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĂĞŵƉƌĞ- ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĨĞƚĂĚŽƐƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶgadosKďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĐŽŵŽ ƚĂĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌăŵƵĚĂŶĕĂŶŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƉĞƐƐŽĂůĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞƌǀŝĕŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĞũĂƉƌĞƐƚĂĚŽ͘KƉĂƐƐŝǀŽĠ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ĂŵďĂƐ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ Ğ ŶĆŽ ĨŽƌ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽĐĂƐŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂƵŵĂ ĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:Z͗ͻÉŵĂŶƟĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟŽďƌŝŐĂĕĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŐĂůŽƵĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂĚĞƉĂŐĂƌĞƐƐĞŵŽŶƚĂŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ ǀŽƐĞũĂŵĂŶƚĞƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͖Ğͻ^ĞƵƐ
ƉĂƐƐĂĚŽƉƌĞƐƚĂĚŽƉĞůŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĞĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƉŽƐƐĂƐĞƌĞƐƟŵĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶ- ƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĆŽƌĞůĂƟǀŽƐƐŽĮĄǀĞů͘Ğ͘ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝ- ŵĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘hŵŝŶƐƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗ͻ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖ͻĞƐĐŽŶƚŽƐ ƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚşǀŝĚĂĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:KZƐĞĂƚĞŶĚĞƌĂŵďĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐĞŽďƟĚŽƐ͖ͻsĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐĂƟǀĂƐĞƉĂƐƐŝǀĂƐ͖ͻdĂƌŝĨĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐ͖ͻ ŶĆŽĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:Z͗ͻÉŵĂŶƟĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞ
ŶĐĂƌŐŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͖ĞͻŶĐĂƌŐŽƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽƵ- ŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠĂƟŶŐŝĚŽƚĂŶƚŽƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƌŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͘ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂ- ƚƵĂŝƐƋƵĂŶƚŽƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖Ğͻ^ĞƵƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŐĞƌĂŵ͕Ğŵ
ĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽĚŽƐũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘͞dĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ͟ĠĂƚĂǆĂƋƵĞĚĞƐĐŽŶ- ĚĂƚĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ƋƵĞ ƐĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ğ ũƵƌŽƐ
ƚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŽƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĞŵĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽ ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
ĚĂǀŝĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŽ͗ͻsĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶ- Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞũĂ ŵĂŶƟĚŽ ƉĂƌĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĐĞŝƌŽ͖ŽƵͻŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘EŽĐĄůĐƵůŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂŽƵĚĂ ƉŽĚĞŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐ͕ĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂŝŶĐŝĚĞƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽ ĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵKZ;KƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐďƌĂŶŐĞŶƚĞƐͿ͘ƐƐĂĞƐĐŽůŚĂĠĨĞŝƚĂŝŶǀĞƐ;ƋƵĂŶĚŽŽĂƟǀŽŶĆŽĞƐƟǀĞƌĐŽŵƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽͿŽƵĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ƟŵĞŶƚŽƉŽƌŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵĚŽƉĂƐƐŝǀŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂ ƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽs:KZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͕ƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ
ĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞ ĐŽŵŽĂŽs:Z͘EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌĚĞĨŽƌŵĂŝƌƌĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƉŽŝƐĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘ĂƐŽŽĂƟǀŽŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĂŝƐĐŽŵƉƌŽ- ǀŽŐĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĂƚĞŶĚĂŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂďůĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ŽĐĄůĐƵůŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐǀŽůƚĂĂƐĞƌĨĞŝƚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽ ĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽs:KZĐŽŵŽĂŽs:ZƐĞŝƐƐŽĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮvalor bruto. Ĩ͘/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůK/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞĂŽŶ- ĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ƋƵĞ ĚĞ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ƐƵƌŐŝƌŝĂ͘ ƟǀŽƐ
tribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƌĞĂůŝǌĂ
ĚĞϭϱй͕ĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞϭϬйƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞZΨϮϰϬ ƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŽďũĞƟǀŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŵƋƵĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĂŶĂŶƵĂůƉĂƌĂŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞϵйƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůƉĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů ƟĚŽĞŵĐĂƌƚĞŝƌĂƉŽƌƋƵĞŝƐƐŽƌĞŇĞƚĞŵĞůŚŽƌĂŵĂŶĞŝƌĂƉĞůĂƋƵĂůŽŶĞŐſĐŝŽĠŐĞƌŝĚŽĞ
ƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŝŶƌĞŶĚĂĞďĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ůŝŵŝƚĂĚĂĂϯϬйĚŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĂŶƵĂů͘ ĐůƵĞŵ͗ͻƐƉŽůşƟĐĂƐĞŽďũĞƟǀŽƐĞƐƟƉƵůĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĄƟĐŽ
Para a controlada Baldan Agroindústria Eireli os tributos são calculados com base no ĚĞƐƐĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ͘ ůĞƐ ŝŶĐůƵĞŵ ĂƋƵĞƐƚĆŽ ĚĞƐĂďĞƌƐĞĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ůƵĐƌŽƉƌĞƐƵŵŝĚŽ͕ăƐĂůşƋƵŽƚĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂ- tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um

Demonstrações do resultado
Controladora
Consolidado
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
Nota
2021
2020
2021
2020
líquida
29 1.016.510 480.818 1.019.914 482.684
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
30 (654.259) (357.014) (657.296) (358.821)
Lucro bruto
362.251 123.804 362.618 123.863
Despesas operacionais
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
30 (44.610) (32.361) (44.610) (32.361)
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐϯϬ (56.372) (25.895) (56.372) (25.895)
Outras receitas, líquidas
30
15.884
2.165
15.884
2.165
ZĞƐƵůƚĂĚŽĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
209
10
Resultado antes do
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
277.362
67.723 277.520
67.772
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
31
6.829
8.048
6.829
8.048
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
31 (45.391) (40.776) (45.461) (40.779)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
(38.562) (32.728) (38.632) (32.731)
ZĞĐĞŝƚĂƐŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐͲ
efeito parcelamento tributário
22
5.242
5.242
Resultado antes do IR e CS
244.042
34.995 244.130
35.041
IR e CS diferido
25 (12.716)
1.803 (12.716)
1.803
IR e CS Corrente
25 (30.112)
(1.780) (30.200)
(1.826)
Lucro líquido do exercício
201.214
35.018 201.214
35.018
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽ͗
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲďĄƐŝĐŽ;ĞŵZΨͿ
0,15
0,03
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲĚŝůƵşĚŽ;ĞŵZΨͿ
0,15
0,03
Demonstrações do resultado abrangente
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro líquido do exercício
201.214 35.018 201.214 35.018
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
201.214 35.018 201.214 35.018
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌĮůĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ͕ĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĂĚƵƌĂĕĆŽĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐŽƵƐĂşĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ŽƵĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƐ͖ͻŽŵŽŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂ
ĐĂƌƚĞŝƌĂĠĂǀĂůŝĂĚŽĞƌĞƉŽƌƚĂĚŽăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ͻKƐƌŝƐĐŽƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ;ĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĂŶƟĚŽŶĂƋƵĞůĞ
ŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐͿĞĂŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵŽĂƋƵĞůĞƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽŐĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͖ͻŽŵŽŽƐ
ŐĞƌĞŶƚĞƐĚŽŶĞŐſĐŝŽƐĆŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐͲƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƐĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĠďĂƐĞĂĚĂŶŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐŐĞƌŝĚŽƐŽƵŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŽďƟĚŽƐ͖ĞͻĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽǀŽůƵŵĞĞŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƐŵŽƟǀŽƐĚĞƚĂŝƐǀĞŶĚĂƐĞƐƵĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐƐŽďƌĞǀĞŶĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘ƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƋƵĞŶĆŽƐĞƋƵĂůŝĮĐĂŵ
ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ não são consideradas vendas, de maneira consistente
ĐŽŵ Ž ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚşŶƵŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ. KƐ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŵĂŶƟĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵŐĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐĐŽŵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĂǀĂůŝĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ͲĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŽďƌĞƐĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƐĆŽƐŽŵĞŶƚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŝŶcipal e juros WĂƌĂĮŶƐĚĞƐƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕Ž͚ƉƌŝŶĐŝƉĂů͛ĠĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽ
ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KƐ͚ũƵƌŽƐ͛ƐĆŽĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŵŽƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞƉĞůŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽǀĂůŽƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽĚƵƌĂŶƚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌşŽĚŽĞƉĞůŽƐŽƵƚƌŽƐƌŝƐĐŽƐĞĐƵƐƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ ;ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ğ ĐƵƐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐͿ͕
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ŵĂƌŐĞŵ ĚĞ ůƵĐƌŽ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ ŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƐĆŽ
ƐŽŵĞŶƚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞũƵƌŽƐ͘/ƐƐŽŝŶĐůƵŝĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŽďƌĞƐĞŽĂƟǀŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŶƚĠŵƵŵƚĞƌŵŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂŵƵĚĂƌŽŵŽŵĞŶƚŽŽƵŽǀĂůŽƌ
ĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĞůĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞƌŝĂĞƐƐĂĐŽŶĚŝĕĆŽ͘ŽĨĂǌĞƌĞƐƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ͗ͻǀĞŶƚŽƐĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞƐƋƵĞŵŽĚŝĮƋƵĞŵŽǀĂůŽƌŽƵŽĂĠƉŽĐĂĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͖ͻdĞƌŵŽƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ
ĂũƵƐƚĂƌĂƚĂǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚĂǆĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͖ͻKƉƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĂƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽ͖ĞͻKƐƚĞƌŵŽƐƋƵĞůŝŵŝƚĂŵŽĂĐĞƐƐŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞ
ĂƟǀŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ďĂƐĞĂĚŽƐŶĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞƵŵĂƟǀŽͿ͘KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĠĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐĐĂƐŽŽ
ǀĂůŽƌĚŽƉƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞ͕ǀĂůŽƌĞƐŶĆŽƉĂŐŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĞŶĚĞŶƚĞͲŽƋƵĞƉŽĚĞŝŶĐůƵŝƌƵŵĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƌĂǌŽĄǀĞůƉĞůĂƌĞƐĐŝƐĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽ Ă Ƶŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ƉŽƌ Ƶŵ ǀĂůŽƌ ŵĞŶŽƌ ŽƵ ŵĂŝŽƌ ĚŽ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽŽƵĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĞƉƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƵŵǀĂůŽƌƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽŵĂŝƐŽƐũƵƌŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ;ƋƵĞƚĂŵďĠŵƉŽĚĞ
ŝŶĐůƵŝƌĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƌĂǌŽĄǀĞůƉĞůĂƌĞƐĐŝƐĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽͿĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ;ŵĂƐŶĆŽƉĂŐŽƐͿƐĆŽƚƌĂƚĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĞƐƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽĚŽƉƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲDĞŶƐƵƌĂĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĞŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐͻƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂs:Z͗ Esses
ĂƟǀŽƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ͻƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͗ĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘KĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĠƌĞĚƵǌŝĚŽƉŽƌƉĞƌĚĂƐƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐ͕
ŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐĞŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌ
ŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂŶŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ͻInstrumentos
ĚĞĚşǀŝĚĂĂs:KZ͗ĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘
ƌĞĐĞŝƚĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĞĨĞƟǀŽƐ͕ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ƉĞƌĚĂƐ
ĐĂŵďŝĂŝƐĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐůşƋƵŝĚŽƐƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ Ğŵ KZ͘ EŽ ĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ Ğŵ KZ Ġ
ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ͻInstrumentos patrimoniais a VJORA:ĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐ
são mensurados subsequentemente ao valor justo. Outros resultados líquidos são
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵKZĞŶƵŶĐĂƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĞŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐKƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĨŽƌĂŵ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ŽƵ ĂŽ s:Z͘ hŵ
ƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐĂƐŽĨŽƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĨŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽŽƵĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽƚĂůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽs:Z
ƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽũƵƌŽƐ͕ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽ
ĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘ĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐ͕ŐĂŶŚŽƐĞ
ƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂŶŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƚĂŵďĠŵĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘(i) Desreconhecimento ƟǀŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĂŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽĂƟǀŽĞǆƉŝƌĂŵ͕ŽƵƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĂŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ƐŽďƌĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƵŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽŶĂƋƵĂůƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐŽƵŶĂƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŶĞŵƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵŶĞŵŵĂŶƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƚĂŵďĠŵŶĆŽƌĞƚĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ƐŽďƌĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƌĞĂůŝǌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵĂƟǀŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ŵĂƐŵĂŶƚĠŵƚŽĚŽƐŽƵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚŽƐĂƟǀŽƐƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƐ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĆŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͘ WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽƐƵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĠ
ƌĞƟƌĂĚĂ͕ĐĂŶĐĞůĂĚĂŽƵĞǆƉŝƌĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƚĂŵďĠŵĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽŽƐƚĞƌŵŽƐƐĆŽŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐĆŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ĐĂƐŽĞŵƋƵĞƵŵŶŽǀŽƉĂƐƐŝǀŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽďĂƐĞĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘EŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĞǆƟŶƚŽĞĂ
ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƉĂŐĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƟǀŽƐƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƋƵĞŶĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂŵƉĞůŽĐĂŝǆĂŽƵ
ƉĂƐƐŝǀŽƐĂƐƐƵŵŝĚŽƐͿĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘;ŝŝͿŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽKƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƋƵĂŶĚŽ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚĞŶŚĂ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĚŝƌĞŝƚŽ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞǆĞĐƵƚĄǀĞůĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƚĞŶŚĂĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĄͲůŽƐĞŵƵŵĂ
ďĂƐĞůşƋƵŝĚĂŽƵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽĂƟǀŽĞůŝƋƵŝĚĂƌŽƉĂƐƐŝǀŽƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͘k. Capital
social Ações ordinárias ƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝdo. ů͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;Impairment) ;ŝͿƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽͲĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğ ĂƟǀŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽďƌĞ͗ͻƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ͻ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĞĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽs:KZ͖
Ğ ͻ ƟǀŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŵĞŶƐƵƌĂŵ Ă ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ
ƉĞƌĚĂĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞŝŐƵĂůăƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂ͕ĞǆĐĞƚŽ
ƉĂƌĂŽƐŝƚĞŶƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĐŽŵŽƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂ
ƉĂƌĂϭϮŵĞƐĞƐ͗ͻdşƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂĐŽŵďĂŝǆŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͖Ğͻ
KƵƚƌŽƐơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂĞƐĂůĚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕Ž
ƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽͿŶĆŽƚĞŶŚĂĂƵŵĞŶƚĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂ
ƉĞƌĚĂƐĐŽŵĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĂƵŵ
ǀĂůŽƌŝŐƵĂůăƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘ŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĞĂŽĞƐƟŵĂƌĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĂǌŽĄǀĞŝƐ Ğ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĞ ƋƵĞ ƐĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ğ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƐĞŵĐƵƐƚŽŽƵĞƐĨŽƌĕŽĞǆĐĞƐƐŝǀŽ͘/ƐƐŽŝŶĐůƵŝŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĂŶĄůŝƐĞƐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂƐ;forward-lookingͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ Ƶŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĐŽŵŽ ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ͗ ͻ É
ƉŽƵĐŽ ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ Ž ĚĞǀĞĚŽƌ ƉĂŐƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŵƌĞĐŽƌƌĞƌĂĂĕƁĞƐĐŽŵŽĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŐĂƌĂŶƟĂ;ƐĞŚŽƵǀĞƌĂůŐƵŵĂͿ͖
ŽƵͻƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƟǀĞƌǀĞŶĐŝĚŽŚĄŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ͘KƉĞƌşŽĚŽŵĄǆŝŵŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂĠŽƉĞƌşŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŵĄǆŝŵŽĚƵƌĂŶƚĞŽƋƵĂůŽ'ƌƵƉŽĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚŽĂŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘DĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐĆŽĞƐƟŵĂƟǀĂƐƉŽŶĚĞƌĂĚĂƐƉĞůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͘ Ɛ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐ Ă ǀĂůŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵďĂƐĞĞŵƚŽĚĂƐĂƐŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂƐĚĞĐĂŝǆĂ;ŽƵƐĞũĂ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐ
ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞǀŝĚŽƐăŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞƐƉĞƌĂŵƌĞĐĞďĞƌͿ͘ƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ
ƐĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚĂƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽŵĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞďĂůĂŶĕŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĂǀĂůŝĂŵƐĞŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞŽƐơƚƵůŽƐĚĞ
ĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽs:KZĞƐƚĆŽĐŽŵƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉŽƐƐƵŝ͞ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͟ƋƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞŵƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐĐŽŵ
ŝŵƉĂĐƚŽƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ǀŝĚġŶĐŝĂ ŽďũĞƟǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƟǀĞƌĂŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ŝŶĐůƵŝ ŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐ͗ͻŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚŽĞŵŝƐƐŽƌŽƵ
ĚŽŵƵƚƵĄƌŝŽ͖ͻYƵĞďƌĂĚĞĐůĄƵƐƵůĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵĂƚƌĂƐŽ
ĚĞŵĂŝƐĚĞϵϬĚŝĂƐ͖ͻZĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĞƵŵǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƋƵĞŶĆŽƐĞƌŝĂŵĂĐĞŝƚĂƐĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐ͖ͻƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞŶƚƌĂƌĄĞŵĨĂůġŶĐŝĂŽƵƉĂƐƐĂƌĄƉŽƌŽƵƚƌŽƟƉŽĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖ŽƵͻKĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂƟǀŽ ƉĂƌĂ Ž ơƚƵůŽ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĠ
ĚĞĚƵǌŝĚĂ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ďƌƵƚŽ ĚŽƐ ĂƟǀŽƐ͘ WĂƌĂ ơƚƵůŽƐ ĚĞ ĚşǀŝĚĂ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ
s:KZ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĠĚĞďŝƚĂĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵKZ͘Baixa
KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠďĂŝǆĂĚŽƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶĆŽƚĞŵĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞůĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽĂĐůŝĞŶƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĂĚŽƚĂŵ Ă ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ďĂŝǆĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ďƌƵƚŽ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĞƐƚĄ
ǀĞŶĐŝĚŽŚĄϭϴϬĚŝĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽĂĐůŝĞŶƚĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĨĂǌĞŵƵŵĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽďƌĞĂĠƉŽĐĂĞŽǀĂůŽƌĚĂďĂŝǆĂĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂŽƵŶĆŽ
ĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞůĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶĆŽĞƐƉĞƌĂm
ŶĞŶŚƵŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌďĂŝǆĂĚŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐďĂŝǆĂĚŽƐƉŽĚĞŵĂŝŶĚĂĞƐƚĂƌƐƵũĞŝƚŽƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉĂƌĂĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ
devidos. ƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ƋƵĞŶĆŽĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĞŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂĐĂĚĂ
ĚĂƚĂ ĚĞ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƌĂ ĂƉƵƌĂƌ ƐĞ ŚĄ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŶŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ ĂƐŽ
ŽĐŽƌƌĂƚĂůŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ĞŶƚĆŽŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽĠĞƐƟŵĂĚŽ͘EŽĐĂƐŽĚŽĄŐŝŽ͕
ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƚĞƐƚĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂƚĞƐƚĞƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶŽŵĞŶŽƌŐƌƵƉŽƉŽƐƐşǀĞůĚĞĂƟǀŽƐƋƵĞŐĞƌĂĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞ
ĐĂŝǆĂƉĞůŽƐĞƵƵƐŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐƐĂƐƋƵĞƐĆŽĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ĚĂƐ ĞŶƚƌĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĂƟǀŽƐ͕ ŽƵ h'Ɛ ;ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŐĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂͿ͘ K
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƟǀŽŽƵh'ĠŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĞŵƵƐŽŽƵƐĞƵ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐƉĂƌĂǀĞŶĚĞƌ͘KǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂͲDĠƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚŽ
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa de
2021
2020
2021
2020
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
35.018
Lucro líquido do exercício
201.214
35.018 201.214
Ajustes por:
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ
5.613
6.993
5.613
6.993
Valor residual da baixa do imobilizado
2.772
109
2.772
109
ZĞƐƵůƚĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů;ϮϬϵͿ
(10)
Lucro não realizado
ĚĞƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
(4)
IR e CS diferidos
12.716
(1.803)
12.716 (1.803)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
créditos de liquidação duvidosa
(260)
(253)
(260)
(253)
DƵĚĂŶĕĂƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƉƌŽͲ
ƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
(1.110)
(1.980)
(1.110) (1.980)
4.197
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
(2.310)
4.197
(2.310)
WƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĂŝŶĐŽƌƌĞƌ
(2.928)
(2.928)
Encargos CPC-06 (R2)
1.407
849
1.407
169
Pagamento de juros
(11.676) (19.823) (11.676) (19.823)
Juros e atualização monetária
21.795
21.392
21.795
21.392
Lucro líquido ajustado
227.025
44.689 227.234
44.016
sĂƌŝĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͗
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(5.523)
(650)
(5.524)
(650)
Contas a receber de clientes
(47.906) (27.067) (47.542) (26.992)
Adiantamentos a fornecedores
(85)
(4.359)
(87) (7.712)
Estoques
(106.857) (41.831) (106.621) (41.875)
3.858
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
(13.853)
3.812 (13.853)
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
(3.318)
(1.052)
(3.318) (1.052)
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
4.091
(1.987)
4.306 (2.448)
Fornecedores
(7.453)
9.810
(7.845)
9.395
Adiantamentos de clientes
1.278
12.401
1.278
12.401
KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
(10.183)
12.880 (10.181)
12.894
KďƌŝŐĂĕƁĞƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
17
5.855
22
9.287
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
15.007
1.946
14.838
2.372
Caixa líquido gerado nas
13.495
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
52.240
14.448
52.706
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(273)
Recebimento de dividendos
288
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
(24.297)
(3.697) (24.297) (3.697)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(24.009)
(3.970) (24.297) (3.697)
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ͲĂƉƚĂĕĆŽ
1.004.525 507.187 1.004.525 507.187
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ͲŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(980.110) (512.660) (980.110) (512.660)
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƟů
(1.539)
(2.853)
(1.539) (2.174)
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ
(1.811)
(438)
(1.811)
(438)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
(7.000)
(7.000)
Caixa líquido (consumido) gerado nas
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
14.065
(8.764)
14.065 (8.085)
Aumento líquido de caixa
1.713
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
42.295
1.713
42.474
Caixa e equivalentes de
369
caixa no início do exercício
2.080
367
2.081
Caixa e equivalentes de
2.081
ĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
44.375
2.080
44.555
Aumento líquido de caixa
1.712
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
42.295
1.713
42.474
ĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂŽƐĞƵǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƵƐĂŶĚŽͲƐĞƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞƌĞŇŝƚĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚŽĂƟǀŽŽƵĚĂh'͘hŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽ
ĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽŽƵh'ĞǆĐĞĚĞƌŽƐĞƵ
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘WĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞƌĞǀĞƌƟĚĂƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞƚĞƌŝĂƐŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ͕
ĐĂƐŽĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌŶĆŽƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘ŵ͘WƌŽǀŝƐƁĞƐƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽĚĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĂƵŵĂƚĂǆĂ
ĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞƌĞŇŝƚĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĂŶƚŽĂŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂŽƉĂƐƐŝǀŽ͘KƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽĚĞƐĐŽŶƚŽĂǀĂůŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘Ŷ͘DĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽsĂůŽƌũƵƐƚŽĠŽƉƌĞĕŽƋƵĞƐĞƌŝĂƌĞĐĞďŝĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞƵŵĂƟǀŽŽƵƉĂŐŽ
ƉĞůĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĞŵƵŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽŽƌĚĞŶĂĚĂĞŶƚƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽ
ŵĞƌĐĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͕ŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƵ͕ŶĂƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂ͕ŶŽŵĞƌĐĂĚŽŵĂŝƐǀĂŶƚĂũŽƐŽĂŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƚĞŵĂĐĞƐƐŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͘K
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽƌĞŇĞƚĞŽƐĞƵƌŝƐĐŽĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ;non-performance).
KƌŝƐĐŽĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐůƵŝ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ŽƉƌſƉƌŝŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘hŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƌĞƋƵĞƌĞŵĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵŽŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘YƵĂŶĚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŵĞŶƐƵƌĂŵŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽŽƉƌĞĕŽĐŽƚĂĚŽŶƵŵŵĞƌĐĂĚŽ ĂƟǀŽ ƉĂƌĂ ĞƐƐĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘ hŵ ŵĞƌĐĂĚŽ Ġ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ĂƟǀŽ ƐĞ ĂƐ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽŽĐŽƌƌĞŵĐŽŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞǀŽůƵŵĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ĨŽƌŶĞĐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞƉƌĞĐŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶơŶƵĂ͘ ^Ğ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌƵŵ ƉƌĞĕŽ
ĐŽƚĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂƟǀŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƵƟůŝǌĂŵ técnicas de
avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso
de dados não observáveis.  ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĞƐĐŽůŚŝĚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽůĞǀĂƌŝĂŵĞŵĐŽŶƚĂŶĂƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵĂ
transação.^ĞƵŵĂƟǀŽŽƵƵŵƉĂƐƐŝǀŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƟǀĞƌƵŵƉƌĞĕŽĚĞ
ĐŽŵƉƌĂĞƵŵƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŵĞŶƐƵƌĂŵĂƟǀŽƐĐŽŵ
ďĂƐĞĞŵƉƌĞĕŽƐĚĞĐŽŵƉƌĂĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵƉƌĞĕŽƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ŵĞůŚŽƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĠŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŽƉƌĞĕŽĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽͲŽƵƐĞũĂ͕ŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĚĂĚĂŽƵƌĞĐĞďŝĚĂ͘ ^Ğ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŵ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ŶŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŝĨĞƌĞĚŽƉƌĞĕŽĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶĆŽĠĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽ
ŶĞŵƉŽƌƵŵƉƌĞĕŽĐŽƚĂĚŽŶƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂƵŵĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽŝĚġŶƟĐŽŶĞŵ
ďĂƐĞĂĚŽŶƵŵĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƌĂĂƋƵĂůƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂĚŽƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƐĆŽ
ũƵůŐĂĚŽƐĐŽŵŽŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͕ĞŶƚĆŽŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂĚŝĨĞƌŝƌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĞŽƉƌĞĕŽĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƐĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶƵŵĂďĂƐĞĂĚĞƋƵĂĚĂĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĚŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ŽƵĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĠƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌĚĂĚŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐŽƵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĠĞŶĐĞƌƌĂĚĂ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘ 9.
EŽǀĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ĂŝŶĚĂ ŶĆŽ ĞĨĞƟǀĂƐ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂǀĂůŝŽƵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ƌĞǀŝƐƁĞƐĚĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŵŝƟĚŽƐĞŵϮϬϮϭ͕ĞĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĆŽƚġŵ
ŝŵƉĂĐƚŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐŽƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐƋƵĞ
ŝŵƉĂĐƚĞŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞ
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ͲƐĞ Ğŵ ĨĂƐĞ ĚĞ ĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͖ ďͿ WƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ sĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
18.706 17.596
28.260 27.150
perdas:ƉĂƌƚĞĚŽƐƐĂůĚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ŝŶĐůƵĞŵĐƌĠĚŝƚŽƐĐƵũĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞƉĂƌĞĐĞƌĨĂǀŽƌĄǀĞůĞŵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵ͕ĞŵϮϬϭϰ͕ƉĞůĂƚƌĂƚĂƟǀĂĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞͬŽƵƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘ĂĚŵŝ- ƚĞƌƌĞŶŽƐĞĞĚŝİĐŝŽƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂŽƐĞƵƵƐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĞƐƚĄŐŝŽĂƚƵĂůĚĞƐƐĞƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƌĞƋƵĞƌŝ- ĐŽŵŽƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞĂƉƌĞƐĞŶƚĄͲůŽƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵĞŶƚŽƐ͕ŵĂŶƚĞǀĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϵ͘ϴϭϭ͕ ŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĚŽWϮϴͲWƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƋƵĞŝŶĐůƵŝƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƌĞ- ƟŵĞŶƚŽ͘ď͘DĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ Em 31 de dezembro de 2021
ĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐũƵŶƚŽĂŽ/E^^͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞ ĞϮϬϮϬĨŽƌĂŵƌĞǀŝƐĂĚŽƐŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂƚŽĚĂƐĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞZΨϰ͘ϱϲϭ͘ 15. /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌĂǀĂůŝĂĚŽƌĞƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
2021
2020 ĞǆƚĞƌŶŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĐŽŵƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂĚĞƋƵĂĚĂĞ
;ĂͿWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂů
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĨŽƌĂŵĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ
йWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬ͕ϬϬй ϭϬϬ͕ϬϬй
ĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘^ĞŐƵĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͗
(b) Informação das Controladas
Controladora
ƟǀŽƐ
981
1.202
2021
2020
Passivos
572
718
17.596
15.616
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
373
373 Saldo inicial
1.110
1.980
Patrimônio líquido
409
485 Ajustes
18.706
17.596
Lucro líquido do exercício
213
5 ^ĂůĚŽĮŶĂů
;ĐͿ^ĂůĚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
17. Imobilizado Ă͘ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů
^ĂůĚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
483
201
Controladora
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
213
5
2021
2020
Lucro não realizado do exercício
(5)
(1)
DepreLucro realizado do exercício anterior
1
5
ĐŝĂĕĆŽ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂů
273
AcumuDistribuição de Dividendos
(288)
Custo
lada
Total
Total
^ĂůĚŽƐĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽůŝŐĂĚĂ
37.441
- 37.441 37.441
e controladas em
404
483 Terrenos
ĚŝİĐŝŽƐ
47.981 (13.184) 34.797 32.245
ŵ ϮϬϭϵ Ă ĂůĚĂŶ ĐŽŶƐƟƚƵŝƵ ƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ŝŶĚĞƉĞŶ- Máquinas e acessórios
93.177 (57.231) 35.946 25.419
ĚĞŶƚĞǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞŵĂŶĐĂŝƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ Veículos
5.383 (2.560)
2.823
1.902
dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂͲ^W͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĂƉŽƌƚĂĚŽĨŽŝĚĞZΨϭϬϬĐŽŵ Tratores e veículos
759
(601)
158
177
ƵŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞϳϱϬŵĂŶĐĂŝƐĚŝĂ͘ŵ industriais
3.676 (2.771)
905
811
ϮϬϮϬŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚŽǀĂůŽƌĚĞ͗ZΨϮϳϯƚŽƚĂůŝǌĂŶ- Móveis e utensílios
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚŽZΨϯϳϯ͕ĞŵĂŶƚĞǀĞƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀĂ͘16. Propriedades
ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
10.086 (7.597)
2.489
814
ƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ă͘ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ /ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
611
(601)
10
22
ƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƚġŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͗
Ferramentas e utensílios
3.754 (3.726)
28
48
Controladora Ferramentas e matrizes
6.604 (5.602)
1.002
1.278
2021 2020 Outros
6.716
6.716
5.971
Terrenos
7.495 7.495 Dir. Uso - Veículos
8.535 (4.016)
4.519
5.926
ĚŝİĐŝŽƐ
2.059 2.059
224.723 (97.889) 126.834 112.054
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
FerraEquipaTratoDireito
Ferra- menmentos
res e
Máquide Uso
tas e
de Ins- mentas
ǀĞşĐƵůŽƐ DſǀĞŝƐ
nas e
(CPC
equipa- Veícu- indus- e uten- infor- tala- e uten- matriTerreTotal
zes Outros 06(R2)
sílios
triais sílios ŵĄƟĐĂ ções
los
nos ĚŝİĐŝŽƐ mentos
Saldos em 31/12/2020
Custo
37.441 44.554 79.937 4.254
759 3.333 7.856 612 3.754 6.517 5.971 8.535 203.524
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂ
- (12.309) (54.518) (2.352)
(582) (2.522) (7.042) (590) (3.706) (5.239)
- (2.609) (91.470)
Saldo contábil, líquido 37.441 32.245 25.419 1.902
177
811
814
22
48 1.278 5.971 5.926 112.054
Saldos em 31/12/2021
ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ
613 11.903 1.129
278 2.256
136 7.849
- 24.164
ůŝĞŶĂĕƁĞƐĞďĂŝǆĂƐ
(210)
(5)
(94)
(1)
(49) (2.605)
- (2.964)
ĂŝǆĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
60
5
94
33
192
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
2.814
1.547
70
68
- (4.499)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
(875) (2.773) (208)
(19) (254)
(649) (11)
(20) (396)
- (1.407) (6.612)
Saldo contábil, líquido 37.441 34.797 35.946 2.823
158
905 2.489
10
28 1.002 6.716 4.519 126.834
Saldos em 31/12/2021
Custo
37.441 47.981 93.177 5.383
759 3.676 10.086 611 3.754 6.604 6.716 8.535 224.723
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂ
- (13.184) (57.231) (2.560)
(601) (2.771) (7.597) (601) (3.726) (5.602)
- (4.016) (97.889)
^ĂůĚŽĐŽŶƚĄďŝů͕ůşƋƵŝĚŽ 37.441 34.797 35.946 2.823
158
905 2.489
10
28 1.002 6.716 4.519 126.834
Ɖ͘sĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽKĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƚĞŵ ĄŐŝŽĨŽŝƐƵďŵĞƟĚŽĂƚĞƐƚĞĚĞĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
Ž ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů ĂŶĂůŝƐĂĚŽ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŶ- ϮϬϮϭĞϮϬϮϬ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞůĂďŽƌŽƵƵŵĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚŽ ƋƵĞ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐŽƵǀĂůŽƌĞƐĞŵƵƐŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĞŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌŽƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ĚŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů ;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽ͘Ƌ͘ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ;ĂƟ- ĚĞ ϮϬϮϭ͘ K ƚĞƐƚĞ ĚĞ ŶĆŽ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž ĄŐŝŽ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ Ă
ǀŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ ĚĂ hŶŝĚĂĚĞ 'ĞƌĂĚŽ ĚĞ ĂŝǆĂ
CPC 06(R1))ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĂŶƚĞǀĞ ;h'Ϳ͕ĂƋƵĂůƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵZΨϭ͘ϭϲϰ͘ϳϯϵĞŵϮϬϮϭ;ZΨϭ͘ϮϵϮ͘ϭϰϱĞŵ
ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐŽďƌĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŵĄ- ϮϬϮϬͿ͘ K ǀĂůŽƌ Ğŵ ƵƐŽ ĚĂ h' Ġ ĂƉƵƌĂĚŽ ƐĞŐƵŶĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚŽ
ƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ;ǀĞũĂEŽƚĂ ŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ͕ĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽͲƐĞĂƐƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶo 20). KƐĂƟǀŽƐĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐƐĆŽĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂĂŽ ŐƵŝŶƚĞƐƚĂǆĂƐ͗
Taxa (a.a.)
ƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ ƌ͘'ĂƌĂŶƟĂEm 31 de dezembro de 2021,
Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵşĂ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĐĞĚŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ŐĂƌĂŶƟĂ Ğŵ Fluxo de caixa descontado ϭϭ͕Ϭϯй(1)
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƌĂĚĞZΨ ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
Taxa de crescimento médio
7.154. 18. /ŶƚĂŶŐşǀĞů
ƉŽŶĚĞƌĂĚŽŶŽƐϱƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂŶŽƐ
ϱ͕ϯϭй
Controladora WĞƌƉĞƚƵŝĚĂĚĞ
Ϭ͕ϭй
2021
2020
ŐŝŽĞŵ/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
67.338
67.338 dĂǆĂ WD ;ƵƐƚŽ DĠĚŝŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂů WƌſƉƌŝŽͿ͘ Ɛ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ĚĞ
DĂƌĐĂƐĞƉĂƚĞŶƚĞƐ
34
34 ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽƐ Ğ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ă h'
^ŽŌǁĂƌĞ
688
962 ďĂƐĞŝĂŵͲƐĞ ŶŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůŽ
68.060
68.335
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ŶŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚŽƐ Ɖƌſǆŝa. ŐŝŽ Ğŵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ĄŐŝŽ ŶĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŵŽƐϱĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĚĂĚŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐ͕
ĞŵƉƌĞƐĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͘WĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐŝĚĞŶƟ- ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ă ŵĞůŚŽƌ ĞƐƟŵĂƟǀĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂƐ
ĮĐĂĚŽƐŶĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ǀŝĚĂ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ ƷƟů ĚŽ
ĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ͕ĂĚŽ- ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĂƟǀŽƐ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ͘  ƉĂƌƟƌ ĚŽƐ ƚĞƐƚĞƐ
ƚĂŶĚŽͲƐĞĂƚĂǆĂĚĞϵ͕ϱϲйĂ͘Ă͘KƐĂůĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞƐƚĄĨƵŶĚĂŵĞŶ- ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽ
ƚĂĚŽĞŵĞƐƚƵĚŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘K ágio registrado. 19. ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Controladora
Vencimento
2021
2020
Passivo circulante
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ;ĂͿ
:ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϯϱйĂ͘ŵ͘
2022
31.949
12.748
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲ
:ƵƌŽƐĚĞϬ͕ϳϭйĂ͘ŵ͘
2022
25.525
5.561
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲ>ĞĂƐŝŶŐ
:ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϭϭйĂ͘ŵ͘
2022
2.938
235
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
:ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϭϮйĂ͘ŵ͘
2022
24.218
63.563
84.630
82.107
Passivo não circulante
:ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϯϱйĂ͘ŵ͘
2027
69.983
28.113
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲ>ĞĂƐŝŶŐ
:ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϭϭйĂ͘ŵ͘
2024
4.217
78
/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ;ĂͿ :ƵƌŽƐĚĞϭ͕ϭϮйĂ͘ŵ͘
2024
10.670
22.119
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϱͿ Juros variáveis (INPC)
2023
2.259
4.732
87.129
55.041
171.759
137.148
(a) KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶ44.754 166.825 44.796 166.865
ĐŝĂŵĞŶƚŽƐŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚƵƉůŝĐĂƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕ŝŵſǀĞŝƐĚĂŽŵƉĂ- EĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŶŚŝĂĞĂǀĂŝƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵ Parcelamentos - Termo
ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂƚĂǆĂƐĚĞ Transação Individual
174.204
- 174.204
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐĂĚĂƟƉŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ- Parcelamentos sob
6.229
6.229
ƚĠŵƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽďĂŶĐĄƌŝŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϱ͘ϱϲϰĞŵϮϬϮϭ͕ ĂŵƉĂƌŽĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ
ƋƵĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƐĞƌĄƉĂŐŽĞŵƉĂƌĐĞůĂƐ Parcelamentos sob
4.852
6.146
4.852
6.146
ŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϱĂŶŽƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƚĠŵĐůĄƵƐƵůĂƐƌĞƐƚƌŝ- ĂŵƉĂƌŽĚĂ>Ğŝϭϯ͘ϰϵϲͬϭϳ
Parcelamento FGTS
16.024
- 16.024
ƟǀĂƐ;ĐŽǀĞŶĂŶƚƐͿƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞ͗;ŝͿƋƵĞŶĆŽƐŽĨƌĂƉĞƌĚĂĚĞƉĂƌƚĞ Parcelamentos
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϱйĚŽƐĂƟǀŽƐƚŽƚĂŝƐĚĂƐ Ordinários INSS
1.559 11.105
1.559 11.105
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƉĞƌşŽĚŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͖;ŝŝͿƋƵĞĂŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ĂĚşǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
8.032 11.337
8.032 11.338
204.671 34.817 204.671 34.817
ůŝƋƵŝĚĂ;ĚĞĮŶŝĚĂŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵŽŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
249.425 201.642 249.467 201.682
ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂşĚŽƐũƵŶƚŽƐĂƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐĞũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ŵĞ- ͻŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϭĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞŶĞŐŽĐŝŽƵƚŽĚŽƐƐĞƵƐĚĠďŝƚŽƐ
ŶŽƐŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌĂƐ tributários junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atraĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ĐŽŶƚĂƐ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐͿ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ĞǆĐĞĚĞƌ Ă Ϯ͕ϱ ǀĞǌĞƐ Ž ǀĠƐ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ ŶĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕĆŽ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ŶŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ/dĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ŝŝŝͿƋƵĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ/dĚĞǀĞ termos da Lei 13.988 de 14 de abril de 2020 e na Portaria PGFN
ƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮ͕ϱǀĞǌĞƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐůşƋƵŝĚĂƐ;ĚĞĮŶŝĚĂ n. 9.917 de 14 de abril de 2020. Os débitos foram renegociados
ŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵŽŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵũƵƌŽƐƉĂŐŽƐŶŽƉĞ- ƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĂƚĠϴϰƉĂƌĐĞůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐŝŐƵĂů͕ƉƌĞǀĞŶĚŽ
ƌşŽĚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ƵŵĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽ ĐŽŵ ƉĂƌĐĞůĂƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ŶŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ϭϮ ŵĞƐĞƐ
ũƵƌŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ ŽďƟĚŽƐ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ Ğ ĐŽŵ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĞŶƚƌĞ ϯϱй Ğ ϰϱй ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĂ ĚşǀŝĚĂ Ğ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͿ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƚŽƌŶĂŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐĞŵĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐ͘KƉĂƐƐŝǀŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĨŽŝƉĂƌĐĞůĂĚŽĚĂ
ǀĞŶĐŝĚŽ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐƵŵƉƌŝƵĐŽŵ ƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
Valor
ƚŽĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐƌĞƐƚƌŝƟǀĂƐ͘WĂƌĂŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
Valor Total da Dívida renegociada
317.784
ƐŽďƌĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƌŝƐĐŽƐĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ͕ŵŽĞĚĂ Desconto Concedido
117.216
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĞůŝƋƵŝĚĞǌ͕ǀĞũĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶ͘ǑϯϮ͘ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂ Valor Total da Dívida Consolidada
200.568
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŵŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ Conciliação Contábil
WĂƐƐŝǀŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂŶƚĞƐĚĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ
147.844
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͗
monetária
111.974
Controladora Atualização
ƐƚŽƌŶŽĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/ZW:ͬ^>>
57.966
Saldo em 1º de janeiro de 2021
137.148 Vlr.
Atualizado
317.784
sĂƌŝĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
- ) Desconto Concedido
(117.216)
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
(980.110) (dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĂƉſƐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ
200.568
ĂƉƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
1.004.523 Efeitos
na
demonstração
do
resultado
dŽƚĂůĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞ
Atualização monetária
111.974
ĐĂŝǆĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
24.414 ( - ) Descontos concedidos
(117.216)
Provisão de juros
21.851 Efeito líquido
(5.242)
Pagamento de juros
(11.654)
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐ
10.197 ŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽƐ ƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ ZĞĮƐ ĚĂ >Ğŝ
Saldo em 31 de dezembro de 2021
171.759 ϭϭ͘ϵϰϭͬϮϬϬϵ ŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ ŶĂƋƵĞůĞƐ ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ͕
20. KďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƟů  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƌƌĞŶ- ĐŽŵŽƌĞĚƵĕĆŽĚĞŵƵůƚĂĞũƵƌŽƐĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/ŵĚĂǀĞşĐƵůŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽĂĨƌŽƚĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞĞŵƉŝůŚĂĚĞŝƌĂƐĚĞƵƐŽŶĂ ƉŽƐƚŽ ĚĞ ZĞŶĚĂ Ğ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ^ŽĐŝĂů ƐŽďƌĞ ƉƌĞũƵşǌŽ ĮƐĐĂů͕ ĨŽƌĂŵ
ůŽŐşƐƟĐĂĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂƌƌĞŶ- ƌĞǀĞƌƟĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ĞƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ŵƵůƚĂ Ğ ũƵƌŽƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĐŽĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϬϲ;ZϭͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĮƐĐĂŝƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝĂƌƌĞŶĚĂĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞd/;ŝŵƉƌĞƐƐŽƌĂƐĞƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐͿĐŽŵƉƌĂǌŽƐ ǌĂĚŽƐŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞŶĂĐŽŶƚĂĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͘ͻŵ
ĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĞͬŽƵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝƚĞŶƐĚĞďĂŝǆŽ ϮϬϮϭĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĐĞůŽƵŽƐĚĠďŝƚŽƐĐŽŵŽ&'d^ũƵŶƚŽăĂŝǆĂ
ǀĂůŽƌ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵƉŽƌŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƐĂƟǀŽƐ ĐŽŶƀŵŝĐĂ &ĞĚĞƌĂů͕ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ϴϱ ƉĂƌĐĞůĂƐ ŵĞŶƐĂŝƐ ĂƚĠ
ĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŽŵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂ ŵĂŝŽĚĞϮϬϮϴ͖ͻKƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐͲ inclui débitos
ĞƐƐĞƐŝƚĞŶƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐĂ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ;&WͿƋƵĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĚŝƐĐƵƚŝĚŽƐũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽ
ƚŽƚĂůĚĞZΨϴ͘ϬϯϮ;ZΨϱ͘ϵϵϳĞŵϮϬϮϬͿ͘ƐƐĞƐĚĠďŝƚŽƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĠĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
Controladora ůĂƐƚƌĞĂĚŽƐĐŽŵĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŶŽŵĞƐŵŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ
ƟǀŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
2021
2020 ŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘23. Obrigações trabalhistas
ŝƌĞŝƚŽĚĞhƐŽͲŵƉŝůŚĂĚĞŝƌĂƐ
7.860
7.860
Controladora
Consolidado
Direito de Uso - Veículos
675
675
2021 2020 2021 2020
8.535
8.536 ^ĂůĄƌŝŽƐĂƉĂŐĂƌ
1.351 3.377 1.386 3.430
ĞƐƉĞƐĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
(4.016)
(2.609) ĐŽƌĚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĂƉĂŐĂƌ
457
45
458
45
Total do direito de uso
4.519
5.926 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĨĠƌŝĂƐĞ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
encargos
sociais
12.809
11.417
12.893
11.479
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĂ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ
ƉĂŐĂƌ
2.381
2.288
3.207 2.968 3.207 2.968
;ͲͿŶĐĂƌŐŽƐĂĂƉƌŽƉƌŝĂƌ
(1.333)
(1.209) ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
17.824 17.807 17.944 17.922
1.048
1.079
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĞŐŽĐŝŽƵĐŽŵƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐƵŵ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĂ
ŶŽǀŽŵŽĚĞůŽĚĞƉůĂŶŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞůĞŶĐĂŶĚŽ
ƉĂŐĂƌ
6.946
9.787 ŵĞƚĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ƉƌŽĚƵƟǀŽ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ŵĂŶƟĚŽ Ğŵ
;ͲͿŶĐĂƌŐŽƐĂĂƉƌŽƉƌŝĂƌ
(4.967)
(6.300) ϮϬϮϭ͘ƐďĂƐĞƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĨŽƌĂŵĞƐƚĂďĞ1.979
3.487
ůĞĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƋƵĞ ĮƌŵŽƵ
Total das obrigações de arrendamento
ŵĞƌĐĂŶƟů
3.027
4.556 ƵŵŶŽǀŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞůĞŐşǀĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽĂŶŽĮƐĐĂů͕ĮĐĂŶĚŽƵŵĂĂƉƵƌĂĕĆŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌƐĞŵĞƐƚƌĂůĐŽŵ
ĨĞŝƚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
Controladora ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽ ŵġƐ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ Ğ ĮŶĂůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĐŽŵ
Valores reconhecidos no resultado
2021
2020 ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĮŶĂů Ğŵ ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ ĚŽ ĂŶŽ ƐĞŐƵŝŶƚĞ͘ ŵ ϮϬϮϭ Ă ŽŵĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(1.407)
(1.484) ƉĂŶŚŝĂ ƉĂŐŽƵ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ Ă ơƚƵůŽ ĚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ
Juros sobre arrendamento
(1.209)
(849) ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯ͘ϱϬϬĞĞŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽ
(2.616)
(2.333)
ĚĞ ϮϬϮϮ ůŝƋƵŝĚŽƵ Ž ƐĂůĚŽ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨ Ϯ͘ϰϬϬ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž
sĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͘ 24. Debêntures
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
a pagarZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐơƚƵůŽƐĞŵŝƟĚŽƐĞŵϮϲĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϳ͕
^ĂşĚĂĚĞĐĂŝǆĂƚŽƚĂůƉĂƌĂ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŵĞƌĐĂŶƟů
(1.539)
(2.174) ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂ'ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϲĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϳ͘K
21. Adiantamentos de clientes ZĞĨĞƌĞŵͲƐĞ ăƐ ĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐ ƌĞĐĞ- ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞƐƐĞƐ ơƚƵůŽƐ Ġ ĚĞ ĂƚĠ ϭϱ ĂŶŽƐ ĂƉſƐ Ă ƐƵĂ ĞŵŝƐƐĆŽ͕
ďŝĚĂƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϲ͘ϴϱϮ;ZΨϮϱ͘ϱϳϰĞŵϮϬϮϬͿ͕ ƉĂƌƚĞ ĐŽŵ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ă ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĂ dZ
ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ĚĞ ĞƉĂƌƚĞĐŽŵŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐăǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂdZ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ƉĞůĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŵĄƋƵŝ- ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞũƵƌŽƐĚĞϮйĂ͘Ă͘ŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞƐƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ĨŽƌĂŵ
ŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂŵZΨϮϰ͘ϵϲϴ;ZΨϭϮ͘ϰϯϵ ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ŵ ŶŽǀĞŵĞŵ ϮϬϮϬͿ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă h^Ψ ϰ͘ϰϳϰ ;h^Ψ Ϯ͘ϯϵϰ Ğŵ ϮϬϮϬͿ͕ ĐŽŵ ďƌŽĚĞϮϬϮϭĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĨĞƚƵŽƵŽƷůƟŵŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϯϲϬĚŝĂƐ͘ 22. ƉƌĞǀŝĂŽƉůĂŶŽŽƌŝŐŝŶĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐĂůĚŽƋƵĞĂŝŶĚĂƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂǀĂůŽƌĞƐĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽƐĞŚĂďŝůŝƚĂƌĂŵ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
Controladora
Consolidado ƉĂƌĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͘
Controladora
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Circulante
Juros variáveis (TR)
INSS
1.970 40.949
1.978 40.963
FGTS
1.089 15.623
1.099 15.630 ĞďĞŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ
нϮйĂ͘Ă͘
3.399
5.287
IRRF
3.111
1.984
3.115
1.985
3.399
5.287
IRPJ-CSLL
2.343
1.780
2.363
1.793
ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ ĚĂ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĐŽŵ ŽƐ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ
Parcelamentos - Termo
Transação Individual
27.047
- 27.047
- ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂƐĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͗
Controladora
Parcelamentos sob
Saldo em 1º de janeiro de 2021
5.287
ĂŵƉĂƌŽĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ
- 65.691
- 65.691 sĂƌŝĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Parcelamentos sob
Pagamento
(1.811)
ĂŵƉĂƌŽĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϴϲϱͬϭϯ
312
312 dŽƚĂůĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐŇƵǆŽƐ
Parcelamentos sob
ĚĞĐĂŝǆĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(1.811)
ĂŵƉĂƌŽĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϵϲͬϭϰ
- 28.430
- 28.430 Reversão de juros
(56)
Parcelamentos sob
Pagamento de juros
(21)
(77)
ĂŵƉĂƌŽĚĂ>Ğŝϭϯ͘ϰϵϲͬϭϳ
944
1.085
944
1.085 dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐ
Saldo em 31 de dezembro de 2021
3.399
Parcelamento FGTS
1.964
1.964
Parcelamentos
Ϯϱ͘/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂ
Ordinários INSS
407
4.027
407
4.027 ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ
KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗
ƐŽĐŝĂŝƐĞĮƐĐĂŝƐ
5.879
6.944
5.879
6.949
Controladora
ƟǀŽ
WĂƐƐŝǀŽ
Resultado
2021
2020
2021
2020
2021
2020
ƟǀŽĮƐĐĂůĚŝĨĞƌŝĚŽ
WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌ
93.796
48.759
(12.929)
1.418
Parcela da receita não transferida aos clientes
515
45
470
(301)
ŝĨĞƌĞŶĕĂƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐŽďƌĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƵƐŽWϬϲ;ZϮͿ
432
385
46
100
WƌŽǀŝƐĆŽƐŽďƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
587
(587)
(656)
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂ
1.542
2.178
(636)
1.427
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂW>
412
389
23
(63)
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĂŝŶĐŽƌƌĞƌ
2.603
1.607
996
44
WĂƐƐŝǀŽĮƐĐĂůĚŝĨĞƌŝĚŽ
Saldo remanescente das reservas de reavaliação
(6.639)
(6.798)
159
255
Custo atribuído do imobilizado
- (13.946)
(14.065)
119
251
DĂŝƐǀĂůŝĂƐŽďƌĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
(8.767)
(8.390)
(377)
(673)
ƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĄŐŝŽ
- (22.895)
(22.895)
99.300
53.951 (52.247)
(52.147)
(12.716)
1.803
;ΎͿŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
(52.247)
(52.147)
52.247
52.147
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
47.053
1.803
;ΎͿ^ĂůĚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐĞƐƚĆŽƌĞůĂ- ĚĂĚĞƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͘ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽůĂŶĕĂĚŽƐƉĞůĂŵĞƐŵĂĂƵƚŽƌŝ- ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĐĂůĐƵůĂĚĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ŶĂ EŽƚĂ ǆƉůŝĐĂ-

ƟǀĂϳ;ĞͿ͕ĐƵũŽĞĨĞŝƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽŽĐŽƌƌĞƌĄĞŵƉĞƌşŽĚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ƉĞůĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ ďĂŝǆĂ ŽƵ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͘ ŵ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĂŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂƟǀŽ ĮƐĐĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽ ƐŽďƌĞ ƉƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞǀŝƐŽƵƐƵĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ
ĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ
ĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂĚŽƐĐŽŵƚĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐ
ĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
ƐĆŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞŇĞƟƌ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĮƐĐĂŝƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐ
ăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂďĂƐĞĮƐĐĂůĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
Ğ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘  ĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ž ůƵĐƌŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƌĄǀĞůĠ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
2021
2020
Lucro antes o imposto de renda e
ĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
244.042 34.995
- (6.517)
WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůŶĆŽĚŝĨĞƌŝĚŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
(209)
(10)
^ƵďǀĞŶĕĆŽƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽʹ
>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭϲϬͬϮϬϭϳ
(55.464) (28.165)
/ŶĐĞŶƟǀŽ&ŝƐĐĂůʹ>ĞŝĚŽĞŵ
(3.064)
ĞƐĐŽŶƚŽKďƟĚŽͲWĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽdƌŝďƵƚĄƌŝŽ
(117.215)
KƵƚƌĂƐĂĚŝĕƁĞƐĞĞǆĐůƵƐƁĞƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
57.875
(371)
125.965
(68)
>ƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞů
ůşƋƵŽƚĂĮƐĐĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂ
;ϯϰйͿ
;ϯϰйͿ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞĞĚŝĨĞƌŝĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
(42.828)
23
 ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů Ă ƉĂŐĂƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŽĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĂŽƐĂůĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ͕ŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͗
2021
2020
Despesa de imposto de renda e
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĞƐƉĞƐĂĚŽĂŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ
(30.112)
(1.780)
(30.112)
(1.780)
Despesa de imposto de renda e
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽ
ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂů
(12.929)
1.418
Realização das reservas de reavaliação
e custo atribuído
278
506
Parcela da receita não transferida
aos clientes
470
(301)
Arrendamentos CPC 06(R2)
46
100
WƌŽǀŝƐƁĞƐ
(204)
753
Aumento do valor justo
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
(377)
(673)
(12.716)
1.803
Total do imposto de renda
ĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
(42.828)
23
Ϯϲ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
Controladora
2021
2020
Saldo inicial
6.406
2.209
ĚŝĕƁĞƐ
1.247
4.993
ZĞǀĞƌƐƁĞƐ
(3.557)
(796)
^ĂůĚŽĮŶĂů
4.096
6.406
ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϴ;ŽͿ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĐƵũĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƐĞũĂ
ĂǀĂůŝĂĚĂĐŽŵŽƉƌŽǀĄǀĞůĞĐƵũĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽƌĞĐƵƌƐŽĞŶǀŽůǀŝĚŽŶĂ
ƐƵĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽƉŽƐƐĂƐĞƌĨĞŝƚĂĐŽŵĐŽŶĮĂŶĕĂ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϭ͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƐĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĐƵũĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂ
ĨŽŝ ũƵůŐĂĚĂ ĐŽŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů Ġ ĚĞ ZΨ ϭϬ͘ϭϬϳ ;ZΨ ϭϵ͘ϭϰϱ Ğŵ ϮϬϮϬͿ Ğ
ĞŶǀŽůǀĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĂƵtos de infração de natureza tributária em fase de recurso adminisƚƌĂƟǀŽ͘ŵďŽƌĂĂĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƐĂşĚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞũĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ
ĐŽŵŽ͞ƉŽƐƐşǀĞů͕͟ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĆŽĞƐƉĞƌĂƋƵĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƐ
ĂĕƁĞƐ ƚĞŶŚĂ ĞĨĞŝƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ŶĂ ƉŽƐŝĕĆŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
WĂƌĂ ĞƐƐĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ Ğŵ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂƐ
ƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐŶĆŽĨŽƌĂŵƉƌŽǀŝsionados. 27. Partes relacionadas KƉĞƌĂĕĆŽĐŽŵƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
KƐǀĂůŽƌĞƐƉĂŐŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂơƚƵůŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĨŽƌĂŵĂƉƌŽvados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionista
em 25 de maio de 2020. Outras transações com partes relacionadas KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƐĂůĚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϮϭ Ğ ϮϬϮϬ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂŵ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ƌĞůĂƟǀĂƐ Ă ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕
ĚĞĐŽƌƌĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͗
Controladora
2021
2020
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Contas a receber de clientes
113
25
Baldan Agroindustria Eireli
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
dƌĂŶƐďŝĂdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĂůĚĂŶ^͘͘
92
205
25
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
KƵƚƌŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
119
dƌĂŶƐďŝĂdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĂůĚĂŶ^͘͘
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐƉĂƌĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
231
227
350
227
Passivo Circulante
Fornecedores
Baldan Agroindustria Eireli
670
364
dƌĂŶƐďŝĂdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĂůĚĂŶ^͘͘
6
676
364
Passivo não circulante
2.213
3.258
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐƉĂƌĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
DƷƚƵŽĂůĚĂŶŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ
46
94
2.259
3.352
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
Receita de Venda - Baldan Agroindustria Eireli
107
29
Receitas Financeiras
ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
319
342
426
372
ZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŵƷƚƵŽ͕ƐĞŵƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͕ĐŽŵŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŝŶĚĞǆĂĚŽƐƉĞůŽ/EW;1ŶĚŝĐĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞWƌĞĕŽĂŽŽŶƐƵŵŝĚŽƌͿ͘28.
Patrimônio líquido Capital socialKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϭ͘ϯϭϬ͘ϭϮϭ͘ϱϵϭĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ƚŽĚĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů;ŵĞƐŵĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĞŵϮϬϭϵͿ͘ĞƐƟŶĂĕƁĞƐ
do resultado ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͖ Ž
ƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƚĞƌĄĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ĂͿϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ůĞŐĂů͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆĐĞĚĞƌĄ ĚĞ
ϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů;ĐͿϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽ
lucro líquido serão distribuídos aos acionistas como dividendo obriŐĂƚſƌŝŽ͖ Ğ ;ĚͿ Ž ƐĂůĚŽ ĮĐĂƌĄ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ͘ ZĞƐĞƌǀĂ
Legal ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂăƌĂǌĆŽĚĞϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽĞŵĐĂĚĂ
exercício nos termos do artigo 193 da Lei no 6.404/76, até o limite
ĚĞϮϬйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ Saldos existentes
ŶĂƐ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĚĞ ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğŵ ŝƚĞŶƐ ĚŽ ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚĂ ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚĂ >Ğŝ ϭϭ͘ϲϯϴͬϮϬϬϳ Ğ ƋƵĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŽƉƚŽƵĞŵŵĂŶƚĞƌĂƚĠĂƐƵĂĞĨĞƟǀĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĂƐŵĞƐŵĂƐďĂƐĞƐ
ƋƵĞǀŝŶŚĂŵƐĞŶĚŽĞĨĞƚƵĂĚĂƐĂŶƚĞƐĚĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĞƐƚĂůĞŝ͘ZĞƐĞƌǀĂ
ĚĞƐƵďǀĞŶĕĆŽƉĂƌƟƌĚĞϮϬϮϬĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƐƐŽƵĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽƐ
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ ĮƐĐĂŝƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƐƚĂĚŽ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ /D^ ƉŽƌ
conta de redução de base de cálculo ou diferenças de alíquotas, diƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
nºϭϲϬĚĞϮϬϭϳĞĂƌƚ͘ϯϬĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϳϯĚĞϮϬϭϰ͕ƐĞŶĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐ ĐŽŵŽ ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĕĆŽ͘ ũƵƐƚĞƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
patrimonial /ŶĐůƵĞŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂƉƵƌĂĚŽƐŽďƌĞ
ŽƐĂůĚŽĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƋƵĂŶĚŽĚĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĚŽWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽdĠĐŶŝĐŽWϮϳĞĂũƵƐƚĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉĂƌĂŝƚĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ĂũƵƐƚĞ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŝŶƚĞŐƌĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽͬĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
a que eles se referem. ZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĞŵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƌŽǀĂĚŽŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů. 29. Receita operacional líquida
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Vendas no
mercado interno
958.982 459.865 962.592 461.853
Vendas no
mercado externo
191.537 84.934 191.537 84.934
Receita operacional
bruta
1.150.519 544.799 1.154.129 546.787
/ŵƉŽƐƚŽƐƐŽďƌĞǀĞŶĚĂƐ (127.462) (58.985) (127.668) (59.107)
ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞ
ĂďĂƟŵĞŶƚŽƐ
(6.546) (4.996)
(6.546) (4.996)
Receita operacional
líquida
1.016.511 480.818 1.019.915 482.684
KĂŶŽĚĞϮϬϮϭĨŽŝƵŵĂŶŽĂơƉŝĐŽŶŽƐĞƚŽƌĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŽƐĞƚŽƌƌĞŐŝƐƚƌŽƵƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŵĠĚŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĂϰϬйĞĂĂůĚĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϭϭϭйĞŵǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽŝŵƉĂĐƚĂĚŽƉĞůŽĞŵƉůĂĐĂŵĞŶƚŽĚĂƉŽůşƟĐĂĚĞƉƌĞĕŽĐŽŵŽƐƌĞƉĂƐƐĞƐĚĞĐƵƐƚŽƐĞĐĂƉƚĂĕĆŽĞŵĂƵŵĞŶƚŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ
ƉŽƌĐŽŶƚĂĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉƌĂǌŽĚĞĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘ 30. Gastos por
natureza
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Custo das vendas (654.259) (357.014) (657.297) (358.821)
ŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ĐŽƌƌĞƚĂͲ
gens e rebates
(6.096)
(5.968)
(6.096)
(5.968)
ĞƐƉĞƐĂƐ
ĐŽŵƉĞƐƐŽĂů
(43.595) (27.212)
(43.595)
(27.212)
Fretes e carretos
(8.250)
(3.970)
(8.250)
(3.970)
Serviços de
terceiros
(27.224)
(8.555)
(27.224)
(8.555)
Viagens e estadias
(3.403)
(3.171)
(3.403)
(3.171)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞ
ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(1.893)
(1.712)
(1.893)
(1.712)
Palestras e
treinamentos
(57)
(91)
(57)
(91)
Aluguéis de imóveis (1.593)
(1.115)
(1.593)
(1.115)
&ĞŝƌĂƐĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐ
(268)
(455)
(268)
(455)
Manutenção e
conservação
(726)
(426)
(726)
(426)
Mudança no
Valor Justo
1.110
1.980
1.110
1.980
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐͬ
receitas, liquidas
6.897
(5.396)
6.897
(5.396)
(739.357) (413.105) (742.395) (414.912)
ůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽ͗
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐ
vendidos
(654.259) (357.014) (657.297) (358.821)
ĞƐƉĞƐĂƐ
comerciais
(44.610) (32.361)
(44.610)
(32.361)
ĞƐƉĞƐĂƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(56.372) (25.895)
(56.372)
(25.895)
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐͬ
ƌĞĐĞŝƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽͲ
nais, líquidas
15.884
2.165
15.884
2.165
(739.357) (413.105) (742.395) (414.912)
ϯϭ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĂƟǀĂ
6.430
7.127
6.430
7.127
:ƵƌŽƐĂƟǀŽƐ
155
781
155
781
Outras receitas
244
140
244
140
6.829
8.048
6.829
8.048
ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŶĐĂƌŐŽƐƉŽƌĚĞƐĐŽŶƚŽƐ
ĚĞơƚƵůŽƐ
(9.630) (12.791) (9.630) (12.791)
ŶĐ͘ƐͬŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉ͘ƚƌŝďƵƚŽƐ
(9.781) (8.332) (9.781) (8.333)
Encargos sobre
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(15.666) (10.147) (15.666) (10.147)
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƉĂƐƐŝǀĂ
(7.507) (7.739) (7.507) (7.739)
Descontos concedidos
(168)
(79)
(168)
(79)
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ
(2.639) (1.688) (2.708) (1.690)
(45.391) (40.776) (45.460) (40.779)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
líquido
(38.562) (32.728) (38.631) (32.731)
ϯϮ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĐŽŶƚĄďŝůĞǀĂůŽƌĞƐũƵƐtos  ƚĂďĞůĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ Ğ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ũƵƐƚŽƐĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐƐĞƵƐŶşǀĞŝƐŶĂ
ŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘EĆŽŝŶĐůƵŝŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ƐĞ
ŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĠƵŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞůĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘
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Controladora

Valor contábil

31 de dezembro 2021
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Total
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ

50.898

WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
Fornecedores
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
Controladora

31 de dezembro 2021
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
WƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
Total
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ

50.898

- 50.898

-

50.898

- 44.375
- 109.420
- 153.795

-

-

44.375
109.420
153.795

-

-

-

-

-

- 171.759
3.399
- 175.158

-

171.759
3.399
175.158

-

-

-

-

-

-

25.319
3.027
28.346

25.319
3.027
28.346

-

-

-

-

&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŽƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
Adiantamentos de Clientes
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂWĂŐĂƌ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Circulante
Não circulante

-

Valor justo

Total

EşǀĞů
1

3.070

-

-

-

3.070

-

3.070

-

2.080
61.254

-

-

2.080
61.254

-

-

-

63.334

-

-

63.334

-

-

-

-

- 137.148
5.287
5.287

-

-

-

-

- 137.148
5.287
5.287

-

Valor
contábil
41.372
25.574
4.566
5.287
137.148
213.947
150.132
63.815

45.999
26.852
1.048
84.630
158.529
158.529
-

1.979
3.399
40.219
45.597
45.597

Fluxo Contratual ƚĠϭϮŵĞƐĞƐ
41.372
41.372
25.574
25.574
4.566
1.079
5.287
137.148
82.107
213.947
150.132
150.132
150.132
63.815
Controladora

acima de 5 anos
2020

Nota
2021
2020
R$ US$ (mil)
R$ US$ (mil)
19.587
3.510 4.013
772
19.587
3.510 4.013
772
2021
2020
R$ US$ (mil)
R$ US$ (mil)
19 29.338
5.257 10.582
2.036
59
11

ƟǀŽ
Contas a receber
Total

12

Nota

Passivo
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
Fornecedores
Adiantamento
Clientes
21 24.968
4.474 4.201
808
Total
54.306
9.731 14.842
2.856
Análise de sensibilidade de câmbioŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂƚƌġƐĐĞŶĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŶĚŽƵŵƉƌŽǀĄǀĞů͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂďĂŝǆŽ͕ĞƋƵĂƚƌŽƋƵĞƉŽƐƐĂŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĨĞŝƚŽƐĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
K ĐĞŶĄƌŝŽ WƌŽǀĄǀĞů ĨŽŝ ĚĞĮŶŝĚŽ ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐ͘KƐĐĞŶĄƌŝŽƐWŽƐƐşǀĞůĞZĞŵŽƚŽĨŽƌĂŵ
ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĐŽŵŽĂŐƌĂǀŽĚŽƌŝƐĐŽĞŵͲϮϱй͕ͲϱϬй͕ϮϱйĞϱϬй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƟůŝǌĂĚĂĨŽŝŽƌĞĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ Ğŵ ĚſůĂƌĞƐ ŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ĐŽŵ ĞƐƚƌĞƐƐĞ
de cada cenário sobre a taxa de mercado do dia 31 de dezembro de
ϮϬϮϭ͕ƐƵďƚƌĂşĚŽĚŽǀĂůŽƌũĄƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞĂƉƵƌĂŶĚŽͲƐĞŽǀĂůŽƌĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌŝĂĂĨĞƚĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐĂĚĂ
ĐĞŶĄƌŝŽ͘ĂŶĄůŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐŽƵƚƌĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͕ƐĆŽŵĂŶƟĚĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͘
ǆƉŽƐŝĕĆŽ
em 2021
US$ (mil)

Câmbio
ŵĠĚŝŽ

ZĞĚƵĕĆŽĞŵ
-50%
-25%

5,5805

3.510 (9.794)
3.510 (9.794)

5,5805
5,5805

5.257
4.474
9.731

(4.897)
(4.897)

50%

ůĞǀĂĕĆŽĞŵ
25%

9.794
9.794

4.897
4.897

14.669
7.335 (14.669)
(7.335)
12.484
6.242 (12.484)
(6.242)
27.153 13.577 (27.154)
(13.588)
17.359
8.680 (17.359)
(8.680)
ŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞ
ƚĂǆĂ ǀĂƌŝĄǀĞů Com base no saldo do endividamento, no cronoŐƌĂŵĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐ Ğ ŶĂƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĨĞƚƵŽƵƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ƋƵĂŶƚŽ ƚĞƌŝĂ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ ;ƌĞĚƵǌŝĚŽͿ Ž ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ Ğ Ž
resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a
ƐĞŐƵŝƌ͘KĞŶĄƌŝŽϭĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐĞŶĄƌŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞůŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͕ŶĂĚĂƚĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
K ĞŶĄƌŝŽ Ϯ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŵĂ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ Ϯϱй ŶĂƐ ƚĂǆĂƐ Ğ Ž
ĞŶĄƌŝŽϯĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞϱϬйŶĂƐƚĂǆĂƐ͘^ĞƉĂƌĂŵŽƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐĞŵĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŶĂƐƚĂǆĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƐƚĂďĞůĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗

Valor

%

(675) Ϭ͕ϵϮй

Valor

%

Valor

ZĞĚƵĕĆŽĚŽ
índice em
25%

Cenários
ZĞĚƵĕĆŽĚŽ
índice em
50%

% Valor

% Valor

(844) ϭ͕ϭϬй (1.013) Ϭ͕ϱϱй (506) Ϭ͕ϭϴй (169)

- Ϭ͕ϬϬй
(675)
(675)

- Ϭ͕ϬϬй
- Ϭ͕ϬϬй
- Ϭ͕ϬϬй
(844)
(1.013)
(506)
(169)
(844)
(1.013)
(506)
(169)
Cenários
ZĞĚƵĕĆŽĚŽ ZĞĚƵĕĆŽĚŽ
Aumento do
Aumento do
índice em
índice em
WƌŽǀĄǀĞů índice em 25% índice em 50%
25%
50%

%

Valor

%

Valor

%

(28.177)

CDI ϭ͕ϵϬй

(535)

Ϯ͕ϯϴй

(669)

ϭ͕ϰϯй

(5.287)

TR Ϭ͕ϬϬй

-

Ϭ͕ϬϬй

-

Ϭ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
(33.464)
Impacto do resultado e no patrimônio líquido

-

entre 1 e 2
anos entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
2.343
1.145
5.287
55.041
62.671
1.145
62.671
1.145
-

Aumento do
Aumento do
WƌŽǀĄǀĞů índice em 25% índice em 50%

ExposiĕĆŽĞŵ
31/12/2020 Risco

-

46.910
46.910
46.910

Controladora

ExposiĕĆŽĞŵ
31/12/2021 Risco
%
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(92.185) CDI Ϭ͕ϳϯй
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ
(3.399) TR Ϭ͕ϬϬй
dŽƚĂůĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
(95.584)
Impacto do resultado e no patrimônio líquido

- 3.070

32.772 32.772
4.566
4.566
37.338 37.338
KƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĂĚǀĠŵĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ
Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĆŽ ƌĞĐĞďĞƌ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ
ǀĞŶĚĂƐ͘WĂƌĂĂƚĞŶƵĂƌĞƐƐĞƌŝƐĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂ
Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚĞ ƐĞƵƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽ Ƶŵ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƐĞƵƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƐƐŽƵĂĂĚŽƚĂƌŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂƌ ƐƵĂƐ ƉĞƌĚĂƐ ĞƐƉĞƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž W ϰϴ͘ &Žŝ
ĂŶĂůŝƐĂĚŽŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵĠĚŝŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽƷůƟŵŽĂŶŽƉĂƌĂ
se encontrar as taxas médias de recebimento de acordo com a idaĚĞĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞƵƟůŝǌĂĚŽĂŵĠĚŝĂĚĞƐƐĂƐƚĂǆĂƐƉĂƌĂĞĨĞƚƵĂƌĂ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ͘ĂƐĞĂĚŽŶŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĂĐŝŵĂ͕ Ă ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĚƵǀŝĚŽƐĂĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵĨĂĐĞĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉĞƌĚĂƐ͘ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
de caixa ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵƵŵŶƷŵĞƌŽ ƌĞĚƵǌŝĚŽ ĚĞ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ďƵƐĐĂ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĐŽŵ
ĂƋƵĞůĂƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝŽƌƐŽůŝĚĞǌ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƵƚƌĂƉŽůşƟĐĂ
ƋƵĞďƵƐĐĂŵŝƟŐĂƌŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŵĂŶƚĞƌƐĂůĚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂŽƐĂůĚŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐũƵŶƚŽĂ
ĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͘KĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂƐĆŽŵĂŶƟĚŽƐĐŽŵďĂŶĐŽƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂůŝŶŚĂǆƉŽƐŝĕĆŽĂŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽO valor contábil
ĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵĄǆŝŵĂĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͘
ĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵĄǆŝŵĂĚŽƌŝƐĐŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽŶĂĚĂƚĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽŝ͗
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Caixa e equivalentes
de caixa
44.375
2.080
44.555
2.080
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
8.623
3.100
8.623
3.100
Contas a receber de
clientes
109.420 61.254 109.307 61.229
Outros créditos e outros
ĂƟǀŽƐ
2.465
6.554
2.830
7.134
Adiantamento a fornecedores
5.386
8.651
5.414
8.677
170.269 81.640 170.729 82.221
(168.390) (81.383) (168.850) (81.965)
Circulante
Não circulante
1.879
257
1.879
256
Risco de liquidezZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĠŽƌŝƐĐŽĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝƌĄ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ ĐƵŵƉƌŝƌ ĐŽŵ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ
ĐŽŵƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐĆŽůŝƋƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ăǀŝƐƚĂŽƵĐŽŵŽƵƚƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ Ġ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟƌ͕ Ž ŵĄǆŝŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů͕
ƋƵĞƐĞŵƉƌĞƚĞŶŚĂůŝƋƵŝĚĞǌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂŽ ǀĞŶĐĞƌĞŵ͕ ƐŽď ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ŶŽƌŵĂŝƐ Ğ ĚĞ ĞƐƚƌĞƐƐĞ͕ ƐĞŵ
ĐĂƵƐĂƌƉĞƌĚĂƐĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐŽƵĐŽŵƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ŽŵƉĂŶŚŝĂƵƟůŝǌĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĚĂŽƟŵŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞƵƌĞƚŽƌŶŽ
ĚĞĐĂŝǆĂĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵĐŽŵŽƉŽůşƟĐĂŽƉĞƌĂƌ ĐŽŵ ĂůƚĂ ůŝƋƵŝĚĞǌ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŝĐůŽ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖
ŝƐƚŽŝŶĐůƵŝŽŝŵƉĂĐƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĞǆƚƌĞŵĂƐƋƵĞŶĆŽ
ƉŽĚĞŵƐĞƌƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽĚĞƐĂƐƚƌĞƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͘EĆŽ
ĠĞƐƉĞƌĂĚŽƋƵĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐĚĞŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƐƐĂŵŽĐŽƌƌĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞŵĞŶƚĞŵĂŝƐĐĞĚŽŽƵ
ĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ǆƉŽƐŝĕĆŽĂŽƌŝƐĐŽĚĞ
liquidez KƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵƌŝƐĐŽĚĞ
ůŝƋƵŝĚĞǌĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
2021

45.999
26.852
3.027
3.398
171.759
251.036
158.529
92.507

Risco de mercadoZŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĠŽƌŝƐĐŽƋƵĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽƐ
ƉƌĞĕŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĞƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ
ƚġŵŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵŶŽǀĂůŽƌĚĞƐƵĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
ĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘KŽďũĞƟǀŽĚŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽ
ĚĞŵĞƌĐĂĚŽĠŐĞƌĞŶĐŝĂƌĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂƌŝƐĐŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ͕ĞĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽŽƟŵŝǌĂƌ
o retorno. Risco de preço  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƚĄ ĞǆƉŽƐƚĂ Ă ƌŝƐĐŽƐ ĚĞ
ƉƌĞĕŽĞŵƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ͕ŽĂĕŽ͘dĂŝƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝſĚŝĐŽ
ĚŽƐƉƌĞĕŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŵĞƌĐĂĚŽĞďƵƐĐĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐ
ĐŽŵ ĂƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ƐĞ ďĞŶĞĮĐŝĂƌ ĚĂƐ ŽƐĐŝůĂĕƁĞƐ
ĚĞƉƌĞĕŽ͘ Riscos ambientaisƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ƐĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ ăƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝŵŝŶƵŝ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ĐŽŵ
ĂƐƐƵŶƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ƉŽƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐ
ĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƉŽůƵŝĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƌĞlacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada
nas atuais leis e regulamentos em vigor. Risco cambial Decorre da
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚĂƐŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂƉƌŝŵĂ͕
Ğ Ă ǀĞŶĚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂǀĂůŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŚĞĚŐĞ ƉĂƌĂ ŵŝƟŐĂƌ ĞƐƐĞƐ ƌŝƐĐŽƐ͘ Ž
ůŽŶŐŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĐŽŶƚƌĂƚŽƵŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐ
ĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵŽŚĞĚŐĞƉĂƌĂƚĂŝƐĮŶƐ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞ
ĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐăŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĚſůĂƌĞƐ
ŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĞĞƐƚĆŽĂƐƐŝŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͗
ǆƉŽƐŝĕĆŽ
em 2020
Controladora
R$
Risco
ƟǀŽ
Contas a receber
19.587
ąŵďŝŽ
Total
19.587
Passivos
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
29.338
ąŵďŝŽ
Adiantamentos Clientes
24.968
Total
54.306
Impacto líquido no resultado e no patrimônio líquido
Risco de taxa de juros ĞĐŽƌƌĞĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĂƌ
ƐƵũĞŝƚĂĂŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĞŵƐĞƵƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ũƵƌŽƐ͘ sŝƐĂŶĚŽ Ă ŵŝƟŐĂĕĆŽ
ĚĞƐƚĞƟƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƚĂǆĂƐƉƌĠͲĮǆĂĚĂƐĞƉſƐͲĮǆĂĚĂƐ͘ ǆƉŽƐŝĕĆŽ
ao risco de taxa de juros EĂĚĂƚĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
Ž ƉĞƌĮů ĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ũƵƌŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƌĂŵ͗
Controladora
2021
2020
ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
50.898
3.070
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
171.759
137.148
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ
3.399
5.287

WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂƉĂŐĂƌ

Ní- EşǀĞů
ǀĞůϮ
3 Total

Fluxo
Contratual ƚĠϭϮŵĞƐĞƐ entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos

45.999
26.852
3.027
3.399
171.759
251.036
158.529
92.507

Total

-

-

Valor
contábil

EşǀĞů
EşǀĞů
1 EşǀĞůϮ
3

-

Valor contábil
ƟǀŽƐ WĂƐƐŝǀŽƐ
ĮŶĂŶĮŶĂŶOutros
ceiros
ceiros
WĂƐƐŝǀŽƐ
ƟǀŽƐĮ- a custo a custo ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
nanceiros ĂŵŽƌƟ- ĂŵŽƌƟa custos
a VJR
zado
zado ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ

WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
Fornecedores
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ

Circulante
Não circulante

Total

-

a. DĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ O valor justo de contas a receber
ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ Ġ ĞƐƟŵĂĚŽ ĐŽŵŽ ǀĂůŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƉĞůĂƚĂǆĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽƐ
ũƵƌŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐŶĂƐĚĂƚĂƐďĂƐĞƐĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƋƵĞƐĞĞƋƵŝƉĂƌĂŵ
aos valores contábeis. Os demais valores contábeis referentes aos
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌŝĂŵ ƐĞƌ ŽďƟĚŽƐ ŶĂ ƐƵĂ
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ Ğŵ Ƶŵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂƟǀŽ ŽƵ͕ ŶĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞƐƚĞƐ͕ ĐŽŵ Ž
ǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂǀŝŐĞŶƚĞĚĞũƵƌŽƐ
ŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŵ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐĞƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ EĆŽ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ
níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2021. b. GerenĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵŝ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ĂŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌŝƐĐŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ͻZŝƐĐŽĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽ͖ ͻ ZŝƐĐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͖ ͻ ZŝƐĐŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ (i) Estrutura do
gerenciamento de riscoĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂĄƌĞĂƐĞƌĞƉŽƌƚĂŵƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐƐƵĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ Ɛ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƐĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌŽƐƌŝƐĐŽƐĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌůŝŵŝƚĞƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ͕ĞƉĂƌĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌƌŝƐĐŽƐĞĂĚĞƌġŶĐŝĂĂŽƐůŝŵŝƚĞƐ͘ƐƉŽůşƟĐĂƐĞ
sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente
ƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĞŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŽďũĞƟǀĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽĞĐŽŶƐƚƌƵƟǀŽ͕ŶŽƋƵĂůƚŽĚŽƐŽƐ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞŶƚĞŶĚĞŵŽƐƐĞƵƐƉĂƉĠŝƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘ZŝƐĐŽĚĞĐƌĠditoZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŽƌŝƐĐŽĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶĐŽƌƌĞƌĞŵƉĞƌĚĂƐ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƵŵĐůŝĞŶƚĞŽƵĚĞƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĨĂůŚĂ ĚĞƐƚĞƐ Ğŵ ĐƵŵƉƌŝƌ ĐŽŵ
ƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŽƵƚƌŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂĐůŝĞŶƚĞƐƐĆŽĚĞĮŶŝĚĂƐƉĞůŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĠĂƉƌŽǀĂĚĂ
ƉĞůŽƐĐŽŵŝƚġƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĕĂĚĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐ͘ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ƐǀĞŶĚĂƐƉĂƌĂĐůŝĞŶƚĞƐƐĆŽůŝƋƵŝĚĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞơƚƵůŽƐŶĂƌĞĚĞďĂŶĐĄƌŝĂĞŶĆŽĨŽŝƵůƚƌĂƉĂƐƐĂĚŽŶĞŶŚƵŵ
limite de crédito durante o exercício. O risco de crédito das contas
ĂƌĞĐĞďĞƌĂĚǀĠŵĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƌĞĐĞďĞƌǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘WĂƌĂĂƚĞŶƵĂƌĞƐƐĞƌŝƐĐŽ͕
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĂůŚĂĚĂĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽĚĞƵŵůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͘dŽĚŽƐŽƐ
clientesƐĆŽŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐǀŝĂ^Z^Ğ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐŽ
limite de ĐƌĠĚŝƚŽĠƐƵƐƉĞŶƐŽĂƚĠƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽ͘WĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽ
ŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉŽƌǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂĚĂƚĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĨŽŝĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
2021
2020
ǀĞŶĐĞƌ
109.941
60.990
sĞŶĐŝĚŽƐ͗
até 30 dias
562
651
de 31 a 60 dias
390
136
de 61 a 90 dias
34
de 91 a 120 dias
113
de 120 a 150 dias
50
de 150 a 180 dias
45
ŚĄŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ
154
662
1.106
1.690
111.047
62.682

Controladora
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŽƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
Adiantamentos de Clientes
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĞďġŶƚƵƌĞƐĂWĂŐĂƌ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ

Valor justo

Outros
ƟǀŽƐ WĂƐƐŝǀŽƐ WĂƐƐŝǀŽƐ
ĮŶĂŶĮŶĂŶĮŶĂŶƟǀŽƐ
ceiros
ceiros ceiros a
ĮŶĂŶ- a custo a custo
custos
ceiros a ĂŵŽƌƟ- ĂŵŽƌƟ- ĂŵŽƌƟVJR
zado
zado
zado

(535)
(535)

(669)
(669)

Valor

% Valor

% Valor

(803) Ϯ͕ϴϱй (402) Ϭ͕ϵϱй (268)
- Ϭ͕ϬϬй
(804)
(804)

- Ϭ͕ϬϬй
(401)
(401)

(269)
(269)

Fonte: A informação ĚŽ / ĨŽŝ ĞǆƚƌĂşĚĂ ĚĂ ďĂƐĞ ĚĂ ĞƟƉ ĐŽŵ Ă
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĚĂƚĂͲďĂƐĞĚŽƷůƟŵŽĚŝĂƷƟůĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞϮϬϮϬĞĂdZ
Presidente: Walter Baldan Filho
ĐŽŵĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚŽƷůƟŵŽĚŝĂƷƟůƉƵďůŝĐĂĚĂ͘ 33. Gerenciamento ůĞďĞƌĂůĚĂŶZĞŶĂƚŽ:ŽƐĠDĂƐƚƌŽƉŝĞƚƌŽ
de capitalŐĞƐƚĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠĨĞŝƚĂƉĂƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂƌ Adolfo Baldan Neto
Gisele Teresinha Baldan
ĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌſƉƌŝĂƐĞƚĞƌĐĞŝƌĂƐ͕ďĂůĂŶĐĞĂŶĚŽŽƌĞƚŽƌŶŽ Luis Fernando Baldan Fechio
Paulo Airton Gehlen Rocha
ƉĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŽƌŝƐĐŽƉĂƌĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐƌĞĚŽƌĞƐ͘ĚşǀŝĚĂĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂƌĞůĂĕĆŽĂũƵƐƚĂĚĂĚŽĐĂƉŝƚĂůĂŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
Celso Antonio Ruiz –ŝƌĞƚŽƌ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ
Controladora
2021
2020
Eduardo Fernandes – Diretor Adm/Financeiro
'ĞƐƚĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ůĞǆĂŶĚƌĞ^ĂǀŝŽdĞƐƐŝʹDiretor Industrial
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
522.381 443.153
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(44.375)
(2.080)
Oswaldo Gomes Marques Junior – Diretor Comercial
;сͿşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂ
478.006 441.073
ZĞƐƉŽŶƐĂǀĞůdĠĐŶŝĐŽ
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ďͿ
177.866 (16.348)
ZĞůĂĕĆŽĚşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂů
Gilberto Marques - Gerente de Controladoria
ajustado (a/b)
Ϯ͕ϲϵ
;Ϯϲ͕ϵϴͿ
CRC 1SP231969/O-8

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA,14 DE ABRIL DE 2022
ŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂĂůĚĂŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘DĂƚĆŽͲ^W
KƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Examinamos
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂĂůĚĂŶ/ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐŐƌşĐŽůĂƐ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞ
ĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚĂ ĂůĚĂŶ /ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ŐƌşĐŽůĂƐ ^͕͘͘ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ Ž
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽ
ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ƚĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ͕ ĞƐƚĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶĂ ƐĞĕĆŽ Ă
ƐĞŐƵŝƌ ŝŶƟƚƵůĂĚĂ ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ĂƵĚŝƚŽƌ ƉĞůĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ;&Ϳ͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞ

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº
1038299-98.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniel D Emidio Martins, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Paulo Eduardo Buzzetto CPF 256.781.008-07 e
Isabel Cristina Felipe CPF 101.429.368-55,que Luiz Lins de
Vasconcelos Neto ajuizou ação despejo por falta de pagamento, do imóvel localizado na Rua do Comércio nº 26 Centro, e a cobrança de R$ 81.139,80 (abril/2015). Estando
os réus em lugar ignorado,expede-se edital para que em 15
dias a fluir do prazo supra,contestem a ação ou peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. [13,14]
Processo nº. 1138423-79.2021.8.26.0100 - Edital para
conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.O Dr. José Walter
Chacon Cardoso, Juiz de Direito da 9ª Vara da Família e
Sucessões - Foro Central Cível/SP,Faz saber que nos
autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento,
Guilherme Henke Menegassi e Marcela Fanucchi
Menegassi, objetivam alterar o regime de bens do
casamento, passando do atual regime separação total de
bens, para o regime da comunhão parcial de bens, com
partilha de bens. Nestas condições, expede-se edital com o
prazo de 30 dias, para que terceiros interessados se
manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os fatos.
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.
[13,14]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1012326-45.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO DIEY
ALVES DE LIMA, Brasileiro, CPF 320.432.628-40, com
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em
síntese: Busca e Apreensão do veículo: marca/
modelo:Fiat/Strada Celeb. 1.4 CS, cor: prata, ano/
modelo:2011/2012, placa: EMU-9350, chassi:
9BD27803MC7536476. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e nos termos do art.256, II,
CPC, com prazo de 20 dias (at; 257, III, CPC) da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2022.
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ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘^ĞĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ
ŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŽƵŝŶĐůƵŝƌŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘EŽƐƐĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĞƐƚĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ
ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽďƟĚĂƐ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ŶŽƐƐŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ĞǀĞŶƚŽƐ ŽƵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂŶĆŽŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞƐĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ Ğ ŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ĐŽŵƉĂơǀĞů
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ͘ͻKďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŶĞŐſĐŝŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌƵŵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘^ŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĚŝƌĞĕĆŽ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ
ĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ƉĞůĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ŽŵƵŶŝĐĂŵŽͲŶŽƐĐŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĂ
ƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ĚĂĠƉŽĐĂĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĂƐ
ĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĚƵƌĂŶƚĞŶŽƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
Ribeirão Preto, 10 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 029356/O-1
Marcos Vinicius Galina Colombari - Contador CRC 1 SP 262247/O-8

Minutrade Participações S.A.

Segpartners Brasil
Corretora de Seguros S/A
CNPJ/MF n° 04.772.866/0001-71
NIRE n° 3530048.262-0
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus Acionistas, para se reunirem
em AGO a realizar-se Na Rua Eugenio de Medeiros,
303 - 2° andar - Sala Star One - Pinheiros - São Paulo - SP, a ser realizada no dia 28/04/2021, as 14h em
primeira convocação na forma da lei ou as 14:30h
em segunda convocação com qualquer numero dos
presentes para deliberarem sobre as seguintes matérias: Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relat6rios da auditoria e
notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; (iii) Deliberar
sobre a(s) renuncia(s) do(s) conselheiro(s) e eleger
membro para substituição do(s) cargo(s) vago(s). (vi)
Outros assuntos de interesse da companhia. Notas:
1) A Assembleia acontecera de forma presencial 2)
As orientações para a participação e votação pelo s
Acionistas estão disponíveis na sede da Companhia e
serão enviadas ao e-mail cadastrado dos Acionistas.
Paulo Rogério dos Santos - Diretor Presidente.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ
ĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ A Direto- fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conƌŝĂĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĂĚĞƋƵĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶ- ũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞů͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽ ĐĂƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƚŽŵĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŽŵŽ
ƌĂƐŝůĞƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵĐŽŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌ ƉĂƌƚĞĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶ- ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞŵĂŶƚĞŵŽƐĐĞƟĐŝƐŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽ
ƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͘EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ ůŽŶŐŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͗ͻ/ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĞĂǀĂůŝĂŵŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ůĞǀĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵ
ĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵŽƉĞƌĂŶĚŽ͕ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝ- ĞƌƌŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵŽƐĞĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐƌŝƐĐŽƐ͕
ĐĄǀĞů͕ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŽƵƐŽĚĞƐƐĂ ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌ
ďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂ ŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞ
ƉƌĞƚĞŶĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŽƵĐĞƐƐĂƌƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƵŶĆŽ ĠŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌ
ƚĞŶŚĂ ŶĞŶŚƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ƌĞĂůŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ KƐ ŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐŝŶƚĞŶƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůĂ ĐŝŽŶĂŝƐ͖ͻKďƚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ƉĂƌĂ ƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ ăƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ ŵĂƐ
consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con- ŶĆŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ
ƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐEŽƐƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĆŽŽďƚĞƌƐĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͖ ͻ ǀĂůŝĂŵŽƐ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ƋƵĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƚŽŵĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƵƟůŝǌĂĚĂƐĞĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐ
ĞƐƚĆŽ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉŽƌ ĨƌĂƵĚĞ ŽƵ ƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖ͻŽŶĐůƵşŵŽƐƐŽďƌĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƵƐŽ͕ƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂ
ĞƌƌŽ͕Ğ ĞŵŝƟƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͘ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ƌĂǌŽĄǀĞů Ġ ďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞ ŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵƉƌĞĚĞƚĞĐƚĂŵĂƐ ůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂ

CNPJ nº 08.700.617/0001-21

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Ativo
459
78 57.187 35.373
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
451
74 33.035 14.263
Contas a receber de clientes
- 20.653 19.851
Impostos e contribuições a recuperar
8
4
1.818
420
Adiantamentos a empregados e fornecedores
1.681
839
5.622
3.384 22.155 16.792
Não circulante
Caixa restrito
376
314
Impostos e contribuições a recuperar
44
44
44
44
Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.604
Investimentos
5.578
3.340
Imobilizado
7.558
5.153
- 14.177
9.677
Intangível
6.081
3.462 79.342 52.165
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
1.594
891 62.379 36.511
Circulante
Fornecedores
52
22
4.600
2.059
Salários e encargos sociais
9
9
8.223
3.724
Impostos e contribuições a recolher
6
5
1.755
1.365
Obrigações tributárias parceladas
134
129
Valores de terceiros a repassar
- 42.665 27.281
Empréstimos e financiamentos
1.997
178
Arrendamento operacional
1.478
920
Dividendos a pagar
1.527
855
1.527
855
78
91 12.554 13.174
Não circulante
Obrigações tributárias parceladas
616
719
Empréstimos e financiamentos
4.273
6.200
Arrendamento operacional
4.105
2.894
Imposto de renda e contribuição social diferidos
3.433
3.270
Plano de incentivo de longo prazo
78
91
78
91
Outros passivos não circulantes
49
1.672
982 74.933 49.685
Total do passivo
4.409
2.480
4.409
2.480
Patrimônio líquido
Capital social
3.509
2.789
3.509
2.789
Reserva de capital
(946) (1.312)
(946) (1.312)
Reserva Legal
251
90
251
90
Reservas de lucros
1.527
855
1.527
855
68
58
68
58
Resultados abrangentes acumulados
6.081
3.462 79.342 52.165
Total do passivo e do patrimônio líquido

Demonstração do Resultado
para o exercício findo em 31/12/2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receita operacional líquida
60.100
41.530
Custo dos serviços prestados
(9.684) (16.933)
lucro operacional bruto
50.416
24.597
Despesas operacionais:
Despesas com vendas
(1.309)
(8.456)
Despesas gerais e administrativas
(485)
(183) (43.557) (10.614)
Outras despesas operacionais
(2)
(619)
(1)
Resultado de equivalência patrimonial
4.060
3.601
Lucro operacional
3.573
3.418
4.931
5.526
Receitas financeiras
19
3
1.189
470
Despesas financeiras
(377)
(154)
(1.329)
(484)
(11)
Variação cambial, líquida
Receitas (despesas) financeiras,
(358)
(151)
(140)
(25)
líquidas
Lucro antes dos impostos
3.215
3.267
4.791
5.501
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(534)
Diferido
(1.576)
(1.701)
(1.576)
(2.235)
Lucro líquido do exercício
3.215
3.267
3.215
3.266
Lucro líquido do exercício básico e
diluído por ação (em R$)
0,6376
0,6494
Demonstração do Resultado Abrangente
para o exercício findo em 31/12/2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Lucro Líquido do Exercício
2021
2020
Outros resultados abrangentes:
3.215
3.267
Itens que poderão ser reclassificados
subsequentemente para a demonstração
do resultado
Diferença de câmbio originada
na conversão de operações no exterior
(10)
(11)
Resultado abrangente total do exercício
3.205
3.256

Consolidado
2021
2020
3.215
3.266

(10)
3.205

(11)
3.255

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora e consolidado
Reserva de capital
Reserva de lucros
Reserva de
Transação
Reserva
Total das
Reserva de
Total das
Lucro/
Total do
conversão
Capital
entre para opções
reservas Reserva
retenção
reservas
(Prejuízos) patrimônio
de moeda
social
legal
sócios outorgadas
de capital
de lucros
de lucros estrangeira acumulados
líquido
2.789
(1.312)
(1.312)
69
(1.467)
79
Saldos em 31/12/2019
Outros resultados abrangentes
(11)
(11)
Lucro líquido do exercício
3.267
3.267
Constituição de reserva legal
90
90
(90)
Dividendo mínimo obrigatório
(855)
(855)
855
855
(855)
Retenção de lucros
2.789
(1.312)
(1.312)
90
855
945
58
2.480
Saldos em 31/12/2020
Aumento de capital
720
720
Outros resultados abrangentes
10
10
Lucro líquido do exercício
3.215
3.215
Opções outorgadas reconhecidas
554
554
554
Impostos diferidos sobre opções
outorgadas
(188)
(188)
(188)
Constituição de reserva legal
161
161
(161)
Dividendo mínimo obrigatório
(1.527)
(1.527)
Pagamento de dividendo
(855)
(855)
(855)
1.527
1.527
(1.527)
Retenção de lucros
3.509
(1.312)
366
(946)
251
1.527
1.778
68
4.409
Saldos em 31/12/2021
José Rodolfo Filippini - Vice-Presidente Financeiro

Anderson Vieira da Silva - Especialista Contábil CRC: 1 SP 279573/O-0

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 21716353 - São Paulo/SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20
dias, e x p e d i d o n o s a u t o s d a a ç ã o d e USUCAPIÃO, processo nº 110485752.2015.8.26.0100 (U-1298). A Dra. RENATA PINTO LIMA ZANETTA, MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Arcelon Ezidio Ferreira e s/m Alcina Lopes Ferreira, Carmozina Izidia de
Freitas, Helena Ezidio Francisco e s/m João Francisco, José Ferreira Izidio,
José Ezidio Ferreira e s/m Januária Rodrigues Ferreira, Sebastiana Ezidio
Ferreira Cambui e s/m Ângelo Pires Cambui, Ivete Ferreira Ferraresi e s/m
Armando Ferraresi Filho, Margarete Ferreira Ferraresi (ou Ferrari) e s/m
Elmo Aparecido Ferrari, Manoel Thomaz e s/m Thereza Jesus Silveira Tomaz,
Francisco Carlos José, Vera Lúcia Soares Ferreira e s/m Daniel Soares
Ferreira, Kosuke Futemma e s/m Y oshi Futemma, Armelinda Gomes e s/m
Valdenyr Gomez Quezada, Julia Kurmann Fornelli, EdsonRodrigues e s/m
Irene Hernandes Rodrigues, Maria Eugênia Rodrigues Ferraresi, Ofélia
Teixe i r a R o d r i g u e s , R i t a d e C á s s i a R o d r i g u e s Te i xe i r a , Ta h i z d e C á s s i a
Rodrigues Teixeira, Thiago Rodrigues Neto, Albino Rodrigues, Maura Cambuy
Ventura e s/m Cláudio Ventura, Simone Ezidio, Gisele Ezidio, Eva Ferreira
Egídio, Franciane Lucato e s/m Chesmas da Costa e Deolinda de Jesus José e
s/m Arlindo José, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que JURACI PIRES FERREIRA e ROSA APARECIDA ULIANA PIRES ajuizou
(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua João Bizarro da Nave, n° 449, casa nº 01, Vila Diva, Alto da Mooca,
São Paulo/SP, com área 319,63m² e contribuinte sob n° 053.138.0007-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazode 20 dias úteis, CONTESTEM o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.São Paulo, 11 de janeiro de 2022.
14

e

15/04

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 492.319,em 08/10/2021,o Requerimento feito por ISABEL CRISTINA
BISIGNANO, brasileira, divorciada, professora, RG nº 12.242.381-1-SSP/
SP, CPF/MF nº 074.870.248-22, com endereço profissional nesta Capital,
na Avenida Jorge João Saad, nº 905, Morumbi, CEP 05618-001, residente
e domiciliada nesta Capital, na Rua Padre Antônio Thomaz, nº 286, apto.
121, Barra Funda, CEP 05003-010, objetivando a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL da UNIDADE AUTÔNOMA nº 121, no 12º andar ou 13º
pavimento do “Edifício Palestra” integrante do “Conjunto Alvi Verde”, com a
área construída de 114,10m2, objeto da transcrição nº 78.584, datada de
22 de maio de 1976; e o ESPAÇO INDETERMINADO (VAGA) na garagem
coletiva do andar térreo ou 1º pavimento do “Conjunto Alvi Verde”, ambos
situados na Rua Padre Antônio Thomaz, nº 286, no 19º Subdistrito –
Perdizes, do Distrito, Município, Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária
desta Capital espaço este para guarda de um automóvel de passeio, com
a área útil de 15,92m2., objeto da transcrição nº 78.585, datada de 22 de
maio de 1973, desta Serventia, ambos neste Serviço Registral. Em
observância à previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei
Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos
itens 416 e 425.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65
do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência de que a não
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da
usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os terceiros
eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de
15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”, fica ele por
este Edital INTIMADO da existência do referido processo, franqueandolhe a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, de segunda a
sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter mais amplos
esclarecimentos
acerca
da
presente
USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL,processada nos termos da legislação vigente, acima
mencionada,a qual poderá se manifestar em 15 (quinze) dias
contados da data da publicação deste Edital. E para que chegue ao
conhecimento de terceiros eventualmente interessados e não venham de
futuro alegar ignorância,expede-se o presente edital que será publicado
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo.São
Paulo,23 de março de 2022.O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).
30/03 e 14/04/22

As Demonstrações Financeiras auditadas e na íntegra
estão disponíveis na sede da Companhia.

Avanhandava Administração de Bens e Participações S/A.

Votorantim S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1127092-08.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acácio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Maria Conceição Maia Ferreira Cruz, RG 19.592.933,
CPF 142.773.458-59, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e
Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança de R$ 14.321,14 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2022.
13 e 14.04

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para o exercício findo em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora Consolidado
2021 2020
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
3.215 3.267 3.215 3.267
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa
líquido gerado pelas/(aplicados nas) atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
(4.060) (3.601)
Depreciação e amortização
- 4.936 3.258
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
416
37
Perdas estimadas em impostos a recuperar
(234)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
- 1.765 1.701
Plano de incentivo de longo prazo
(13)
(96)
(13)
(96)
Opções outorgadas reconhecidas
366
Custo dos ativos imobilizado e intangível baixados
2
2
Juros e encargos provisionados sobre:
Caixa restrito
(62)
(81)
Partes relacionadas
337
152
Empréstimos e financiamentos
558
396
Arrendamento operacional
435
31
24
24
Obrigações tributárias parceladas
(521) (278) 11.642 8.305
Redução/(aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
- (1.218) (3.803)
Impostos e contribuições a recuperar
(4)
22 (1.396) 1.432
(842) (481)
Adiantamento a clientes e fornecedores
(4)
22 (3.456) (2.852)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
30
(8) 2.541 1.329
Salários e encargos sociais
- 4.499
500
Impostos e contribuições a recolher
1
1
390
511
Obrigações tributárias parceladas
(122) (126)
- 15.433 5.348
Valores de terceiros a repassar
31
(7) 22.741 7.562
Caixa gerado pelas/(aplicado nas) atividades
operacionais
(494) (263) 30.927 13.015
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos
pagos
(279)
Juros e encargos de arrendamento operacional pagos
(264) (169)
(295)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
(494) (263) 30.663 12.272
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito
- 3.669
Investimentos em controladas
(99) (265)
Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado
- (1.571) (1.015)
- (7.972) (6.243)
Intangível desenvolvido internamente
Caixa líquido aplicado nas atividades
(99) (265) (9.543) (3.589)
de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos de partes relacionadas
1.960
550
Captação de empréstimos e financiamentos
- 6.200
Amortização de empréstimos e financiamentos
(666) (5.999)
Amortização de arrendamento operacional
(1) (702) (923)
Aumento de capital social
720
720
(1.710)
- (1.710)
Pagamento de dividendos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
970
549 (2.358) (722)
atividades de financiamento
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo
de caixa e equivalentes de caixa mantido
10
(9)
em moedas estrangeiras
21 18.772 7.961
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 377
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
74
53 14.263 6.303
451
74 33.035 14.264
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
21 18.772 7.961
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 377

CNPJ/MF nº 03.407.049/0001-51 – NIRE 35.300.313.216
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Dia 10/02/2022, às 09h00, na sede social da Votorantim S.A., localizada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto “A”,
Itaim Bibi (“Companhia”). 2. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Mesa Dirigente – Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente, e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário.
4. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos complementares à acionista única. 6.
Deliberações – submetida as matérias e respectivos documentos para exame e discussão e, logo
depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram aprovar a distribuição de dividendos à
acionista Hejoassu Administração S.A., nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Política
de Dividendos, no valor total de R$ 734.000.000,00, a serem destacados de parte do saldo da conta
de reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores a serem pagos até 24 de fevereiro do
corrente ano. Por fim, os acionistas também autorizam os Diretores da Companhia a praticarem, ou
nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel
cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Encerramento: a) O Sr. Presidente franqueou
o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos
para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. Hejoassu Administração S.A., José Luiz
Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição é cópia fiel da
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 123.141/22-9 em 07/03/2022.
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

CNPJ/MF nº 15.089.240/0001-81 - NIRE nº 3530043784-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 06/04/2022, às 12hs, na Rua Cônego Eugenio Leite, 920 - Sala 02 - São Paulo/SP. Mesa:
Presidente - Pedro Farkas, RG nº 4.395.841 SSP/SP e CPF/MF nº 483.238.538-00; Secretário - Ricardo Farkas,
RG nº 4.245.512 SSP/SP e CPF/MF nº 908.325.318-04. Quórum: Totalidade do capital social. Convocação:
Dispensada, conforme artigo 124, §4°, da Lei 6.404/76. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”, em AGE: (1) nos termos do artigo 173 da lei 6.404/76, redução do capital social da companhia,
considerando o capital social excessivo da Sociedade em relação ao seu objeto, no valor de R$ 685.555,71,
passando o capital social de R$ 1.334.158,00 para R$ 648.602,29, valor esse a ser pago aos sócios Pedro Farkas, João Paulo Farkas, Ricardo Farkas e Beatriz Farkas Bitelman, acima qualificados, de acordo com suas
respectivas participações no capital social; (2) a publicação da presente ata para eventual oposição de credores quirografários nos termos do artigo 174, § 1º da Lei 6.404/76, comprometendo-se os sócios a assinar, a
qualquer tempo, todos e quaisquer documentos necessários para o aperfeiçoamento da redução de capital
perante os registros públicos, sob pena de responderem pelas perdas e danos causados, sendo a presente considerada como título executivo extrajudicial, consoante ao artigo 784 do Código de Processo Civil;
(3) tendo em vista a redução do capital social, deliberam os sócios alterar a redação do Cláusula 2.1 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 2.1 - O capital social
subscrito da Sociedade é de R$ 648.602,29, dividido em 648.602.29 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, totalmente subscritas e distribuídas entre os seus acionistas”; (4) aprovam, a mudança do endereço
da sede social da Companhia para a Rua Jaguaré Mirim, 210, Sala nº 3, dando-se nova redação a Cláusula 1.3
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1.3 - A Sociedade tem sua sede e foro na Rua Jaguaré Mirim, 210, Sala nº 3, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP: 05311-020”;
(5) o arquivamento da consolidação do Estatuto Social e da presente ata na JUCESP. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que,
depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 06/04/2022. Mesa: Presidente - Pedro Farkas; Secretário - Ricardo Farkas.
Acionistas: Pedro Farkas; Ricardo Farkas; Beatriz Farkas Bitelman; João Paulo Farkas.

TRANSBIA TRANSPORTES BALDAN S.A.

CNPJ/MF N.º 55.539.555/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021 E 01/01/2020 A 31/12/2020 - EM MILHARES DE R$
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
2021
2020
2021
2020 Passivo
2021
2020
790
638 Circulante
R$
%
R$
%
4.428
2.385 Receita Operacional Bruta
36
12 Empréstimos e Financiamentos
20.391 119,20 10.689 118,08
1.117
470 Receitas de Serviços
36
12 Instituições Financeiras - GIRO
20.391 119,20 10.689 118,08
1.032
369
2 Instituições Financeiras - Repactuação
Deduções da Receita Bruta
85
101
2
Impostos sobre vendas
(3.285) (19,20) (1.637) (18,08)
Fornecedores
199
117
634
559
9.052 100,00
199
117 Receita Operacional Líquida 17.106 100,00
634
559 Fornecedores Nacionais
(13.988) (81,77) (7.711) (85,19)
2.641
1.283 Custo dos Serviços
23
29 Obrigações Fiscais
3.118
18,23
1.340
14,81
2.194
971 Lucro Bruto
23
29 Impostos e Taxas a Recolher
97
36 Obrigações Sociais a Recolher
341
219 Despesas Operacionais
36
36 Impostos e Contribuições - Lei 12.996/14
106
94 Despesas
62
(1.965) (11,48) (1.368) (15,12)
Obrigações Trabalhistas
107
80 Administrativas/Comerciais
2.178
2.154 Ordenados e Salários a Pagar
(4) (0,03)
(11) (0,12)
33
31 Depreciações
Férias
74
48 Outras Receitas
49
43
364
435 (Despesas) Operacionais
6
6 Outras Obrigações
364
435 Outras Receitas
1.608
1.608 Contas a Pagar
6.184
7.154 Operacionais/Financeiras
4
4 Não Circulante
1.066
6,23
138
1,52
103 Despesas Operacionais
1.667
1.660 Instituições Financeiras - Repactuação
Instituições Financeiras - GIRO
373
209 /Financeiras
Investimentos
(3.113) (18,20) (1.209) (13,35)
Ações de Outras Empresas
373
312
(4.016) (23,48) (2.451) (27,07)
Imobilizado
Impostos e Taxas a Recolher
1.998
2.179 Resultado não Operacional
(897) (5,25) (1.110) (12,26)
Custo
964
943 Obrigações Sociais a Recolher
243
325 Outras Receitas
Depreciação Acumulada
(453)
(449) Impostos e Contribuições - Lei 12.996/14
715
814 Resultado Líquido
511
494
2.855
3.524
Total do Ativo
2.968
2.792 Partes Relacionadas
(897) (5,25) (1.110) (12,26)
5.811
6.842 Antes dos IRPJ e CSLL
Notas Explicativas
Patrimônio Líquido a descoberto
(7.644)
(6.747) IRPJ/CSLL - Ano Corrente
1) $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR Capital
1.200
1.200 IRPJ/CSLL - Diferido
(897) (5,25) (1.110) (12,26)
(44)
(44) Prejuízo Líquido do Exercício
com a Lei 65.404/76; 2) O ativo imobilizado é depreciado de acor- Ações em Tesouraria
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(8.801)
(7.904)
do com a vida útil remanescente dos bens; 3) Imposto e Taxas a Prejuízos Acumulados
Capital Ações em
Prejuízo
2.968
2.792
Recolher incluem substancialmente PIS, COFINS, ICMS corrente Total do Passivo
Social Tesouraria Acumulado
Total
Diretoria
e parcelamentos; 4) Obrigações Sociais incluem substancialmenSaldos em 1º/01/2020 1.200
(44)
(6.793) (5.637)
Walter Baldan Filho - Diretor
te INSS, FGTS corrente e parcelamentos; 5) Impostos e ContriPrejuízo do exercício
(1.110) (1.110)
Cleber Baldan - Diretor
buições incluem substancialmente o Parcelamento do REFIS, Lei
Saldos em 31/12/2020 1.200
(44)
(7.904) (6.747)
Contador
12.996/2014; Outras Obrigações incluem substancialmente parceiPrejuízo do exercício
(897)
(897)
Antonio Geraldo Fernandes - CRC/SP 1SP116714/0-1
ros transportadores (PF/PJ).
Saldos em 31/12/2021 1.200
(44)
(8.801) (7.644)
Ativo
Circulante
Disponível
Caixa e Bancos
Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicação Financeira
Clientes
Duplicatas a Receber
Adiantamentos
Adiantamentos a Terceiros
Outros Créditos
Impostos a Recuperar
Banco Bradesco S/A
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos a Ordem de Consórcio
Depósitos Judiciais
Impostos Diferidos
Depósitos Incentivos Fiscais-FINAN

Lam Vias Participações e Concessões S.A.
CNPJ/MF nº 29.206.383/0001-30
"ALAN¼OSPATRIMONIAISPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODE
E(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)




Passivo


Ativo
Circulante
Despesas operacionais
Circulante
&ORNECEDORES
1
1.313
$ESPESASGERAISEADMINISTRATIVAS
Caixa e equivalentes de caixa
8
5.421
/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS
5.427
3ERVI¼OS
(14.172)
(10.211)
)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
2
183
Despesas com pessoal
(13.134)
(17.128)
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
188
2.310
)33ARECOLHER
3
-ATERIAIS
EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS
(16)
(54)
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS
5.250
3.326
#ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
912
#AMPANHASPUBLICIT¶RIASEEVENTOS FEIRASEINFORMATIVOS
(240)
4RIBUTOSARECUPERAR
64
65
/UTRASCONTASAPAGAR
8
#ONTRIBUI¼ÊESASINDICATOSEASSOCIA¼ÊESDECLASSE
(86)
(91)
$ESPESASANTECIPADASEOUTRAS
20 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
3
7.846
'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS
(140)
(234)
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
5.510
11.142 Não circulante
)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO
(1)
(4)
/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS
323
$ESPESASLEGAISEJUDICIAIS
(37)
(27)
Não circulante
4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
323
/UTROS
(127)
(44)
2EALIZ¶VELALONGOPRAZO
(27.713)
(28.033)
4RIBUTOSARECUPERAR
70 0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
Capital social
86.610
56.610 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
(27.713)
(28.033)
)NTANGÁVEL
5
11
0REJUÁZOSACUMULADOS
(81.098)
(53.556)
2ESULTADOlNANCEIRO
171
157
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
5
81
5.512
3.054 0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(27.542)
(27.876)
5.515
11.223
Total do ativo
5.515
11.223 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESPARAOS
EXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)





 0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(27.542)
(27.876)
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS
(5.750)
(3.217)  /UTROSRESULTADOSABRANGENTES
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(27.542)
(27.876)
/UTRASCONTASAPAGAR
(8)
8 4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
(27.542)
(27.876)
!JUSTESPOR
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESOPERACIONAIS


"AIXADOATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVEL
11
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTO
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO
6ARIA¼»OCAMBIALSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
5
!QUISI¼»ODEATIVOINTANGÁVEL
(5)
(11)
PARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE


!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE
2.122
3.451
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Variações nos ativos e passivos
#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDEINVESTIMENTO


#APITAL3OCIAL 0REJUÁZOS
!UMENTO REDU¼»ODOSATIVOS
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
3UBS A Inte acumula
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS
(1.924)
356
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
30.000
30.600
crito GRALIZAR
DOS
Total
4RIBUTOSARECUPERAR
71
(44)
#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO


26.010
(25.680)
330
$ESPESASANTECIPADASEOUTROS
20
32
2EDU¼»O AUMENTODOCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA

 3ALDOSEMDEJANEIRODE
!UMENTODECAPITALNODIADEMAR¼ODE 15.600
15.600
$EMONSTRA¼»ODAREDU¼»O AUMENTODECAIXAE
!UMENTODECAPITALNODIADEJULHODE
15.000
15.000
!UMENTOREDU¼»O DOSPASSIVOS
 EQUIVALENTESDECAIXA
(27.876)
(27.876)
0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
&ORNECEDORES
(1.317)
1.070
.OINÁCIODOEXERCÁCIO
5.421
17
56.610
(53.556) 3.054
#ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
(912)
902
.OlNALDOEXERCÁCIO
8
5.421 3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
30.000
)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
(184)
133

 !UMENTODECAPITALNODIADEABRILDE 30.000
(27.542) (27.542)
0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
86.610
(81.098) 5.512
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
&ABIADA6ERA#RUZ#AMPOS3TANCATTI #ONTADORA #2#30/ 
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Concessionária do Bloco Sul S.A.
CNPJ/MF nº 42.130.537/0001-16

Relatório da Administração
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE
3»O0AULO DEABRILDE

.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREFERENTEAOPERÁODODEDEMAIODEADEDEZEMBRODE
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
#ONTEXTOOPERACIONAL!#ONCESSION¶RIADO"LOCO3UL3!h#OMPANHIAvOUh#ONCESSION¶RIAv  DECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼A
½UMASOCIEDADEANÇNIMAFECHADADOMICILIADANO"RASIL!SEDEEST¶LOCALIZADANA!VENIDA#HEDID ENTREOSmUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS¹#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSmUXOSDECAIXA
*AFET N "LOCO" ANDAR SALA 6ILA/LÁMPIA NACIDADEDE3»O0AULO %STADO3»O0AULO! QUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROS
#OMPANHIAFOICONSTITUÁDAEMDEMAIODETENDOOCONTRATODECONCESS»OASSINADOEMDE EFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OMPANHIA
OUTUBRODEEUMPRAZODEANOS AT½DEJANEIRODE!#OMPANHIA½RESPONS¶VELPELA N»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOlNANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEMPARTE.OENTANPRESTA¼»ODOSERVI¼OPËBLICODEAMPLIA¼»O MANUTEN¼»OEEXPLORA¼»ODOSAEROPORTOS!FONSO0ENAEM TO OSATIVOSlNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMPRIMEN3»O*OS½DOS0INHAIS02 #ATARATASEM&OZDO)GUA¼U02 'OVERNADOR*OS½2ICHAEM,ONDRINA02  TODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARAPERDAS
EM"ACACHERI02 -INISTRO6ICTOR+ONDEREM.AVEGANTES3# ,AURO#ARNEIRODE,OYOLAEM*OINVILLE PARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOSATI3# EM0ELOTAS23 2UBENS"ERTAEM5RUGUAIANA23E#OMANDANTE'USTAVO+RAEMEREM"AG½23 VOSEDEBITADANORESULTADOs !TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROS
0RINCIPAISPR¶TICASCONT¶BEIS!SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEISDESCRITASABAIXOT¾MSIDOAPLICADAS S»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALORRECUPER¶VEL
CONSISTENTEMENTENAPREPARA¼»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Moeda estrangeira: s Transa- E CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired UMNOVOVALORDOATIVO½DETERMINADO!#OMPANHIA
¼ÊESCOMMOEDAESTRANGEIRA!TIVOSEPASSIVOSMONET¶RIOSEMMOEDAESTRANGEIRAS»OCONVERTIDOSPARA DETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDE
AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIAPELATAXADEC·MBIODADATADOFECHAMENTO!TIVOSEPASSIVOSN»O CAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½A
MONET¶RIOSADQUIRIDOSOUCONTRATADOSEMMOEDAESTRANGEIRA S»OCONVERTIDOSCOMBASENASTAXASDE DATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOS
C·MBIODASDATASDASTRANSA¼ÊESOUNASDATASDEAVALIA¼»OAOVALORJUSTO QUANDOESTE½UTILIZADO E RELACIONADOS¹CADAUNIDADEGERADORADECAIXA$URANTEAPROJE¼»O ASPREMISSASCHAVESCONSIDERAPASSAMACOMPOROSVALORESDOSREGISTROSCONT¶BEISEMREAISDESTASTRANSA¼ÊES N»OSESUJEITANDOA DASEST»ORELACIONADAS¹ESTIMATIVADETR¶FEGO AOSÁNDICESQUEREAJUSTAMASTARIFAS AOCRESCIMENTO
VARIA¼ÊESCAMBIAISPOSTERIORES/SGANHOSEASPERDASDEVARIA¼ÊESNASTAXASDEC·MBIOSOBREOSATIVOS DO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDADEAO0)"DONEGÆCIO CUSTOSOPERACIONAIS INEOSPASSIVOSS»ORECONHECIDOSNADEMONSTRA¼»ODERESULTADOS EXCETOQUANTO¹SDIFEREN¼ASCAMBIAIS mA¼»O INVESTIMENTODECAPITAL TAXASDEDESCONTOSEREEQUILÁBRIOSCONTRATUAIS5MAPERDAPORREDU¼»O
RESULTANTESDACONVERS»ODEhedge DEmUXOSDECAIXAQUALIlCADOEEFETIVO QUES»ORECONHECIDASEM AOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALOR
OUTROSRESULTADOSABRANGENTESb) Receitas de contratos com clientes: £APLICADOUMMODELODECINCO RECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½OMAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEUVALOR
ETAPASPARACONTABILIZA¼»ODERECEITASDECORRENTESDECONTRATOSCOMCLIENTES DETALFORMAQUEUMA JUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS 
RECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREmETEACONTRAPARTIDAAQUEUMAENTIDADEESPERATERDIREITOEM DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIATROCADETRANSFER¾NCIADEBENSOUSERVI¼OSPARAUMCLIENTE!SCINCOETAPASMENCIONADASACIMAS»O  ¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDAPOR
IDENTIlCA¼»ODECONTRATOSCOMCLIENTES IDENTIlCA¼»ODASOBRIGA¼ÊESDEDESEMPENHODOCONTRATO  REDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDAS
DETERMINA¼»ODOPRE¼ODETRANSA¼»O ALOCA¼»ODOPRE¼ODATRANSA¼»OPARAOBRIGA¼ÊESDEPERFORMAN- DEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADEAPRESENTA¼»O
CEE RECONHECIMENTODARECEITA!SRECEITASAEROPORTU¶RIASS»ORECONHECIDASQUANDODAUTILIZA¼»O PARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MAPERDA
PELOSUSU¶RIOSCLIENTESDOSAEROPORTOS!SRECEITASACESSÆRIASS»ORECONHECIDASQUANDODAPRESTA¼»O DEVALOR½REVERTIDACASOTENHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVASUSADASPARADETERMINAROVALOR
DOSSERVI¼OS2ECEITASDECONSTRU¼»OSEGUNDOA)#0#2 QUANDOACONCESSION¶RIAPRESTASERVI¼OS RECUPER¶VEL SOMENTENACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUE
DECONSTRU¼»OOUMELHORIASNAINFRAESTRUTURA CONTABILIZARECEITASECUSTOSRELATIVOSAESTESSERVI¼OS OS TERIASIDOAPURADO LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASOAPERDADEVALORN»OTIVESSESIDOREQUAISS»ODETERMINADOSEMFUN¼»ODOEST¶GIODECONCLUS»ODAEVOLU¼»OFÁSICADOTRABALHOCONTRATADO  conhecida. i) Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA#OMPANHIA
QUE½ALINHADACOMAMEDI¼»ODOSTRABALHOSREALIZADOS5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZA POSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO QUE
SIGNIlCATIVANASUAREALIZA¼»OC )NSTRUMENTOSlNANCEIROS2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OINICIAL/ POSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARA
CONTASARECEBERDECLIENTESEOSTÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATAEM SALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESPERAQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEQUAN- DOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADOQUANTOAOVALORDODIDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO5MATIVOlNANCEIROA NHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»OREGISTRADOSNO
MENOSQUESEJAUMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTEDElNANCIAMENTOSIGNIlCATIVO OU RESULTADOJ 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOS
PASSIVOlNANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAOVALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUMITEMN»OMENSU- JUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEINSTRUMENTOSlNANCEIROS
RADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»OQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOUEMISS»O5M ATIVOS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIOEVARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAIS
CONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO½MENSURADOINICIAL- POSITIVASSOBREINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENmente ao preço da operação. #LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE!TIVOSlNANCEIROS.ORECONHE- TEOSJUROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREDEB¾NTURES#USTOSDEDEB¾NTURESQUEN»OSEJAMDIRETAMENCIMENTOINICIAL UMATIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/S TEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOSQUALIlC¶VEISS»ORECONHECIDOSNORESULTAATIVOSlNANCEIROSN»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA DODOEXERCÁCIOCOMBASENOM½TODODATAXAEFETIVADEJUROSk) Benefícios a empregados: s 0LANOS
#OMPANHIAMUDEOMODELODENEGÆCIOSPARAAGEST»ODEATIVOSlNANCEIROS ENESTECASOTODOSOSATIVOS DECONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGO 
lNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹MUDAN- SOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA 
¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASAS EN»OTER¶NENHUMAOBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOS
CONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s ½MANTIDODENTRODEUMMODELODE DEPENS»ODECONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNO
NEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAISEs SEUS RESULTADONOSPERÁODOSDURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPREGADOSs "ENEFÁCIOSDE
TERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMEN- CURTOPRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEM
TODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO5MINSTRUMENTODEDÁVIDA½MENSURADOAO BASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORELACIONADOSEJAPRESTADOl)
CUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2 Imposto de renda e contribuição social: /IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDOEXERCÁCIOCORs £MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVO½ATINGIDOTANTOPELORECEBIMENTODEmUXOS RENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIONALDESOBRE
DECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADEATIVOSlNANCEIROSEs 3EUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EM OLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAESOBREOLUCROTRIBUT¶VEL
DATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPAL PARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISEBASE
EMABERTO.ORECONHECIMENTOINICIALDEUMINVESTIMENTOEMUMINSTRUMENTOPATRIMONIALQUEN»OSEJA NEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDO
MANTIDOPARANEGOCIA¼»O A#OMPANHIAPODEOPTARIRREVOGAVELMENTEPORAPRESENTARALTERA¼ÊESSUBSE- S»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSAITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENO
QUENTESNOVALORJUSTODOINVESTIMENTOEM/2!%SSAESCOLHA½FEITAINVESTIMENTOPORINVESTIMENTO PATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGARSOBREOLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STA4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO CONFORMEDESCRITO XASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIACIMA S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMA DOCOMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAlNS
IRREVOG¶VELUMATIVOlNANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTO CONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDETRIBUTA¼»O!TIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFEAMORTIZADOCOMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BILQUE RIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENASALÁQUOTASQUESEESPERAAPLICAR¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASQUANDEOUTRAFORMASURGIRIA!TIVOSlNANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIO!#OMPANHIAREALIZAUMA DOELASFOREMREVERTIDAS BASEANDO SENASALÁQUOTASQUEFORAMDECRETADASAT½ADATADOBALAN¼O E
AVALIA¼»ODOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUE REmETEAINCERTEZARELACIONADAAOTRIBUTOSOBREOLUCRO SEHOUVER.ADETERMINA¼»ODOIMPOSTODE
ISSOREmETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINIS- RENDACORRENTEEDIFERIDOA#OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATIVAS¹SPOTRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMs ASPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSPARAACARTEIRAEO SI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!
FUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS%LESINCLUEMAQUEST»ODESABERSEAESTRAT½GIADA!DMINISTRA- #OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶ADEQUADAEMRELA¼»OA
¼»OTEMCOMOFOCOAOBTEN¼»ODERECEITASDEJUROSCONTRATUAIS AMANUTEN¼»ODEUMDETERMINADOPERlL TODOSOSPERÁODOSlSCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPREDETAXADEJUROS ACORRESPOND¾NCIAENTREADURA¼»ODOSATIVOSlNANCEIROSEADURA¼»ODEPASSIVOSRELA- TA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEMESTIMATIVASEPREMISSAS
CIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEmUXOSDECAIXAPORMEIODAVENDADEATIVOS QUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDEJULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVASINFORMA¼ÊESPODEMSER
s COMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAs OSRISCOS DISPONIBILIZADAS OQUELEVARIAMA#OMPANHIAAMUDAROSEUJULGAMENTOQUANTO¹ADEQUA¼»ODA
QUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEIROMANTIDONAQUELEMODELODENE- PROVIS»OEXISTENTE TAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODERENDANOANOEMQUEFOREM
GÆCIOS EAMANEIRACOMOAQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSs COMOOSGERENTESDONEGÆCIOS»OREMUNE- REALIZADAS /S ATIVOS E PASSIVOS lSCAIS DIFERIDOS S»O COMPENSADOS CASO HAJA UM DIREITO LEGAL DE
RADOS POREXEMPLO SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALORJUSTODOSATIVOSGERIDOSOUNOSmUXOSDE COMPENSARPASSIVOSEATIVOSlSCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDERENDA LAN¼ADOSPELAMESCAIXACONTRATUAISOBTIDOSEs AFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDEATIVOSlNANCEIROSNOS MAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREAMESMAENTIDADESUJEITA¹TRIBUTA¼»O5MATIVODEIMPOSTODERENDA
PERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS/SATIVOSl- ECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPREJUÁZOSlSCAIS BASESNEGATIVASEDIFEREN¼ASTEMPONANCEIROS MANTIDOS PARA NEGOCIA¼»O OU GERENCIADOS COM DESEMPENHO AVALIADO COM BASE NO VALOR R¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»OESTEJAMDISPONÁVEISE
JUSTOS»OMENSURADOSAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO!TIVOSlNANCEIROS AVALIA¼»OSOBRESEOS CONTRAOSQUAISESTESSER»OUTILIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»O ADOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROS
mUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDEPRINCIPALEDEJUROS0ARAlNSDESSAAVALIA¼»O  ANUAIS/SIMPOSTOSATIVOSDIFERIDOSDECORRENTESDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASCONSIDERAMAEXPECTATIVA
O@PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROSS»O DEGERA¼»ODELUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROS FUNDAMENTADOSEMESTUDOT½CNICODEVIABILIDADEAPROVADO
DElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODECR½DITOASSOCIADO PELAADMINISTRA¼»O QUECONTEMPLAMPREMISSASQUES»OAFETADASPORCONDI¼ÊESFUTURASESPERADASDA
AOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOSOUTROSRISCOSECUSTOS ECONOMIAEDOMERCADO AL½MDEPREMISSASDECRESCIMENTODARECEITADECORRENTEDECADAATIVIDADE
B¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS ASSIMCOMOUMA OPERACIONALDA#OMPANHIA QUEPODEMSERIMPACTADOSPELASREDU¼ÊESOUCRESCIMENTOSECONÇMICOS 
MARGEMDELUCRO!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTOPARAAVALIARSEOSmUXOS ASTAXASDEINmA¼»OESPERADAS VOLUMEDETR¶FEGO ENTREOUTRAS/IMPOSTODIFERIDON»O½RECONHECIDO
DECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEO PARADIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASSOBREORECONHECIMENTOINICIALDEATIVOSEPASSIVOSEMUMATRANSA¼»O
ATIVOlNANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDAROMOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDE QUEN»OSEJAUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOSEQUEN»OAFETENEMOLUCROOUPREJUÁZOTRIBUT¶VELNEMO
CAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSACONDI¼»O!OFAZERESSAAVALIA¼»O A#OMPANHIA RESULTADOCONT¶BILm) Direito da concessão: %MCONSIDERA¼»O¹ORIENTA¼»OCONTIDANOSITENSB E
CONSIDERAs EVENTOSCONTINGENTESQUEMODIlQUEMOVALOROUOA½POCADOSmUXOSDECAIXAs TERMOS DA/#0# #ONTRATOSDE#ONCESS»O A#OMPANHIAADOTAAPR¶TICACONT¶BILDEATIVAROPRE¼ODA
QUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXASVARI¶VEISs OPR½ PAGAMENTOEAPRORROGA¼»ODO DELEGA¼»ODOSERVI¼OPËBLICO RECONHECENDOOSVALORESFUTUROSAPAGARAO0ODER#ONCEDENTE BASEADO
PRAZOEs OSTERMOSQUELIMITAMOACESSODA#OMPANHIAAmUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁlCOSPOR NOSTERMOSCONTRATUAIS.ESTETIPODECONTRATO OCONCESSION¶RIOADQUIREUMDIREITODEEXPLORA¼»O UMA
EXEMPLO BASEADOSNAPERFORMANCEDEUMATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSISTENTECOMOCRIT½RIO LICEN¼APARAOPERARPORPRAZODETERMINADOE CONSEQUENTEMENTE AOBRIGA¼»OIRREVOG¶VELDEA EFETUDEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEJUROSCASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EMSUAMAIORPARTE  ARPAGAMENTOSEMCAIXAAO0ODER#ONCEDENTEEB REALIZARMELHORIASEEXPANSÊESDAINFRAESTRUTURA
VALORESN»OPAGOSDOPRINCIPALEDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUEPODEINCLUIRUMA /PASSIVOEST¶APRESENTADOPELOVALORPRESENTEDAOBRIGA¼»On) Contratos de concessão de serviços
COMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVOlNAN- - Direito de exploração de infraestrutura (ICPC 01 - R1): !INFRAESTRUTURA DENTRODOALCANCEDA)NCEIROADQUIRIDOPORUMVALORMENOROUMAIORDOQUEOVALORNOMINALDOCONTRATO APERMISS»OOUAEXI- TERPRETA¼»O4½CNICA)#0#2  #ONTRATOSDE#ONCESS»O N»O½REGISTRADACOMOATIVOIMOBILIZADO
G¾NCIADEPR½ PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATOMAISOSJUROSCONTRA- DOCONCESSION¶RIOPORQUEOCONTRATODECONCESS»OPREV¾APENASACESS»ODEPOSSEDESSESBENSPARAA
TUAISQUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO ACUMULA- PRESTA¼»ODESERVI¼OSPËBLICOS SENDOELESREVERTIDOSAOCONCEDENTEAPÆSOENCERRAMENTODORESPECTIVO
DOSMASN»OPAGOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEOVALORJUSTODOPR½ PAGAMEN- CONTRATO/CONCESSION¶RIOTEMACESSOPARACONSTRUIREOUOPERARAINFRAESTRUTURAPARAAPRESTA¼»ODOS
TOFORINSIGNIlCANTENORECONHECIMENTOINICIAL
SERVI¼OSPËBLICOSEMNOMEDOCONCEDENTENASCONDI¼ÊESPREVISTASNOCONTRATO.OSTERMOSDOSCONTRA!TIVOSlNANCEIROS -ENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS
TOSDECONCESS»ODENTRODOALCANCEDA)#0#2 OCONCESSION¶RIOATUACOMOPRESTADORDESERVI¼O 
!TIVOSlNANCEIROS %SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESULTADO CONSTRUINDOOUMELHORANDOAINFRAESTRUTURASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOUMELHORIA USADAPARAPRESTAR
UMSERVI¼OPËBLICOAL½MDEOPERAREMANTERESSAINFRAESTRUTURASERVI¼OSDEOPERA¼»O DURANTEDETERa VJR
LÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO
MINADOPRAZO3EOCONCESSION¶RIOPRESTASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOUMELHORIA AREMUNERA¼»ORECEBIDA
%SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOUTILI- OUARECEBERPELOCONCESSION¶RIO½REGISTRADAPELOVALORJUSTO%SSAREMUNERA¼»OPODECORRESPONDERA
ZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPORPERDAS DIREITOSOBREUMATIVOINTANGÁVEL UMATIVOlNANCEIROOUAMBOS/CONCESSION¶RIORECONHECEUMATIVO
!TIVOSlNANCEIROS por impairment!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEOimpairment INTANGÁVEL¹MEDIDAQUERECEBEODIREITOAUTORIZA¼»O DECOBRAROSUSU¶RIOSPELAPRESTA¼»ODOSSERVIa custo
S»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHECI- ¼OSPËBLICOS/CONCESSION¶RIORECONHECEUMATIVOlNANCEIRONAMEDIDAEMQUETEMODIREITOCONTRAAMORTIZADO
MENTO½RECONHECIDONORESULTADO
TUALINCONDICIONALDERECEBERCAIXAOUOUTROATIVOlNANCEIRODOCONCEDENTEPELOSSERVI¼OSDECONSTRU0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS/SPASSIVOSlNAN- ¼»O4AISATIVOSlNANCEIROSS»OMENSURADOSPELOVALORJUSTONORECONHECIMENTOINICIALEAPÆSS»O
CEIROSFORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNANCEIRO½ MENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO#ASOA#OMPANHIASEJAREMUNERADAPELOSSERVI¼OSDECONSTRU¼»O
CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIlCADOCOMOMANTIDO PARCIALMENTEATRAV½SDEUMATIVOlNANCEIROEPARCIALMENTEPORUMATIVOINTANGÁVEL ENT»OCADACOMPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL0ASSIVOSl- PONENTEDAREMUNERA¼»ORECEBIDAOUARECEBER½REGISTRADOINDIVIDUALMENTEE½RECONHECIDOINICIALNANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½ MENTEPELOVALORJUSTODAREMUNERA¼»ORECEBIDAOUARECEBER/DIREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA
RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSPELOCUSTO ½ORIUNDODOSDISP¾NDIOSREALIZADOSNACONSTRU¼»ODEOBRASDEMELHORIAEMTROCADODIREITODECOBRAR
AMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISS»O DOSUSU¶RIOSPELAUTILIZA¼»ODAINFRAESTRUTURA%STEDIREITO½COMPOSTOPELOCUSTODACONSTRU¼»OSOMARECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHECIMENTOTAMB½M½RECONHECIDONO DO¹MARGEMDELUCROEAOSCUSTOSDOSEMPR½STIMOSATRIBUÁVEISAESSEATIVO!#OMPANHIAESTIMOUQUE
RESULTADO Desreconhecimento !TIVOS lNANCEIROS ! #OMPANHIA DESRECONHECE UM ATIVO lNANCEIRO EVENTUALMARGEM LÁQUIDADEIMPOSTOS ½IRRELEVANTE CONSIDERANDO AZERO!AMORTIZA¼»ODODIREITODE
QUANDOs /SDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAMOUs 4RANSFEREOSDIREITOS EXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURA½RECONHECIDANORESULTADODOEXERCÁCIODEACORDOCOMACURVADEBENEFÁCONTRATUAISDERECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA- CIOECONÇMICOESPERADOAOLONGODOPRAZODACONCESS»O TENDOSIDOADOTADAACURVADEPASSAGEIROS
¼»OEMQUEs SUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»O ESTIMADACOMOBASEPARAAAMORTIZA¼»Oo) Novas normas ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVAS
TRANSFERIDOSOUs A#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBE- NORMAS SER»O EFETIVAS PARA EXERCÁCIOS INICIADOS APÆS  DE DEZEMBRO DE  ! #OMPANHIA N»O
NEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO ADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERA0ASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOSUAOBRIGA¼»OCONTRA- DASN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAs "ENETUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUAN- FÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆS
DOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBSTANCIALMENTEDIFE- DEJUNHODEALTERA¼»OAO#0# s #ONTRATOS/NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATO
RENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALOR ALTERA¼ÊESAO#0# s )MOBILIZADO 2ECEITASANTESDOUSOPRETENDIDO ALTERA¼ÊESAO#0#
JUSTO.ODESRECONHECIMENTODEUMPASSIVOlNANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEA s 2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#s #LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANCONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMI- TEOUN»OCIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#s $IVULGA¼»ODEPOLITICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#
DOS ½RECONHECIDANORESULTADOCompensação/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSE s $ElNI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es )MPOSTODIFERIDORELACIONADOA
OVALORLÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHA ATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊESAO#0# 
ATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶- !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação
LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEd) Caixa e às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS
EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALEN- CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELETESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCO VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO
INSIGNIlCANTEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDADEDEATENDERCOMPROMISSOS EVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O%MDEABRILDE FOI
DECURTOPRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O ASSAÁDASDERE- APROVADAPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCURSOSPREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS ceiras. Base de mensuração: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM PREPARADAS COM BASE NO
2EFEREM SEAOSDEMAISINVESTIMENTOSlNANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIONADOSe) CUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½S
Custo de transação na emissão de títulos de dívida: /SCUSTOSINCORRIDOSNACAPTA¼»ODERECURSOS DO RESULTADO Moeda funcional e moeda de apresentação: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS S»O
JUNTOATERCEIROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODO APRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOS
CUSTOAMORTIZADO QUECONSIDERAA4AXA)NTERNADE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOS EM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDO
ENCARGOSlNANCEIROSDURANTEAVIG¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNOCONSIDERATODOSOS indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações
mUXOSDECAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»ODATRANSA¼»OAT½TODOSOSPAGAMEN- lNANCEIRASEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMA
TOSEFETUADOSOUAEFETUARPARAALIQUIDA¼»ODESSATRANSA¼»Of) Ativo imobilizado: s 2ECONHECIMEN- APLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS
TOEMENSURA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODE /SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»OREVISADAS
BENS DEDUZIDODASDEPRECIA¼ÊESACUMULADASEPERDASDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELimpairment  PERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOPERÁODO
ACUMULADAS QUANDONECESS¶RIO/SCUSTOSDOSATIVOSIMOBILIZADOSS»OCOMPOSTOSPELOSGASTOSQUE EMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUEREXERCÁCIOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊES
S»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»OCONSTRU¼»ODOSATIVOS INCLUINDOCUSTOSDOSMATERIAIS DEM»O SOBRE JULGAMENTOS CRÁTICOS REFERENTES ¹S POLÁTICAS CONT¶BEIS ADOTADAS EOU INCERTEZAS SOBRE AS
DEOBRADIRETAEQUAISQUEROUTROSCUSTOSPARACOLOCAROATIVONOLOCALEEMCONDI¼»ONECESS¶RIAPARA PREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
QUEESSESPOSSAMOPERAR!L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIlC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCA- Nota
PITALIZADOS1UANDOPARTESDEUMITEMDOIMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELASS»OREGISTRADAS N #ONTRATOSDECONCESS»ODESERVI¼OS $IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA )#0#2
COMOITENSINDIVIDUAISCOMPONENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROSGASTOSS»OCAPITALIZADOSAPE- B )MPOSTOSDIFERIDOS
NASQUANDOH¶UMAUMENTONOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUESEREFEREM CASO  )NTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O
CONTR¶RIO S»ORECONHECIDOSNORESULTADOCOMODESPESAS'ANHOSEPERDASNAALIENA¼»ODEUMITEMDO  )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
IMOBILIZADOAPURADOSPELACOMPARA¼»OENTREOSRECURSOSADVINDOSDEALIENA¼»OCOMOVALORCONT¶BIL $ETERMINA¼»ODOSVALORESJUSTOS$IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA
DOMESMOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOEMOUTRASRECEITASDESPESASOPERACIONAIS/CUSTODEREPO- EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O
SI¼»ODEUMCOMPONENTEDOIMOBILIZADO½RECONHECIDOCOMOTAL CASOSEJAPROV¶VELQUESEJAMINCORPO- lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O
RADOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALOR BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
CONT¶BILDOCOMPONENTEQUETENHASIDOREPOSTOPOROUTRO½BAIXADO/SCUSTOSDEMANUTEN¼»OS»ORE- UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU
CONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOSg) Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTES PASSIVOs #AIXAEBANCOS/SVALORESJUSTOSDESSESATIVOSlNANCEIROSS»OIGUAISAOSVALORESCONATIVOSINTANGÁVEISs $IREITODEUSOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»O T¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS
DEMONSTRADOSAOCUSTODEAQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMAGERA¼»O MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE
DEBENEFÁCIOSECONÇMICOSESTIMADAs $IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURACONCEDIDA VIDEITEM FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs 0ASSIVOSlNANCEIROSN»O
hNv/SATIVOSEMFASEDECONSTRU¼»OS»OCLASSIlCADOSCOMOINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O/SATIVOS DERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVULGA¼»O½CALCULADO
INTANGÁVEISCOMVIDAËTILDElNIDAS»OMONITORADOSSOBREAEXIST¾NCIADEQUALQUERINDICATIVOSOBREA BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS
PERDADEVALORRECUPER¶VEL#ASOTAISINDICATIVOSEXISTAM A#OMPANHIAEFETUAOTESTEDEVALORRECUPE- C¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
R¶VELh) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): s !TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS 'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERAL!#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSSE!#OMPANHIARECONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSU- GUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXAS
RADOSAOCUSTOAMORTIZADO!SPROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONEN- DEJUROSEINmA¼»OC 2ISCODETAXADEC·MBIOED 2ISCOlNANCEIROELIQUIDEZ!SEGUIR EST»OAPRETESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARA SENTADASASINFORMA¼ÊESSOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOS
AVIDAINTEIRADOINSTRUMENTO ASQUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAO EOSOBJETIVOS POLÁTICASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULLONGODAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOlNANCEIRO!SPERDASDECR½DITOESPERADASPARAMESESS»O GA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Risco
PERDASDECR½DITOQUERESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRODEMESESAPÆSADATA DECR½DITO$ECORREDAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIASOFRERPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾NCIA
DOBALAN¼OOUEMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOSEJAMENORDOQUE DESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOS
MESES /PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODOCONTRA- lNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRA
TUALM¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODE EPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTO
CR½DITODEUMATIVOlNANCEIROAUMENTOUSIGNIlCATIVAMENTEDESDEORECONHECIMENTOINICIALEAOESTI- PERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO EXCETOPARACONTASARECEBERJUNTOAO0ODER#ONCEDENTE QUE
MARASPERDASDECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDE POTENCIALMENTESUJEITAMASINVESTIDAS¹CONCENTRA¼»ODERISCODECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTISUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESE TUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO 
AN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPANHIA NAAVALIA¼»O AVALIADASPORAG¾NCIASDErating. B 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»O$ECORREDAPOSSIBILIDADE
DECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊESPROSPECTIVASforward-looking !#OMPANHIACONSIDERAUM DE SOFRER REDU¼»O NOS GANHOS OU PERDAS DECORRENTES DE OSCILA¼ÊES DE TAXAS DE JUROS INCIDENTES
ATIVOlNANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENTE SOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES 
SUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITOA#OMPANHIAOU /CONTASARECEBERDECLIENTESESTIVERVENCIDOH¶MAIS PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO#$) RELATIVOSAS
DEDIAS!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»OESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDAS DEB¾NTURES!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»O

DO#$)$ETALHAMENTOAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASN Ec)
2ISCOlNANCEIROELIQUIDEZ$ECORREDAESCOLHAENTRECAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»O
DELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAR
OSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊESDEMERCADOEOCUMPRIMENTODE
ÁNDICEScovenants PREVISTOSEMCONTRATOSDElNANCIAMENTOS)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOS
DOS INSTRUMENTOS lNANCEIROS PASSIVOS PODEM SER OBTIDAS NAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS /
QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTESAOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO
%SSESVALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
-ENOSDEANO %NTREEANOS
$EB¾NTURESA

&ORNECEDORES

&ORNECEDORESECONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS

A 6ALORESBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA

#AIXAEBANCOS

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
 &UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"

4OTAL #AIXAEEQUIVALENTEDECAIXA

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

 &UNDOSDEINVESTIMENTOS
4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA
 AA EMDEDEZEMBRODE
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALA#ONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»O
SOCIAL CORRENTESEDIFERIDOS!CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADA
NORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR

0REJUÁZOANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

!LÁQUOTANOMINAL

)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL

%FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
 $ESPESASINDEDUTÁVEIS

 /UTROS

)MPOSTODIFERIDO

!LÁQUOTAEFETIVADEIMPOSTOS
 
B)MPOSTOSDIFERIDOS/IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOST¾MASSEGUINTESORIGENS
Reconhecido

no resultado
Ativo
0ASSIVO
DEA Valor lSCAL
lSCAL
 ,ÁQUIDO DIFERIDO
DIFERIDO
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVAS
   A
0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS0,2



0R½OPERACIONALIDADE
  
#USTODETRANSA¼»ODEDEB¾NTURES
 

/UTROS



)MPOSTOSDIFERIDOSATIVOSPASSIVOS ANTES
da compensação
  

Compensação de imposto
- 

)MPOSTODIFERIDOLÁQUIDOATIVOPASSIVO
  
A !#OMPANHIAESTIMARECUPERAROCR½DITOTRIBUT¶RIODECORRENTEDEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADA
CONTRIBUI¼»OSOCIALAPARTIRDOANODE!RECUPERA¼»ODOSCR½DITOSTRIBUT¶RIOSPODER¶SERREALIZADA
EMPRAZODIFERENTEDOACIMAESTIMADO EMFUN¼»ODEREORGANIZA¼ÊESSOCIET¶RIASEDEESTRUTURADECAPITAL
0ARTESRELACIONADAS/SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODE ASSIMCOMO
ASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMOSRESULTADOSDOPERÁODODE RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOM
PARTESRELACIONADAS DECORREMDETRANSA¼ÊESENTREA#OMPANHIA SUACONTROLADORA CONTROLADORA
INDIRETAEOUTRASPARTESRELACIONADAS!#OMPANHIATEMCOMOSEUSADMINISTRADORESOSMESMOS
DASUA#ONTROLADORAA#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊESh#0#v 
Transações
Saldos


Ativo
0ASSIVO
Repasse
$ESPESAS
de custos
custos com
e despesas
serviços
de pessoal e
#ONTASA
Forneprestados
outros
RECEBER
cedores
#ONTROLADORA
#0#
 B
 D
 C
 B D C
#ONTROLADORAINDIRETA
##2
 C
 A
Outras partes relacionadas
306IAS
 C
 C
2ODONORTE
 C
 C
"(!IRPORT
 C
6IA3UL
 C
 C
4OTAL




A #ONTRATODEPRESTA¼»ODESERVI¼OSDEGEST»OADMINISTRATIVANAS¶REASDECONTABILIDADE ASSESSORIAJURÁDICA SUPRIMENTOS TESOURARIAERECURSOSHUMANOSEXECUTADOSPELA##2 '"3Global
Business Service  CUJO VENCIMENTO SE D¶ NO M¾S SEGUINTE AO DO FATURAMENTO B  #ONTRATO DE
PRESTA¼»OEXCLUSIVADESERVI¼OS SUPORTEEMANUTEN¼»OEMTECNOLOGIADAINFORMA¼»OEXECUTADOS
PELA##2 '"3Global Business Service CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIA
ËTILDOM¾SSEGUINTEAODOFATURAMENTOC 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADEPAGAMENTORELATIVO
¹TRANSFER¾NCIADECOLABORADORES CUJOVENCIMENTOSED¶NOM¾SSUBSEQUENTEAEMISS»ODODOCUMENTOED 2EFERE SEAREPASSEVIANOTADED½BITODOSCUSTOSCOMODOLEIL»OCOMA"NOVALOR
DE2  QUEAPRINCÁPIOHAVIAMSIDOASSUMIDOSPELA#ONTROLADORA#0#

!TIVO)MOBILIZADO
Valor de custo
Adições 3ALDOlNAL
)MOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO


Total custo



)NTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O
Adições Baixas 3ALDOlNAL
Valor de custo
$IREITOSDECONCESS»OA

- 
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURACONCEDIDA
  
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO


Total custo
  
4OTALINTANGÁVEL
  
)NFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O


A 2EFERE SEAOUTORGAPAGACOMOCONDI¼»OPRECEDENTEPARAAASSINATURADOCONTRATODECONCESS»O
$EB¾NTURES
4AXAEFETIVA
Saldos dos
do custo de #USTOSDE custos a
VenciTaxas
transação transação apropriar
mento
Série
contratuais
AA incorridos EM
lNAL

%MISS»O  #$)  
-AR¼ODE
 S½RIEËNICA
a.a.
 A


  B
.»O#IRCULANTE
$EB¾NTURES

Custos de transação


A /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SEAOSCUSTOSDETRANSA¼»OINCORRIDOSNAEMISS»ODOS
TÁTULOSEN»OCONSIDERATAXASPÆS lXADAS UMAVEZQUENADATADECADATRANSA¼»ON»OS»OCONHECIDASASFUTURASTAXASDE#$)APLIC¶VEIS%STASTAXASSOMENTESER»OCONHECIDASCOMAmU¾NCIA
DOPRAZODECADATRANSA¼»O'ARANTIASB &IAN¼ACORPORATIVADA##23!SEMCOBRAN¼A EM
CONDI¼»OSUSPENSIVA NOCASODET½RMINOANTECIPADODOCONTRATODECONCESS»O

#RONOGRAMADEDESEMBOLSOSN»OCIRCULANTE


 #USTODETRANSA¼»O

4OTAL

!#OMPANHIAPOSSUICONTRATOSlNANCEIROSDEDEB¾NTURESCOMCL¶USULASDEcross defaultEOU cross
acceleration  QUE ESTABELECEM VENCIMENTO ANTECIPADO  CASO DEIXE DE PAGAR VALORES DEVIDOS EM
OUTROSCONTRATOSPORELAlRMADOSOUCASOOCORRAOVENCIMENTOANTECIPADODOSREFERIDOSCONTRATOS
/SINDICADORESS»OCONSTANTEMENTEMONITORADOSAlMDEEVITARAEXECU¼»ODETAISCL¶USULAS!
SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASVINCULADASAOSCONTRATOSDEDEB¾NTURES SEGUINDOAINDEXA¼»ODAPRIMEIRACOLUNADOQUADROONDEASOPERA¼ÊESEST»O
DETALHADAS!SCONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾MSENDOCUMPRIDASREGULARMENTE
%MDESETEMBRODE FOIREALIZADAAEMISS»ODEDEB¾NTURESNOVALORNOMINALTOTAL
DE2 EMS½RIEËNICA COMREMUNERA¼»ODE#$)  AA PODENDOSERRESGATADO
ANTECIPADAMENTE AQUALQUERMOMENTOSEMPAGAMENTODEPR¾MIO/PRINCIPALEOSJUROSSER»O
PAGOSEMPARCELAËNICA NOVENCIMENTO EMDEMAR¼ODE!EMISS»OCONTACOMlAN¼A
CORPORATIVADA##23!/SPRINCIPAISCRIT½RIOSPARAVENCIMENTOANTECIPADOS»OI N»OPAGAMENTO
DASOBRIGA¼ÊESPECUNI¶RIASDASDEB¾NTURES OBSERVADOOPRAZODECURAAPLIC¶VELDEVIDOII DISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSEOUDEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPELA&IADORA##2 EMVALORSUPERIORAO
DIVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIOPREVISTONOARTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESEAOSJUROS
SOBRECAPITALPRÆPRIOIMPUTADOSAOSDIVIDENDOSOBRIGATÆRIOS CASOARELA¼»O$ÁVIDA,ÁQUIDA%")4$!
AJUSTADODO#ONSOLIDADO##2SEJASUPERIORA  MEDIDOSANUALMENTE EXCETOSEAEMISSORAOPTAR
PORCONTRATAREAPRESENTARAOAGENTElDUCI¶RIO CARTAS DElAN¼ABANC¶RIANOVALORCORRESPONDENTE
¹DÁVIDAREPRESENTADAPELASDEB¾NTURESEMCIRCULA¼»O EMITIDAPORINSTITUI¼»OlNANCEIRAAUTORIZADA CONFORMEDElNIDONAESCRITURA III REDU¼»ODOCAPITALSOCIALDAEMISSORAQUEREPRESENTEMAIS
QUEDOSEU0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO SEMQUEHAJAPR½VIAANU¾NCIADOSDEBENTURISTASEIV REDU¼»O
DOCAPITALSOCIALDA&IADORA##2QUEREPRESENTEMAISQUEDOSEU0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO SEM
QUEHAJAPR½VIAANU¾NCIADOSDEBENTURISTAS%STAEMISS»ODEVER¶SEROBRIGATORIAMENTERESGATADA
ANTECIPADAMENTE NOSTERMOSDAESCRITURADEEMISS»O CASOAEMISSORACONTRATENOVOEMPR½STIMO 
lNANCIAMENTOOUREALIZEAEMISS»ODEVALORESMOBILI¶RIOSCONVERSÁVEISOUN»OEMA¼ÊESI NOVALOR
DEPRINCIPALAGREGADOSUPERIORA2OUII COMPRAZOSUPERIORAANOSOUIII COMPREVIS»O
DEPAGAMENTOSATÁTULODEAMORTIZA¼»ODEPRINCIPAL REMUNERA¼»OEOUOUTROSVALORESDEVIDOSNO
·MBITODETAISEMPR½STIMOS lNANCIAMENTOSEOUNOVASEMISSÊESDEVALORESMOBILI¶RIOS DEVIDOS
EMDATAANTERIOR¹DATADEVENCIMENTO INDEPENDENTEMENTEDOPRAZOTOTALDOREFERIDOENDIVIDAMENTO!SCONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾MSENDOCUMPRIDASREGULARMENTE

/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS
#IRCULANTE
3AL¶RIOSEREMUNERA¼ÊESAPAGAR

"ENEFÁCIOS GRATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR

%NCARGOSSOCIAISEPREVIDENCI¶RIOS

0ROVIS»OPARAF½RIASESAL¶RIO


Não circulante
'RATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR



&ORNECEDORES
&ORNECEDORESEPRESTADORESDESERVI¼OSNACIONAISA


A 2EFERE SEPRINCIPALMENTEAVALORESAPAGARPORCONTADESERVI¼OS MATERIAISEEQUIPAMENTOS
RELACIONADOSAOBRASDEMELHORIAS MANUTEN¼»OECONSERVA¼»O
0ATRIMÇNIOLÁQUIDOA#APITALSOCIAL%MDEMAIODE OCORREUACONSTITUI¼»ODA#OMPANHIA
COMCAPITALSOCIAL NOMONTANTEDE2MEDIANTEAEMISS»ODEDEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMI-

A administração

NATIVASESEMVALORNOMINAL NOPRE¼ODEEMISS»ODE2 CADA TOTALMENTESUBSCRITASEINTEGRALIZADAS
%MDEJULHODE FOIAPROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA OAUMENTODECAPITALDA#OMPANHIA NOVALORDE2 MEDIANTEAEMISS»ODEDENOVASA¼ÊESORDIN¶RIAS TODAS
NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL ASEREMTOTALMENTESUBSCRITASEINTEGRALIZADASAT½DEAGOSTODE 
PORSUAËNICAACIONISTA A#OMPANHIADE0ARTCIPA¼ÊESEM#ONCESSÊESh#0#v %MDEJULHODE 
HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA
'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHODE%MDEAGOSTODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
SOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHO
DE%MDESETEMBRODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE
2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHODE%MDEOUTUBRO
DE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2  APROVADOPELA
!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJULHODE

0ARTICIPA¼»O Quantidade
Ações a
ACION¶RIA
de ações INTEGRALIZAR
#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊESh#0#v
   
   
2ECEITASOPERACIONAIS

2ECEITASDECONSTRU¼»O)#0#

2ECEITABRUTA

Receita operacional

2ESULTADOlNANCEIRO

$ESPESASlNANCEIRAS
*UROSSOBREDEB¾NTURES

6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS

4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS


2ECEITASlNANCEIRAS
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS


2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO

)NSTRUMENTOSlNANCEIROS!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLESINTERNOS
VISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESTASOPERA¼ÊESEST»O
CONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA0ARAAPOIOAO
#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRASESTRAT½GICAS AACIONISTAINDIRETA##23!POSSUIUM#OMIT¾DE2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMADOPORCONSELHEIROSINDICADOSPELOS
ACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALISAASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹
POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBRE
QUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOSRElNANCIAMENTOSDEDÁVIDASDELONGOPRAZO AN¶LISEDERISCO EXPOSI¼ÊESAOC·MBIO AVALEMOPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS 
EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOSDEDÁVIDAEINVESTIMENTOS!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROU
COMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊESCOM
INSTRUMENTOSlNANCEIROSDA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONFORME
OQUADROASEGUIR)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA

6ALORJUSTO!TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
através do mensurados ao mensurados ao custo
Ativos
resultado CUSTOAMORTIZADO
AMORTIZADO
#AIXAEBANCOS

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS

0ASSIVOS
$EB¾NTURESA

&ORNECEDORES

&ORNECEDORESECONTASAPAGAR PARTES
 RELACIONADAS




A 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOS
NA DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO s #ONTAS A RECEBER  PARTES RELACIONADAS  FORNECEDORES E
FORNECEDORESEOUTRASCONTAS PARTESRELACIONADAS /SVALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESs $EB¾NTURESMENSURADASAO
CUSTOAMORTIZADO #ASOFOSSEADOTADOOCRIT½RIODERECONHECERESSESPASSIVOSPELOSSEUSVALORES
JUSTOSNÁVEL OSSALDOSAPURADOSSERIAMOSSEGUINTES

6ALORCONT¶BILA 6ALORJUSTOB
$EB¾NTURESA B


A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»ODETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/S
VALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊES
COMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"E"LOOMBERG ACRESCIDAS
DOSSPREADSCONTRATUAISETRAZIDOSAVALORPRESENTEPELATAXALIVREDERISCOPR½ $) (IERARQUIADE
VALORJUSTO!#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALOR
JUS
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Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 44.319.688/0001-42

Relatório de Administração (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE
3ANTA)SABEL DEABRILDE
!!DMINISTRA¼»O
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
Demonstração do resultado no período entre 10 de novembro (data de constituição)
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA -½TODOINDIRETONOPERÁODOENTREDENOVEMBRO
a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
Nota
2021
2021 Passivo
Ativo
Nota
Nota 2021
2021
Circulante
Circulante
Custos
dos
serviços
prestados
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Debêntures


3ERVI¼OS

Prejuízo líquido do período
(1.262)
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6
 Fornecedores


!JUSTESPOR

 Prejuízo bruto
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6
 Fornecedores - partes relacionadas

Imposto de renda e contribuição social diferidos

 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO

*UROSSOBREDEB¾NTURES

Tributos a recuperar
 Impostos e contribuições a recolher
 2ESULTADOlNANCEIRO
4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
 
2ENDIMENTODEAPLICA¼»OlNANCEIRA


Despesas antecipadas e outras
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

(5.655)
Não circulante
 Debêntures
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
B
 Variação nos ativos e passivos

 Imposto de renda e contribuição social - diferidos

(Aumento) redução dos ativos
 Prejuízo líquido do período
4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
Não circulante
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Tributos a recuperar

Patrimônio
líquido
Tributos diferidos
B

Despesas antecipadas e outras

Demonstração do resultado abrangente no período entre 10 de novembro
Capital social
A

Aumento (redução) dos passivos

Intangível

(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS

0REJUÁZOSACUMULADOS
Fornecedores


4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
2021

Fornecedores - partes relacionadas


 Prejuízo líquido do período
 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
4OTALDOATIVO
)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHEREPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDA
/UTROSRESULTADOSABRANGENTES
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
e contribuição social

Total do resultado abrangente do período

Caixa
líquido
proveniente
das
atividades
operacionais
(5.128)
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOPERÁODODEDENOVEMBRODATADECONSTITUI¼»O ADEDEZEMBRODE
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
6ALORESEXPRESSOSEMMILHARESDE2EAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
!DI¼»OAOATIVOINTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O

1. Contexto operacional: !#ONCESSION¶RIADO3ISTEMA2ODOVI¶RIO2IO 3»O0AULO3!h#OM- ATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OMPANHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVO CASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVAS !PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE

PANHIAv  ½ UMA SOCIEDADE ANÇNIMA FECHADA DOMICILIADA NO "RASIL ! SEDE EST¶ LOCALIZADA NA lNANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEMPARTE.OENTANTO OSATIVOSlNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDA ADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) 2ISCODECR½DITODecorre Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(2.047.999)
2ODOVIA0RESIDENTE$UTRA SN KM  PISTANORTESENTIDO2* SALA BAIRRO-ORRO'RANDE  ESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMPRIMENTODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAA da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapar- &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
TESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOSlNANCEIROS0ARA
NACIDADEDE3ANTA)SABEL %STADO3»O0AULO!#OMPANHIAFOICONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODE RECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELO
Debêntures
 TENDOOCONTRATODECONCESS»OASSINADOEMDEJANEIRODEPORUMPRAZODEANOS CUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOs!TIVOS MITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAEPATRIMONIALDAS
Captação

! #OMPANHIA SER¶ RESPONS¶VELPELA PRESTA¼»O DE SERVI¼O DE EXPLORA¼»O DA INFRAESTRUTURAE DA N»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRE- CONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTOPERMANENTEDAS )NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL

PRESTA¼»ODOSERVI¼OPËBLICODERECUPERA¼»O OPERA¼»O MANUTEN¼»O MONITORA¼»O CONSERVA¼»O  SENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALORRECUPER¶VEL5MAPERDAPORREDU¼»OAO POSI¼ÊESEMABERTO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊES #AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
3.080.176
IMPLANTA¼»ODEMELHORIAS AMPLIA¼»ODECAPACIDADEEMANUTEN¼»ODONÁVELDESERVI¼ODO3ISTEMA VALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALOR COMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADASPORAG¾NCIASDErating. b) Risco de taxas de Aumento do caixa e equivalentes de caixa
1.027.049
2ODOVI¶RIO 2IO DE *ANEIRO 2*   3»O 0AULO 30  COMPOSTO POR I  2ODOVIA "2 2*  ENTRE O RECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½OMAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEU JUROSEINmA¼»O$ECORREDAPOSSIBILIDADEDESOFRERREDU¼»ONOSGANHOSOUPERDASDECORRENTESDE Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
ENTRONCAMENTOCOMA"2 NOMUNICÁPIODE3EROP½DICAKM  EADIVISA2*30KM   VALORJUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMA- OSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶ .OINÁCIODOPERÁODO
II 2ODOVIA"2 30 ENTREADIVISA2*30KM EOENTRONCAMENTOCOMA"2 30   DOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAAS EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO#ERTIlCADODE .OlNALDOPERÁODO

$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO#$)
RELATIVOSASDEB¾NTURES!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
-ARGINAL 4IET¾ KM    III  2ODOVIA "2 2*  ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A "2   NO AVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MA
1.027.049
MUNICÁPIODO2IODE*ANEIRO#AMPO'RANDE KM  EADIVISA2*30KM EIV 2ODOVIA PERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAIS S»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
"2 30 ENTREADIVISA2*30KM E0RAIA'RANDE 5BATUBAKM  !SOPERA¼ÊESFORAM ATIVOS ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADA NASNOTASEXPLICATIVASN Ec) 2ISCOlNANCEIROELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital
Demonstração da mutação do patrimônio líquido no período entre 10 de novembro
INICIADASEMDEMAR¼ODEBens reversíveis: .OlNALDOPERÁODODECONCESS»O RETORNAM DATADEAPRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOU PRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARA
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 %MMILHARESDE2EAIS
AO0ODER#ONCEDENTETODOSOSDIREITOS PRIVIL½GIOSEBENSADQUIRIDOS CONSTRUÁDOSOUTRANSFERIDOS N»OMAISEXISTA5MAPERDADEVALOR½REVERTIDACASOTENHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVAS lNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODO
Capital social Prejuízos
NO·MBITODOCONTRATODECONCESS»O SEMDIREITOAINDENIZA¼ÊES
USADASPARADETERMINAROVALORRECUPER¶VEL SOMENTENACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVO CAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊES
Subscrito A integralizar acumulados
Total
2. Principais práticas contábeis: !S POLÁTICAS E PR¶TICAS CONT¶BEIS DESCRITAS ABAIXO T¾M SIDO N»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUETERIASIDOAPURADO LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASOA DEMERCADO!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUI

APLICADASCONSISTENTEMENTENAPREPARA¼»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Instrumentos PERDADEVALORN»OTIVESSESIDORECONHECIDAe) 0ROVISÊES5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼O DADEOPERACIONALDONEGÆCIO EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOS #ONSTITUI¼»OEMDENOVEMBRODE
lNANCEIROS2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OINICIAL /STÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSS»ORECONHECIDOS PATRIMONIAL QUANDO A #OMPANHIA POSSUI UMA OBRIGA¼»O LEGAL OU N»O FORMALIZADA CONSTITUÁDA INSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADRO )NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDE


INICIALMENTENADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»O COMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VEL SEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPON-  NOVEMBRODE
RECONHECIDOSINICIALMENTEQUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDO QUE UM RECURSO ECONÇMICO SEJA REQUERIDO PARA SALDAR A OBRIGA¼»O !S PROVISÊES S»O APURADAS DENTESAOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO%SSES !UMENTODECAPITALEMDE
NOVEMBRODE


INSTRUMENTO 5M ATIVO lNANCEIRO A MENOS QUE SEJA UM CONTAS A RECEBER DE CLIENTES SEM UM ATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmE- VALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
COMPONENTEDElNANCIAMENTOSIGNIlCATIVO OUPASSIVOlNANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAO TEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADOQUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARA
-ENOSDEANO Entre 2 e 3 anos )NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDE

- 
VALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUMITEMN»OMENSURADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»OQUE OPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»OREGISTRADOSNORESULTADOf) 2ECEITASEDESPESAS $EB¾NTURESA

  DEZEMBRODE


S»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOUEMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEM lNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊES &ORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR

- 0REJUÁZOLÁQUIDODOPERÁODO

 
UMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO½MENSURADOINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O lNANCEIRAS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIO!SDESPESASlNANCEIRAS Fornecedores - partes relacionadas

- Saldos em 31 de dezembro de 2021
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
#LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE!TIVOSlNANCEIROS .ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVO COMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREPASSIVOSlNANCEIROS#USTOSDE A 6ALORESBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O
lNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/SATIVOSlNANCEIROS DEB¾NTURESQUEN»OSEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOS #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
2021
N»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA#OMPANHIA QUALIlC¶VEISS»ORECONHECIDOSNORESULTADODOEXERCÁCIOCOMBASENOM½TODODATAXAEFETIVADE Caixa e equivalentes de caixa
2021 2ESULTADOlNANCEIRO
MUDE O MODELO DE NEGÆCIOS PARA A GEST»O DE ATIVOS lNANCEIROS  E NESTE CASO TODOS OS ATIVOS JUROSG )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALO imposto de renda e a contribuição social do #AIXAEBANCOS
 Despesas Financeiras

lNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹ EXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIO- 4OTAL #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
 *UROSSOBREDEB¾NTURES

MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDER NALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAE
2021 4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS

AMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDODENTRO SOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»O !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
DE UM MODELO DE NEGÆCIOS CUJO OBJETIVO SEJA MANTER ATIVOS lNANCEIROS PARA RECEBER mUXOS DE DEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOS- &UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"
 Receitas Financeiras

CAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUE TOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOS 4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
 2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

S»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO5M AITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGAR !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS ¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO

INSTRUMENTODEDÁVIDA½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIR SOBREOLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊES  AA EMDEDEZEMBRODE
EN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s£MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJO lNANCEIRAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIDOEMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALO- 7. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição )NSTRUMENTOSlNANCEIROS!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!
ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES
OBJETIVO½ATINGIDOTANTOPELORECEBIMENTODEmUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADE RESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAlNSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARA SOCIAL CORRENTESEDIFERIDOS!CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADA
INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESSAS
ATIVOSlNANCEIROSEs3EUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUE lNSDETRIBUTA¼»O!TIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENASALÁQUOTASQUE NORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
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AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O
OQUEOCORRERPRIMEIRO
Não
Circulante
NHOSEPERDASCAMBIAISS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHE- lNDOSAPÆSDEDEZEMBRODE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTAS
%FEITOEM2NORESULTADO
Exposi
Debêntures

CIMENTOTAMB½M½RECONHECIDONORESULTADO$ESRECONHECIMENTO!TIVOSlNANCEIROS A Companhia DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIlCAVencimentos ção em Cenário Cenário Cenário
Custos de transação

DESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOs/SDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVO TIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEOperação
Risco
AT½ R$ (4)(5) provável A 25% B 50%

EXPIRAMOUs4RANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDERECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSO- DIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODEALTERA¼»OAO

$EB¾NTURES
%MISS»O
3½RIE
CDI
$EZEMBRODE


 
BREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUEsSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOS #0# s#ONTRATOS/NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA¼ÊESAO#0# s)MO- A /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SEAOSCUSTOSDETRANSA¼»OINCORRIDOSNAEMISS»ODOS




DATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUsA#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½M BILIZADO 2ECEITASANTESDOUSOPRETENDIDO ALTERA¼ÊESAO#0#s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURA TÁTULOSEN»OCONSIDERATAXASPÆS lXADAS UMAVEZQUENADATADECADATRANSA¼»ON»OS»OCONHE- !PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR))   CDI 
CDI 
   
SUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»O CONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#s#LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»OCIRCULANTE  CIDASASFUTURASTAXASDE#$)APLIC¶VEIS%STASTAXASSOMENTESER»OCONHECIDASCOMAmU¾NCIADO !PLICA¼»OlNANCEIRA#$"  
  
RET½M O CONTROLE SOBRE O ATIVO lNANCEIRO 0ASSIVOS lNANCEIROS A Companhia desreconhece um ALTERA¼ÊESAO#0#s$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s$ElNI¼»ODE PRAZODECADATRANSA¼»OGarantias: B &IAN¼ACORPORATIVADA#ONTROLADORA##23!EMCONDI¼»O %FEITOLÁQUIDO
%FEITOSOBREASDEB¾NTURES



PASSIVOlNANCEIROQUANDOSUAOBRIGA¼»OCONTRATUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIA ESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADOAATIVOSEPASSIVOS SUSPENSIVA NOCASODET½RMINOANTECIPADODOCONTRATODECONCESS»O
  
TAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDE DECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊESAO#0# 
2021 %FEITOSOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Cronograma de desembolsos (não circulante)
  
CAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBSTANCIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNAN- !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS$ECLARA¼»ODECONFORMIDADECOMRELA¼»O 
 4OTALDOEFEITODEGANHOPERDA
(1)
CEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIMENTODEUM às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS  #USTODETRANSA¼»O
 !STAXASDEJUROSCONSIDERADASFORAM :
CDI
     
PASSIVOlNANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINDO CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELE- Total

ATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½RECONHECIDANORESUL- VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO 1.%MDEDEZEMBRODE FOIREALIZADAAEMISS»ODEDEB¾NTURESSIMPLES NOVALORNOMINAL   ! TAXA APRESENTADA ACIMA SERVIU COMO BASE PARA O C¶LCULO ! MESMA FOI UTILIZADA NOS 
tado. #OMPENSA¼»O /SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALORLÁQUIDOAPRESEN- EVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O%MDEABRILDE FOI TOTALDE2 EMS½RIEËNICA N»OCONVERSÁVEISEMA¼ÊES PARADISTRIBUI¼»OPËBLICACOM MESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODATAXADOCEN¶RIO
TADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUALMENTEUMDIREI- APROVADAPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNAN- ESFOR¼OSRESTRITOS!SDEB¾NTURESS»OREMUNERADASPELO#$)  AA/PRINCIPALSER¶LIQUI- PROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" #OMOOCONCEITO½DEDÁVIDA
LÁQUIDA
OCEN¶RIOPARASEMENSURAROIMPACTONOCAIXASOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS½OMESMO
TOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEMUMABASE ceiras. Base de mensuração: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM PREPARADAS COM BASE NO DADONOVENCIMENTO EMDEDEZEMBRODE/SJUROSSER»OPAGOSEMPARCELASSEMESTRAIS 
LÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEb) Caixa e equivalentes de CUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½S APARTIRDEDEJUNHODE!EMISS»OCONTACOMGARANTIAlDEJUSSÆRIADA#ONTROLADORA##2 PARAOENDIVIDAMENTO OUSEJA DEAUMENTODETAXASDEJUROS.ESTECEN¶RIO ASAPLICA¼ÊESlNANCAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA do resultado. -OEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTA¼»O !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS S»O 3!/SPRINCIPAISCRIT½RIOSPARAVENCIMENTOANTECIPADOS»OI N»OPAGAMENTODASOBRIGA¼ÊES CEIRASSEBENElCIAM POISS»OPÆS lXADAS /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESA
ABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCOINSIGNI- APRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOS PECUNI¶RIASDASDEB¾NTURES OBSERVADOOPRAZODECURAAPLIC¶VELDEVIDOII DISTRIBUI¼»ODEDI- VALORJUSTO N»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OETAMB½MN»OCONSIDERAMOSSALDOSDE
lCANTEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDADEDEATENDERCOMPROMISSOSDE EM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDO VIDENDOSEOUPAGAMENTODEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPELAEMISSORAOUPELA&IADORA##2 EM JUROSEM QUANDOESTESN»OINTERFEREMNOSC¶LCULOSDOSEFEITOSPOSTERIORESE /S
CURTOPRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O ASSAÁDASDE indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações VALORSUPERIORAOMÁNIMOOBRIGATÆRIOPREVISTONOARTIGODA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESE CEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$) 
RECURSOSPREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os!PLICA¼ÊESlNANCEI- lNANCEIRASEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMA OUAOSJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOIMPUTADOSAOSDIVIDENDOSOBRIGATÆRIOS CASOARELA¼»O$ÁVIDA $EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXAA!#OMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADE
RAS2EFEREM SEAOSDEMAISINVESTIMENTOSlNANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIO- APLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS &INANCEIRA,ÁQUIDA%")4$!AJUSTADODAlADORA SEJASUPERIORA  MEDIDOSANUALMENTE EXCETO DElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETALCLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTAOSmUXOSDEOBTEN¼»ODE
nados. C Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTESATIVOSINTANGÁVEISs$IREITODE /SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»OREVISADAS SE A EMISSORA OU lADORA OPTAREM POR CONTRATAR E APRESENTAR AO AGENTE lDUCI¶RIO  CARTAS  DE recursos.
Debêntures Capital social
Total
EXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURA VIDEITEMhIv/SATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILDElNIDAS»OMONI- PERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOEXERCÁCIO lAN¼ABANC¶RIA EMITIDAPORINSTITUI¼»OlNANCEIRAAUTORIZADACONFORMEDElNIDANAESCRITURA!S B2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Saldo Inicial
TORADOSSOBREAEXIST¾NCIADEQUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALORRECUPER¶VEL#ASOTAIS EMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUERPERÁODOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊES
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
INDICATIVOSEXISTAM A#OMPANHIAEFETUAOTESTEDEVALORRECUPER¶VELd) 2EDU¼»OAOVALORRECU- SOBRE JULGAMENTOS CRÁTICOS REFERENTES ¹S POLÁTICAS CONT¶BEIS ADOTADAS EOU INCERTEZAS SOBRE AS CONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾MSENDOCUMPRIDASREGULARMENTE
11. Patrimônio Líquido: a. Capital social: %MDENOVEMBRODE OCORREUACONSTITUI¼»ODA #APTA¼ÊESLÁQUIDASDOSCUSTOSDETRANSA¼»O

- 
PER¶VEL DE ATIVOS IMPAIRMENT  s !TIVOS lNANCEIROS N»O DERIVATIVOS ! #OMPANHIA RECONHECE PREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
#OMPANHIACOMCAPITALSOCIAL NOMONTANTEDE2MEDIANTEAEMISS»ODEDEA¼ÊESOR- )NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
-  
PROVISÊESPARAPERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTI- Nota
DIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL NOPRE¼ODEEMISS»ODE2 CADA TOTALMEN- 4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADE
ZADO!SPROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONENTESIGNIlCATIVODE I #LASSIlCA¼»ODEOBRASDEMELHORIASINCORPORADASAOATIVOINTANGÁVEL )#0#2
TESUBSCRITASEINTEGRALIZADASNODIADENOVEMBRODE%MDENOVEMBRODE
FOI
 lNANCIAMENTO
  
lNANCIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARAAVIDAINTEIRA B )MPOSTOSDIFERIDOS
APROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA OAUMENTODECAPITALDA#OMPANHIA NOVALORDE2 Outras variações
DOINSTRUMENTO ASQUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODA  )NTANGÁVELEINFRAESTRUTURAEMCONSTRU¼»O
 MEDIANTEAEMISS»ODEDENOVASA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASE *UROSSOBREDEB¾NTURES


VIDAESPERADADOINSTRUMENTOlNANCEIRO!SPERDASDECR½DITOESPERADASPARAMESESS»OPER-  )NSTRUMENTOSlNANCEIROS


DASDECR½DITOQUERESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRODEMESESAPÆSADATA 4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA SEMVALORNOMINAL ASEREMTOTALMENTESUBSCRITASEINTEGRALIZADASAT½DEFEVEREIRODE POR Total das outras variações
  
DOBALAN¼OOUEMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOSEJAMENORDOQUE EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O SUAËNICAACIONISTA A##23!%MDEDEZEMBRODE NOMONTANTEDE2 DO Saldo Final
SALDODECAPITALSOCIALAINTEGRALIZAR
FOITOTALMENTEINTEGRALIZADOb.
Reserva
legal:
£CONSTITUÁDA¹
MESES /PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODO lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O
Composição do Conselho de Administração
CONTRATUALM¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSE BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIALNOSTERMOSDOARTIGONDA,EIN
%DUARDO3IQUEIRA-ORAES#AMARGO
0RESIDENTE
O RISCO DE CR½DITO DE UM ATIVO lNANCEIRO AUMENTOU SIGNIlCATIVAMENTE DESDE O RECONHECIMENTO UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU  AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIALc. Reserva de retenção de lucros: &OICONSTITUÁDA
0EDRO0AULO!RCHER3UTTER
Conselheiro
INICIALEAOESTIMARASPERDASDECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEIS PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES EMRAZ»ODERETEN¼»ODELUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO NOSTERMOSDOARTIGODA,EIN!
EPASSÁVEISDESUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUI CONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS RETEN¼»OFOIFUNDAMENTADAEMOR¼AMENTODECAPITAL ELABORADOPELA!DMINISTRA¼»O ESER¶APROVADA
2OBERTO0ENNA#HAVES.ETO
Conselheiro
INFORMA¼ÊESEAN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPA- MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE PELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OEPELA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAd. Dividendos: /SDIVIDENDOS
Composição da Diretoria
NHIA NAAVALIA¼»ODECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊESPROSPECTIVASforward-looking !#OM- FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O S»OCALCULADOSEMCONFORMIDADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EIDAS3OCIEDADESPOR
#ARLA(ENRIQUES3ILVA&ORNASARO
$IRETORA 0RESIDENTE
PANHIACONSIDERAUMATIVOlNANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDOR DERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVULGA¼»O½CALCULADO !¼ÊES,EIN /SREQUERIMENTOSRELATIVOSAOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSRELATIVOSAO
PAGUEINTEGRALMENTESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITO¹#OMPANHIAOU /CONTASARECEBERDECLIENTES BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS EXERCÁCIODE FORAMATENDIDOSCONFORMEOQUADROASEGUIR
%DUARDO3IQUEIRA-ORAES#AMARGO
Diretor
ESTIVERVENCIDOH¶MAISDEDIAS!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»OESTIMATIVASPONDERADAS C¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO

'UILHERME-OTTA'OMES
Diretor

PELAPROBABILIDADEDEPERDASDECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADAS 'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERAL!#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSSE-  #ONSTITUI¼»ODERESERVALEGAL
Contadora

AVALORPRESENTE PELADIFEREN¼AENTREOSmUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS¹#OMPANHIADEACORDO GUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXAS ,UCROLÁQUIDOAJUSTADO

COMOCONTRATOEOSmUXOSDECAIXAQUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERA- DEJUROSEINmA¼»OEC 2ISCOlNANCEIROELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊES $IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
&ABIADA6ERA#RUZ#AMPOS3TANCATTI #2#30/ 

DASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROSEFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUM SOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTI- $IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO SOBREOLUCROLÁQUIDOAJUSTADO
2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
#ONCESSION¶RIADO3ISTEMA2ODOVI¶RIO2IO 3»O0AULO3!
3ANTA)SABEL 30
Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#ONCESSION¶RIADO3ISTEMA2ODOVI¶RIO2IO
3»O0AULO3!#OMPANHIA QUECOM
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UCCUGTUWDUVKVWÈFCRQT WOC CÁºQQTFKP¶TKCPQOKPCVKXCGUGOXCNQTPQOKPCNFGGOKUUºQFC%QORCPJKCFKUVTKDWÈFCUGPVTG GPXQNXGTGOGOQDTKICÁÐGUTGNCVKXCUCPGIÎEKQUQWQRGTCÁÐGUGUVTCPJCUCQQDLGVQUQEKCNFC%QORCPJKCVCKUEQOQſCPÁCU
CUCEKQPKUVCUFCUGIWKPVGOCPGKTC#EKQPKUVCUŖ#ÁÐGU1TFKP¶TKCUŖ8CNQTŖ+FGC<CTXQU2NCPGLCOGPVQ+OQDKNK¶TKQ.VFCŖ CXCKUGPFQUUQUQWSWCKUSWGTQWVTCUICTCPVKCUEQPEGFKFCUGOHCXQTFGVGTEGKTQUSWGPºQGUVGLCOXKPEWNCFQUCQQDLGVQUQEKCNFC
Ŗ4Ŗ4'%4GUK+2CTVKEKRCÁÐGU5#ŖŖ4Ŗ6QVCNŖŖ4Ŗ %QORCPJKC%QPUGNJQ(KUECN1%QPUGNJQ(KUECNPºQVGT¶HWPEKQPCOGPVQRGTOCPGPVGUGPFQKPUVCNCFQOGFKCPVGFGNKDGTC
++'NGKÁºQFQU#FOKPKUVTCFQTGU'NGIGTRCTCEQORQTC&KTGVQTKCFC%QORCPJKCRCTCWOOCPFCFQFG FQKU CPQUQU ÁºQFQUCEKQPKUVCUEQPHQTOGRTGXKUVQGONGK1%QPUGNJQ(KUECNSWCPFQKPUVCNCFQUGT¶EQORQUVQRQTPQOÈPKOQ VTÄU G
5TU4KECTFQ6GTWQ/CVUWOQVQDTCUKNGKTQECUCFQGPIGPJGKTQRQTVCFQTFC%ÃFWNCFG+FGPVKFCFG4)P55252 PQO¶ZKOQ EKPEQ OGODTQUGRQTKIWCNPÕOGTQFGUWRNGPVGUCEKQPKUVCUQWPºQGNGKVQURGNC#UUGODNGKC)GTCNFG#EKQPKUVCU
GKPUETKVQPQ%2(/'UQDPG$TWPQ5CORCKQ)TGXGDTCUKNGKTQECUCFQGPIGPJGKTQRQTVCFQTFC%ÃFWNCFG UGPFQRGTOKVKFCCTGGNGKÁºQ3WCPFQKPUVCNCFQQ%QPUGNJQ(KUECNVGT¶EQOCUCVTKDWKÁÐGUGRTC\QUFGOCPFCVQRTGXKUVQUGONGK
+FGPVKFCFG4)P55252GKPUETKVQPQ%2(/'UQDPCODQUTGUKFGPVGUGFQOKEKNKCFQUGO5ºQ 2CT¶ITCHQPKEQ#TGOWPGTCÁºQFQUOGODTQUFQ%QPUGNJQ(KUECNUGT¶GUVCDGNGEKFCRGNC#UUGODNGKC)GTCNFG#EKQPKUVCUSWG
2CWNQ52EQOGPFGTGÁQEQOGTEKCNPC#X$TKICFGKTQ(CTKC.KOCPCPFCT8KNC0QXC%QPEGKÁºQ5ºQ2CWNQ52%'2 QUGNGIGT'ZGTEÈEKQ5QEKCNG&GOQPUVTCÁÐGU(KPCPEGKTCU1GZGTEÈEKQUQEKCNVGT¶CFWTCÁºQFG WO CPQKPKEKCPFQUG
RCTCQECTIQFG&KTGVQTGU#GQ5T.WK\(GNKRG(GTPCKPGFG%CTXCNJQDTCUKNGKTQFKXQTEKCFQCTSWKVGVQGWTDCPKUVC GOFGLCPGKTQGGPEGTTCPFQUGGOFGFG\GODTQFGECFCCPQSWCPFQUGTºQGNCDQTCFQUQKPXGPV¶TKQQDCNCPÁQRCVTKOQPKCN
RQTVCFQT FC %ÃFWNC FG +FGPVKFCFG 4) Pu 55252 KPUETKVQ PQ %2(/' UQD Q P  TGUKFGPVG G GQDCNCPÁQFGTGUWNVCFQGEQPÏOKEQGUGT¶GHGVWCFCCCRWTCÁºQFQTGUWNVCFQEQOQDUGTX¸PEKC´UFKURQUKÁÐGUNGICKUCRNKE¶XGKU
FQOKEKNKCFQPC%KFCFGFG5ºQ2CWNQ'UVCFQFG5ºQ2CWNQEQOGPFGTGÁQEQOGTEKCNPC4WC0CVKPIWKEL8KNC/CFCNGPC 2CT¶ITCHQ2TKOGKTQ#%QORCPJKCRQFGT¶CSWCNSWGTVGORQNGXCPVCTDCNCPÁQUOGPUCKUVTKOGUVTCKUQWUGOGUVTCKUGOEWORTK
%'2RCTCQECTIQFG&KTGVQT$1UOGODTQUFC&KTGVQTKCCEKOCSWCNKſECFQURTGUGPVGUPGUVGCVQFGENCTCO OGPVQCTGSWKUKVQUNGICKUQWRCTCCVGPFGTCKPVGTGUUGUUQEKGV¶TKQUKPENWUKXGRCTCCFKUVTKDWKÁºQFGFKXKFGPFQUKPVGTOGFK¶TKQUQW
GZRTGUUCOGPVGPºQGUVCTGOKORGFKFQURQTSWCNSWGTNGKGURGEKCNFGCFOKPKUVTCTUQEKGFCFGOGTECPVKNQWEQPFGPCFQURQTETKOG KPVGTECNCTGUOGFKCPVGFGNKDGTCÁºQFC#UUGODNGKC)GTCNGCVGPFKFQUQUTGSWKUKVQUNGICKU'UVGUFKXKFGPFQUECUQFKUVTKDWÈFQU
HCNKOGPVCTFGRTGXCTKECÁºQRGKVCQWUWDQTPQEQPEWUUºQRGEWNCVQEQPVTCCGEQPQOKCRQRWNCTCHÃRÕDNKECQWCRTQRTKGFCFGQW RQFGTºQUGTKORWVCFQUCQFKXKFGPFQOÈPKOQQDTKICVÎTKQ2CT¶ITCHQ5GIWPFQ'OCVÃ VTKPVC FKCUCRÎUQGPEGTTCOGPVQFG
CRGPCETKOKPCNSWGXGFGCKPFCSWGVGORQTCTKCOGPVGQCEGUUQCECTIQURÕDNKEQUGUºQKPXGUVKFQUPQUUGWUTGURGEVKXQUECTIQU ECFCVTKOGUVTGGGOCVÃ UGUUGPVC FKCUFQGPEGTTCOGPVQFQGZGTEÈEKQUQEKCNFC%QORCPJKCQU&KTGVQTGUFGXGTºQRTGRCTCTQ
OGFKCPVGCCUUKPCVWTCFQUVGTOQUFGRQUUGEQPUVCPVGUFQ#PGZQ++FGUVGFQEWOGPVQ5CNXQUGFGNKDGTCFQFGHQTOCFKHGTGPVG DCNCPÁQRCVTKOQPKCNGFGOCKUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUFC%QORCPJKCGCRTGUGPV¶NQURCTCCRTQXCÁºQFQUCEKQPKUVCU%QO
GOCUUGODNGKCIGTCNCCFOKPKUVTCÁºQFC%QORCPJKCPºQHCT¶LWUCTGOWPGTCÁºQ+++%QPUQNKFCÁºQFQ'UVCVWVQ5QEKCN#U DCUGPQDCNCPÁQRCVTKOQPKCNDCNCPÁQſUECNGFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUFC%QORCPJKCRCTCQVTKOGUVTGGPVºQſPFQQUCEKQPKU
CEKQPKUVCUCRTQXCORQTWPCPKOKFCFGQ'UVCVWVQ5QEKCNFC%QORCPJKCSWGFGXGT¶XKIQTCTEQOCTGFCÁºQEQPUVCPVGFQ#PGZQ VCUFGXGTºQCRTQXCTCFKUVTKDWKÁºQFQƀWZQFGECKZCNÈSWKFQFQRGTÈQFQCVTCXÃUFG#UUGODNGKC)GTCNQDGFGEKFCUCUFKURQUKÁÐGU
+FGUVGKPUVTWOGPVQ'RQTGUVCTGOLWUVCUGEQPVTCVCFCUCURCTVGUCUUKPCOQRTGUGPVGKPUVTWOGPVQGO VTÄU XKCUFGKIWCN RGTVKPGPVGUCQRCVTKOÏPKQFGCHGVCÁºQUGJQWXGT&QTGUWNVCFQCRWTCFQGOECFCGZGTEÈEKQUGTºQFGFW\KFQUCPVGUFGSWCN
VGQTGHQTOCPCRTGUGPÁCFCUVGUVGOWPJCUCDCKZQCUUKPCFCUVWFQRCTCSWGRTQFW\CQUUGWUGHGKVQUNGICKU5ºQ2CWNQFG SWGTQWVTCRCTVKEKRCÁºQQURTGLWÈ\QUCEWOWNCFQUGCRTQXKUºQRCTCQKORQUVQUQDTGCTGPFC1RTGLWÈ\QFQGZGTEÈEKQUGT¶QDTK
FG\GODTQFG+FGC<CTXQU2NCPGLCOGPVQ+OQDKNK¶TKQ.VFC.WK\(GNKRG(GTPCKPGFG%CTXCNJQ4'%4GUK+2CTVKEKRCÁÐGU ICVQTKCOGPVGCDUQTXKFQRGNQUNWETQUCEWOWNCFQURGNCUTGUGTXCUFGNWETQUGRGNCTGUGTXCNGICNPGUUCQTFGO1NWETQNÈSWKFQ
5#4KECTFQ6GTWQ/CVUWOQVQ$TWPQ5CORCKQ)TGXG&KTGVQTGU'NGKVQU.WK\(GNKRG(GTPCKPGFG%CTXCNJQ4KECTFQ6GTWQ FQGZGTEÈEKQFGſPKFQPQCTVKIQFC.GKPVGT¶CUGIWKPVGFGUVKPCÁºQ C  EKPEQRQTEGPVQ RCTCCEQPUVKVWKÁºQ
/CVUWOQVQ $TWPQ 5CORCKQ )TGXG #FXQICFQ 4GURQPU¶XGN 'FWCTFQ #XKNC FG %CUVTQ  1#$52 P  ,7%'52 P FGTGUGTXCNGICNSWGPºQGZEGFGT¶ XKPVGRQTEGPVQ FQECRKVCNUQEKCNQDUGTXCFQQFKURQUVQPQCTVKIQFC.GKP
GO0+4'P
D  QKVGPVCGEKPEQRQTEGPVQ PQOÈPKOQUGTºQFGUVKPCFQUCQRCICOGPVQFQFKXKFGPFQOÈPKOQQDTKICVÎTKQCQUCEKQPKUVCU
'UVCVWVQ5QEKCNFC+FGC'ORTGGPFKOGPVQU52'5#%02,P0+4'GOHCUGFGQDVGPÁºQ&GPQ CRWTCFQPCHQTOCFQCTVKIQFC.GKP2CT¶ITCHQ2TKOGKTQ#FKUVTKDWKÁºQFGXGT¶UGTTGCNK\CFCOGFKCPVGCUUKPCVWTC
OKPCÁºQ5QEKCN+FGC'ORTGGPFKOGPVQU52'5#ÃWOCUQEKGFCFGRQTCÁÐGUFGECRKVCNHGEJCFQTGIKFCRGNQFKURQUVQ FGVQFQUQUKPUVTWOGPVQUUQEKGV¶TKQUFKURQPÈXGKUTGURGKVCFCUCUQDTKICÁÐGUſPCPEGKTCUFC%QORCPJKCQRTGUGPVG'UVCVWVQ
PQRTGUGPVGGUVCVWVQUQEKCNGRGNCUFKURQUKÁÐGUTGIWNCOGPVCTGUGNGICKUCRNKE¶XGKUGOGURGEKCNC.GKPFGFGFG\GO 5QEKCNGQCEQTFQFGCEKQPKUVCU2CT¶ITCHQ5GIWPFQ#FKUVTKDWKÁºQFQƀWZQFGECKZCNÈSWKFQUGT¶TGCNK\CFCRTQRQTEKQPCNOGPVG
DTQFGEQPHQTOGCNVGTCFC ő.GKFCU5QEKGFCFGURQT#ÁÐGUŒ  Cő%QORCPJKCŒ 5GFG#%QORCPJKCVGOUGFGPC%CRKVCN ´RCTVKEKRCÁºQFQUCEKQPKUVCUPC%QORCPJKCQDUGTXCFCCTGUUCNXCRTGXKUVCPQCEQTFQFGCEKQPKUVCU2CT¶ITCHQ6GTEGKTQ#U
FQ'UVCFQFG5ºQ2CWNQPC4WC0CVKPIWKUCNC8KNC/CFCNGPC%'2RQFGPFQOCPVGTſNKCKUCIÄPEKCUGGUETK FKUVTKDWKÁÐGUFC%QORCPJKCFGXGTºQUGTRCICUGOCVÃ EKPEQ FKCUÕVGKUKOGFKCVCOGPVGUWDUGSWGPVGU´#UUGODNGKC)GTCNSWG
VÎTKQUFGTGRTGUGPVCÁºQGOSWCNSWGTNQECNKFCFGFQRCÈUQWFQGZVGTKQTRQTFGNKDGTCÁºQFC#UUGODNGKC)GTCNFG#EKQPKUVCU CUFGNKDGTG6TCPUHGTÄPEKC%GUUºQG.KSWKFCÁºQFG2CTVKEKRCÁºQ5QEKGV¶TKC1UCEKQPKUVCUQDTKICOUGCPºQVTCPUHGTKT
1DLGVQ5QEKCN#5QEKGFCFGVGT¶EQOQQDLGVQGURGEÈſEQQFGUGPXQNXKOGPVQFGWOC+PEQTRQTCÁºQ+OQDKNK¶TKCPQUVGTOQUFC FKTGVCQWKPFKTGVCOGPVGITCXCTQWFGSWCNSWGTHQTOCQPGTCTVQVCNQWRCTEKCNOGPVGSWCKUSWGTCÁÐGUFC%QORCPJKCFGSWGHQTGO
.GKPFGFGFG\GODTQFGPQKOÎXGNQDLGVQFCOCVTKEWNCFQ1ſEKCNFG4GIKUVTQFG+OÎXGKUFG5ºQ VKVWNCTGUQWFKTGKVQUFGEQTTGPVGUFGVCKUCÁÐGUUGOCQDUGTX¸PEKCFGUVG'UVCVWVQGFQCEQTFQFGCEKQPKUVCU2CT¶ITCHQ2TKOGKTQ
2CWNQNQECNK\CFQPCU4WC,QºQ#NDGTVQ/QTGKTCG4WC2TQHGUUQT0KEQNCWFG/QTCKU$CTTQUPQ5WDFKUVTKVQ,CTFKO 6QFCGSWCNSWGTVTCPUHGTÄPEKCITCXCOGQWQPGTCÁºQFCUCÁÐGUFC%QORCPJKCQWFGSWCNSWGTFKTGKVQ´UWDUETKÁºQFGCÁÐGUFC
#OÃTKECXKUCPFQ´EQPUVTWÁºQFGGORTGGPFKOGPVQFKXKFKFQGOWPKFCFGUCWVÏPQOCUVGPFQCKPFCRQTQDLGVQCEQORTCXGPFCG %QORCPJKCUQOGPVGUGT¶X¶NKFCUGQRQVGPEKCNEQORTCFQTEGNGDTCTWOEQPVTCVQSWGQXKPEWNGKPVGITCNOGPVGGUGOTGUVTKÁÐGUC
NQECÁºQFGDGPURTÎRTKQUDGOEQOQCRCTVKEKRCÁºQGOQWVTCUUQEKGFCFGUEQOGTEKCKUQWEKXKUEQOQUÎEKCCEKQPKUVCEQPUQTEKC GUVGGUVCVWVQGCQCEQTFQFGCEKQPKUVCUGFGUFGSWGUGLCQDUGTXCFQQFKTGKVQFGRTGHGTÄPEKCGUVCDGNGEKFQPQ2CT¶ITCHQ5GIWPFQ
FCQWCUUQEKCFCGUQDSWCNSWGTQWVTCHQTOCFGECRKVCNPCEKQPCNQWGUVTCPIGKTQ2TC\Q#%QORCPJKCFWTCT¶RGNQVGORQPG CDCKZQ2CT¶ITCHQ5GIWPFQ%CUQSWCNSWGTFQUCEKQPKUVCUFGUGLGFKTGVCQWKPFKTGVCOGPVGVTCPUHGTKTUWCUCÁÐGUFC%QORCPJKC
EGUU¶TKQ´EQPUGEWÁºQFGUGWQDLGVQUQEKCNGNKSWKFCÁºQFQUFKTGKVQUGQDTKICÁÐGUFGNGFGEQTTGPVGU%CRKVCN5QEKCNG#ÁÐGU UQOGPVGRQFGT¶HC\ÄNQUGQHGTGEGTVCKUCÁÐGUCQ U QWVTQ U CEKQPKUVC U SWGVGT¶ ºQ QFKTGKVQFGRTGHGTÄPEKCRCTCCFSWKTKTC
1ECRKVCNUQEKCNFC%QORCPJKCVQVCNOGPVGUWDUETKVQGKPVGITCNK\CFQGOOQGFCEQTTGPVGPCEKQPCNÃFG4 FG\OKN VQVCNKFCFGFCUCÁÐGUQHGTVCFCUPCUOGUOCUEQPFKÁÐGUFCQHGTVC2CT¶ITCHQ6GTEGKTQ#QHGTVCRCTCQGZGTEÈEKQFQFKTGKVQFG
TGCKU FKXKFKFQGO FG\OKN CÁÐGUQTFKP¶TKCUPQOKPCVKXCUGUGOXCNQTPQOKPCN2CT¶ITCHQ#UCÁÐGUTGRTGUGPVCVKXCU RTGHGTÄPEKCFGSWGVTCVCQRCT¶ITCHQUGIWPFQCEKOCFGXGT¶UGTGHGVWCFCPQUVGTOQUCLWUVCFQURGNQUCEKQPKUVCUPQCEQTFQFG
FQECRKVCNUQEKCNUºQKPFKXKUÈXGKUGOTGNCÁºQ´%QORCPJKCGECFCCÁºQQTFKP¶TKCEQPHGTGCUGWVKVWNCTQFKTGKVQC WO XQVQPCU CEKQPKUVCUQDUGTXCFCUVCODÃOCUTGITCUN¶CLWUVCFCUUQDTGXGPFCEQPLWPVC2CT¶ITCHQ3WCTVQ0ºQUGCRNKECOCUFKURQUK
#UUGODNGKCU)GTCKUFG#EKQPKUVCUEWLCUFGNKDGTCÁÐGUUGTºQVQOCFCUPCHQTOCFGUVG'UVCVWVQ5QEKCNGFCNGIKUNCÁºQCRNKE¶XGN ÁÐGUUQDTGGUVG#TVKIQPCJKRÎVGUGFGWOCEKQPKUVCRTGVGPFGTVTCPUHGTKTCVQVCNKFCFGQWRCTVGFGUWCUCÁÐGURCTCWOCUQEKG
2CT¶ITCHQCUUGIWTCFQQFKTGKVQFGRTGHGTÄPEKCCQUCEKQPKUVCURCTCUWDUETKÁºQFQUCWOGPVQUFQECRKVCNUQEKCNFC%QORC FCFGEQPVTQNCFCRGNQQWCſNKCFCFQTGURGEVKXQCEKQPKUVC0GUVGECUQFGXGT¶PQVKſECTQUFGOCKUCEKQPKUVCUFC%QORCPJKCEQO
PJKCPCRTQRQTÁºQFQPÕOGTQFGCÁÐGUSWGRQUUWÈTGOTGIGPFQUGQGZGTEÈEKQFGUUGFKTGKVQFGCEQTFQEQOCNGIKUNCÁºQCRNKE¶ PQOÈPKOQ VTKPVC FKCUFGCPVGEGFÄPEKC´QRGTCÁºQCRTGUGPVCPFQFQEWOGPVQUSWGCVGUVGOFGHQTOCUCVKUHCVÎTKCCSWCNKFCFG
XGN2CT¶ITCHQXGFCFQCQUCEKQPKUVCUECWEKQPCTQWFGSWCNSWGTHQTOCGORGPJCTQWQPGTCTCUCÁÐGUFGUWCVKVWNCTKFCFG FGCſNKCFCUQWFGEQPVTQNGGPXQNXGPFQCUUQEKGFCFGUGPXQNXKFCUPCVTCPUHGTÄPEKCUQDRGPCFGVGTFGENCTCFCUWCKPXCNKFCFG
UCNXQGOHCXQTFGQWVTQCEKQPKUVC2CT¶ITCHQ1UCEKQPKUVCUQDTKICOUGCUWDUETGXGTGKPVGITCNK\CTVQFQUGSWCKUSWGTCWOGP 4GUQNWÁºQFG%QPƀKVQU3WCNSWGTNKVÈIKQQWFKXGTIÄPEKCGPVTGQUCEKQPKUVCUQTKWPFQUGQWTGNCVKXQUCQRTGUGPVG'UVCVWVQ
VQUFGECRKVCNFC%QORCPJKCPCRTQRQTÁºQFGUWCUTGURGEVKXCURCTVKEKRCÁÐGUPQECRKVCNUQEKCNFC%QORCPJKCQDUGTXCFCUCU 5QEKCNGQWCQCEQTFQFGCEKQPKUVCUSWGPºQRQUUCUGTUQNWEKQPCFQCOKICXGNOGPVGFGPVTQFGWORTC\QFG VTKPVC FKCUUGT¶
TGUUCNXCURTGXKUVCUPQCEQTFQFGCEKQPKUVCUFC%QORCPJKC2CT¶ITCHQ#%QORCPJKCPºQRQUUWKRCTVGUDGPGſEK¶TKCUGOEKT FGſPKVKXCOGPVGTGUQNXKFQRQTOGKQFGCTDKVTCIGO ő#TDKVTCIGOŒ EQPHQTOGRTGXKUVQRGNC.GK2CT¶ITCHQ2TKOGKTQ#
EWNCÁºQGPºQRQFGT¶GOKVKTRCTVGUDGPGſEK¶TKCU#UUGODNGKCU)GTCKU#U#UUGODNGKCU)GTCKUQTFKP¶TKCUTGCNK\CTUGºQPQU #TDKVTCIGOUGT¶KPUVKVWÈFCGRTQEGUUCFCFGCEQTFQEQOCUTGITCUFQ%GPVTQFG#TDKVTCIGOG/GFKCÁºQFC%¸OCTCFG%QOÃTEKQ
 SWCVTQ OGUGUUGIWKPVGUCQVÃTOKPQFQGZGTEÈEKQUQEKCNGCUGZVTCQTFKP¶TKCUUGORTGSWGJQWXGTPGEGUUKFCFG#CRTQXCÁºQ $TCUKN%CPCF¶ ő4GIWNCOGPVQŒ UGTXKPFQGUVG#TVKIQEQOQEN¶WUWNCEQORTQOKUUÎTKCRCTCGHGKVQFQSWGFKURÐGQRCT¶ITCHQu
FCUOCVÃTKCUCDCKZQKPFKECFCUFGRGPFGT¶FQXQVQHCXQT¶XGNFG EGORQTEGPVQ FQECRKVCNUQEKCNFC%QORCPJKC C C FQCTVKIQuFC.GKP#CFOKPKUVTCÁºQGQEQTTGVQFGUGPXQNXKOGPVQFQRTQEGFKOGPVQCTDKVTCNECDGTºQCQ%GPVTQFG
EQPVTCVCÁºQRGNC%QORCPJKCFGGORTÃUVKOQUſPCPEKCOGPVQUQWCEQPUVKVWKÁºQFGFÈXKFCUKPENWUKXGCQWVQTICFGSWCKUSWGT #TDKVTCIGOG/GFKCÁºQFC%¸OCTCFG%QOÃTEKQ$TCUKN%CPCF¶2CT¶ITCHQ5GIWPFQ1VTKDWPCNCTDKVTCNUGT¶EQPUVKVWÈFQRQT
ICTCPVKCUTGCKUQWſFGLWUUÎTKCUKPENWKPFQſCPÁCUGCXCKUQWQWVTQUKPUVTWOGPVQUSWGIGTGOFÈXKFCURCTCC%QORCPJKCTGUUCN VTÄU ¶TDKVTQUECDGPFQ´4'%GC+&'#<#4815CGUEQNJCFGWO¶TDKVTQ1U¶TDKVTQUKPFKECFQURGNCURCTVGUFGXGTºQGUEQNJGT
XCFCCEQPVTCVCÁºQFGſPCPEKCOGPVQDCPE¶TKQRCTCCEQPUVTWÁºQFQGORTGGPFKOGPVQSWGUGT¶FGUGPXQNXKFQRGNC%QORCPJKC GOEQPLWPVQQPQOGFQVGTEGKTQ¶TDKVTQCSWGOECDGT¶CRTGUKFÄPEKCFQ6TKDWPCN#TDKVTCN5GSWCNSWGTFCURCTVGUFGKZCTFGKPFK
OGFKCPVGCEQPEGUUºQFGICTCPVKCUSWGKPENWCOQVGTTGPQQPFGUGT¶TGCNK\CFQQGORTGGPFKOGPVQCUCEGUUÐGUGDGPHGKVQTKCUG ECT¶TDKVTQPQRTC\QFG FG\ FKCUEQPVCFQFQTGEGDKOGPVQFGEQOWPKECFQRCTCVCPVQQ2TGUKFGPVGFQ%GPVTQFG#TDKVTCIGO
ETÃFKVQUFGEQTTGPVGUFCCNKGPCÁºQFCUWPKFCFGUSWGſECFGUFGL¶CWVQTK\CFCRGNQUCEKQPKUVCU D CCNVGTCÁºQFQQDLGVQUQEKCN G/GFKCÁºQFC%¸OCTCFG%QOÃTEKQ$TCUKN%CPCF¶ ő2TGUKFGPVGFC%¸OCTCŒ FGXGT¶HC\GTVCNPQOGCÁºQPQRTC\QO¶ZKOQFG
FC%QORCPJKC E CCNVGTCÁºQOQFKſECÁºQGTGXKUºQGORGTEGPVWCNUWRGTKQTC FG\RQTEGPVQ FQXCNQTVQVCNINQDCNG  FG\ FKCU&COGUOCHQTOCECUQQU¶TDKVTQUKPFKECFQUPºQEJGIWGOCWOEQPUGPUQSWCPVQ´KPFKECÁºQFQVGTEGKTQ¶TDKVTQ
CEWOWNCFQFQUEWUVQURTGXKUVQUPCXKCDKNKFCFGGEQPÏOKECGſPCPEGKTCFC%QORCPJKCCRTQXCFCCPVGTKQTOGPVGRGNQUCEKQPKUVCU PQRTC\QFG FG\ FKCUEQPVCFQFCFCVCFCPQOGCÁºQFQUGIWPFQ¶TDKVTQECDGT¶CQ2TGUKFGPVGFC%¸OCTCHC\ÄNQPQRTC\Q
F CRTQXCÁºQRGNC%QORCPJKCFGQRGTCÁÐGUFGVTCPUHQTOCÁºQEKUºQHWUºQKPEQTRQTCÁºQFGUQEKGFCFGUKPEQTRQTCÁºQFG O¶ZKOQFG FG\ FKCUEQPVCFQFCFCVCGOSWGUGXGTKſECTQKORCUUG#CTDKVTCIGOQTCRCEVWCFCRTQUUGIWKT¶PQTOCNOGPVG
CÁÐGUFCQWRGNC%QORCPJKCQWSWCNSWGTQWVTCHQTOCFGTGGUVTWVWTCÁºQUQEKGV¶TKC G CRTQXCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGK PQECUQFGTGXGNKCFGSWCNSWGTRCTVG2CT¶ITCHQ6GTEGKTQ#CTDKVTCIGOKPUVCWTCFCPQUVGTOQUFGUVG#TVKIQFGXGT¶UGTCRTGEKC
TCUFC%QORCPJKC H CWOGPVQQWTGFWÁºQFGECRKVCNFC%QORCPJKC I TGSWGTKOGPVQFGHCNÄPEKCTGEWRGTCÁºQLWFKEKCNQWGZ FCGFGEKFKFCGZENWUKXCOGPVGEQODCUGPCUNGKUFC4GRÕDNKEC(GFGTCVKXCFQ$TCUKN1URTQEGFKOGPVQUFGCTDKVTCIGOUGTºQTGC
VTCLWFKEKCNNKSWKFCÁºQFKUUQNWÁºQQWEGUUCÁºQFQGUVCFQFGNKSWKFCÁºQFC%QORCPJKC J CRTQXCÁºQFCEQPUVKVWKÁºQFGICTCP NK\CFQUGORQTVWIWÄUPCEKFCFGFG5ºQ2CWNQ'UVCFQFG5ºQ2CWNQ2CT¶ITCHQ3WCTVQ#UFGURGUCUTGNCEKQPCFCUCSWCNSWGT
VKCUQWECWÁºQFCUCÁÐGUFC%QORCPJKC K EGNGDTCÁºQFGEQPVTCVQUGPVTGC%QORCPJKCGSWCNSWGTFGUWCU2CTVGU4GNCEKQPC FKURWVCUWDOGVKFC´CTDKVTCIGOPQUVGTOQUFGUVG#TVKIQFGXGT¶UGTCTECFCGORCTVGUKIWCKURQTECFCWOCFCURCTVGUGPXQNXKFCU
FCUGZEGVQGOECUQFGEQPVTCVQFGEQORCTVKNJCOGPVQFGEWUVQU L FGNKDGTCÁºQUQDTGCFKUVTKDWKÁºQFGFKXKFGPFQUKPVGTOGFK¶ PCFKURWVCſECPFQCSWKCEQTFCFQGPVTGVCPVQSWGECFCRCTVGGPXQNXKFCUGT¶TGURQPU¶XGNRGNQRCICOGPVQFGUGWURTÎRTKQU
TKQU M FGNKDGTCÁºQUQDTGCGOKUUºQRGNC%QORCPJKCFGDÏPWUFGUWDUETKÁºQG N CCNVGTCÁºQFQ'UVCVWVQ5QEKCNFC%QORC EWUVQUGZEGVQUGFGQWVTCHQTOCFGVGTOKPCFQRGNQU¶TDKVTQU2CT¶ITCHQ3WKPVQ3WCNSWGTQTFGOFGEKUºQQWFGVGTOKPCÁºQCT
PJKC#NÃOFCUJKRÎVGUGURTGXKUVCUGONGKC#UUGODNGKC)GTCNFG#EKQPKUVCUUGT¶UGORTGEQPXQECFCRGNC&KTGVQTKCCVTCXÃU DKVTCNUGT¶FGſPKVKXCGXKPEWNCVKXCEQPUVKVWKPFQVÈVWNQGZGEWVKXQGZVTCLWFKEKCNXKPEWNCPVGFCURCTVGUGFGUGWUUWEGUUQTGUSWGUG
FGCPÕPEKQURWDNKECFQURGNCKORTGPUCEQPHQTOGFGVGTOKPCFQGONGKFGNGUFGXGPFQEQPUVCTCQTFGOFQFKCCFCVCCJQTCGQ QDTKICOCEWORTKTQFGVGTOKPCFQPCUGPVGPÁCCTDKVTCNKPFGRGPFGPVGOGPVGFGGZGEWÁºQLWFKEKCN2CT¶ITCHQ5GZVQ0ºQQDUVCP
NQECNGOSWGC#UUGODNGKC)GTCNUGT¶TGCNK\CFCCUTGURGEVKXCUKPHQTOCÁÐGUFGEQPVCVQRCTCRCTVKEKRCÁºQTGOQVCGCQTFGOFQ VGQFKURQUVQPQURCT¶ITCHQUCEKOCECFCRCTVGRGTOCPGEGEQOQFKTGKVQFGTGSWGTGTOGFKFCULWFKEKCKURCTC C QDVGTSWCKUSWGT
FKCFGVCNJCFCDGOEQOQSWCNSWGTFQEWOGPVCÁºQSWGL¶GUVKXGTFKURQPÈXGNCUGTWVKNK\CFCRCTCGODCUCTCUOCVÃTKCUCUGTGO OGFKFCUECWVGNCTGUNKOKPCTGUQWQWVTCUŎOGFKFCUFGWTIÄPEKCŏSWGUGHCÁCOPGEGUU¶TKCURTGXKCOGPVG´KPUVCWTCÁºQFQRTQEGFK
FKUEWVKFCUPCCUUGODNGKC2CT¶ITCHQ1DUGTXCFCUCUFKURQUKÁÐGUNGICKUCRNKE¶XGKUGOGURGEKCNCSWGNCUTGNCVKXCU´RWDNKEC OGPVQFGCTDKVTCIGOGVCNOGFKFCPºQUGT¶KPVGTRTGVCFCEQOQWOCTGPÕPEKCFQRTQEGFKOGPVQCTDKVTCNRGNCURCTVGUG D RCTC
ÁºQFGCPÕPEKQUFGEQPXQECÁºQCUEQPXQECÁÐGUUGTºQGPVTGIWGUCECFCCEKQPKUVCEQOPQOÈPKOQ VTKPVC FKCUEQTTKFQUFG GZGEWVCTSWCNSWGTFGEKUºQCTDKVTCNKPENWUKXGQNCWFQCTDKVTCNſPCN'OUGPFQPGEGUU¶TKCCQDVGPÁºQFGOGFKFCNKOKPCTCPVGUFC
CPVGEGFÄPEKC´FCVCRTGXKUVCRCTCCTGCNK\CÁºQFG#UUGODNGKC)GTCN1TFKP¶TKC QKVQ FKCUEQTTKFQUFGCPVGEGFÄPEKC´FCVC KPUVKVWKÁºQFQRTQEGFKOGPVQCTDKVTCNCURCTVGUGNGIGOQ(QTQFC%QOCTECFG5ºQ2CWNQ'UVCFQFG5ºQ2CWNQEQOGZENWUºQFG
RTGXKUVCRCTCCTGCNK\CÁºQFGECFC#UUGODNGKC)GTCN'ZVTCQTFKP¶TKC RCTCCUUGODNGKCUKPUVCNCFCUGORTKOGKTCEQPXQECÁºQ QW SWCNSWGTQWVTQRQTOCKURTKXKNGIKCFQSWGUGLC.GK#RNKE¶XGN#.GKPFGXGT¶UGTCRNKE¶XGNCVQFCUCUOCVÃTKCUGO
EQOCPVGEGFÄPEKCFG EKPEQ FKCU RCTCCUUGODNGKCUKPUVCNCFCUGOUGIWPFCEQPXQECÁºQ 2CT¶ITCHQ##UUGODNGKC)GTCN TGNCÁºQ´USWCKUQRTGUGPVG'UVCVWVQ5QEKCNHQTQOKUUQQWQDUEWTQ'OECUQFGEQPƀKVQGPVTGCUFKURQUKÁÐGUFCNGKGFGUVGGUVC
FG#EKQPKUVCUUGT¶RTGUKFKFCRGNQCEKQPKUVCGUEQNJKFQRGNCOCKQTKCUKORNGUFGPVTGQUCEKQPKUVCURTGUGPVGU12TGUKFGPVGFC#U VWVQRTGXCNGEGT¶QSWCPVQFKURQUVQPGUVGGUVCVWVQ&KURQUKÁÐGU)GTCKU1DUGTXCFCU´UGZEGÁÐGUNGICKUCRNKE¶XGKUVQFCUCU
UGODNGKC)GTCNFG#EKQPKUVCUEQPXKFCT¶FGPVTGQURTGUGPVGUQUGETGV¶TKQFQUVTCDCNJQU2CT¶ITCHQ##UUGODNGKC)GTCNFG EQOWPKECÁÐGUGPVTGQUCEKQPKUVCUG&KTGVQTGURTGXKUVCUPGUVG'UVCVWVQ5QEKCNVCKUEQOQEQPXQECÁÐGUPQVKſECÁÐGUFGPVTGQWVTCU
#EKQPKUVCUUGT¶KPUVCNCFCGORTKOGKTCEQPXQECÁºQEQOCRTGUGPÁCFGCEKQPKUVCUTGRTGUGPVCPFQRGNQOGPQU PQXGPVCRQT FGXGTºQUGTGPECOKPJCFCUCVTCXÃUFGOGKQGUETKVQQWGNGVTÏPKEQFGOGPUCIGOFGUFGSWGRCUUÈXGNCEQORTQXCÁºQFQTGEGDK
EGPVQ FQECRKVCNUQEKCNXQVCPVGFC%QORCPJKCGGOUGIWPFCEQPXQECÁºQEQOSWCNSWGTPÕOGTQ2CT¶ITCHQ+PFGRGPFGPVG OGPVQRGNQFGUVKPCV¶TKQ#%QORCPJKCFGXGT¶FKURQPKDKNK\CTCQUUGWUCEKQPKUVCUEQPVTCVQUEQORCTVGUTGNCEKQPCFCUCEQTFQU
OGPVGFCUHQTOCNKFCFGURTGXKUVCUPGUVG#TVKIQUGT¶EQPUKFGTCFCTGIWNCTC#UUGODNGKCCSWGEQORCTGEGTGOVQFQUQUCEKQPKU FGCEKQPKUVCUGRTQITCOCUFGQRÁÐGUFGCSWKUKÁºQFGCÁÐGUQWFGQWVTQUVÈVWNQUQWXCNQTGUOQDKNK¶TKQUFGGOKUUºQFC%QORCPJKC
VCUEQOFKTGKVQCXQVQ2CT¶ITCHQ3WCNSWGTCEKQPKUVCRQFGT¶UGTTGRTGUGPVCFQPCU#UUGODNGKCU)GTCKURQTRTQEWTCFQT %CUQC%QORCPJKCXGPJCCQDVGTTGIKUVTQFGEQORCPJKCCDGTVCUQDCECVGIQTKC#C%QORCPJKCUGQDTKICCCFGTKTCUGIOGP
UGPFQGPVºQEQPUKFGTCFQRTGUGPVG´#UUGODNGKCFGUFGSWGGUVGUGLCCEKQPKUVCQWCFXQICFQGCQSWCNUGT¶QDTKICVQTKCOGPVG VQGURGEKCNFGDQNUCFGXCNQTGUQWFGGPVKFCFGCFOKPKUVTCFQTCFGOGTECFQFGDCNEºQQTICPK\CFQSWGCUUGIWTGPQOÈPKOQRT¶VK
QWVQTICFQOCPFCVQEQOQURQFGTGUGURGEÈſEQURCTCVCNCVQSWGFGXGT¶UGTCTSWKXCFQLWPVCOGPVGEQOCCVCRGTCPVGC,WPVC ECUFKHGTGPEKCFCUFGIQXGTPCPÁCEQTRQTCVKXC#FXQICFQ4GURQPU¶XGN'FWCTFQ#XKNCFG%CUVTQ1#$52P
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Casos de síndrome respiratória grave
em crianças crescem, diz Fiocruz
O boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
traz um alerta para o aumento
dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
em crianças.
A nova edição, disponibilizada na quarta-feira (13), no
Rio de Janeiro, aponta que as
ocorrências estão ligadas majoritariamente ao vírus sincicial respiratório (VSR) na faixa etária 0 a 4 anos. Já entre as
crianças de 5 a 11 anos, os casos decorrem principalmente
da covid-19 e das infecções
com o rinovírus.

A Síndrome Respiratória é
uma complicação associada
muitas vezes ao agravamento de alguma infecção viral.
O paciente pode apresentar
desconforto respiratório e
queda no nível de saturação
de oxigênio, entre outros sintomas.
O novo boletim reúne dados da semana epidemiológica que vai do dia 3 ao dia 9 de
abril. O levantamento leva em
conta notificações registradas
no Sivep-gripe, sistema de informação mantido pelo Ministério de Saúde e alimentado
por estados e municípios.

Segundo a Fiocruz, as
ocorrências em crianças estão
com sinal de ascensão significativa em diversos estados
desde fevereiro. No entanto,
a curva de casos indica a possível formação de um platô,
isto é, um quadro de estabilização dos níveis altos.
Expansão
As notificações de SRAG
no país aumentaram nos últimos anos em decorrência da
pandemia de covid-19. Em
2020, a disseminação da doença chegou a responder por
97% dos casos com resultado

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
CERTIFICADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 15.761.956/0001-83
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, em cumprimento às exigências legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2021.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/
(Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
2021
2020
Circulante
Circulante
31/12/ 31/12/
Caixa e equivalentes de caixa
4
99
66 Contas a pagar
8
861 1.858
2021 2020
Contas a receber de clientes
170
331 Tributos a recolher
9
1.176
385 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Tributos sobre o lucro a recuperar
249
67 Arrendamentos
11
217
488 Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
(69) (534)
Outros tributos a recuperar
5
324
327 Obrigações trabalhistas e sociais
12
336
351 Ajustes para:
Outros créditos
6
160
246
2.590 3.082 Depreciações/Amortizações
794 988
Outros valores e bens
8 Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 82 (106)
1.002 1.045 Arrendamentos
11
145 1.059 Perdas para créditos de liquidação duvidosa
82
17
Não circulante
Provisão para contingências
13
71
313 Provisão/(Reversão) para processos judiciais
(242) 313
Ativo ﬁscal diferido
17
24
106
216 1.372 Despesas (receitas) ﬁnanceiras líquidas
103 160
24
106 Patrimônio líquido
750 838
Imobilizado
7.a
698 1.756 Capital social
14
3.739 3.739 Variação nos ativos e passivos:
Intangível
7.b
953 1.487 Reservas de capital
1.712 1.712 (Aumento)/Diminuição em contas a receber
161 (137)
1.651 3.243 Prejuízos acumulados
(5.580) (5.511) (Aumento)/Diminuição em tributos
(179) (345)
(129)
(60) (Aumento)/Diminuição em outros créditos
87
(68)
Total do ativo
2.677 4.394 Total do passivo e patrimônio líquido
2.677 4.394 (Aumento)/Diminuição em outros valores e bens 8
1
Aumento/(Diminuição) em contas a pagar
(997) (3.193)
Demonstrações dos resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Aumento/(Diminuição) em outros tributos
791
(35)
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020 Aumento/(Diminuição) em
obrigações trabalhistas e sociais
(15)
55
Receita bruta da atividade
9.272
10.517 Resultado ﬁnanceiro
(-) Impostos Diretos
(1.321)
(1.499) Receitas ﬁnanceiras
(151)
10 Caixa gerado pelas (utilizado nas)
atividades operacionais
606 (2.884)
Receita operacional líquida
7.951
9.018 Despesas ﬁnanceiras
(246)
(331)
(117) (109)
Receitas/(despesas) operacionais
(397)
(321) Juros pagos
Impostos pagos sobre o lucro
Despesas Gerais e Administrativas 15 (9.276)
(9.004) Resultado antes do
Fluxo de caixa líquido proveniente das
Outras receitas e
Imposto de Renda
(utilizado nas) atividades operacionais
489 (2.993)
despesas operacionais
16
1.817
(316)
e Contribuição Social
13
(640)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Despesa de provisão
Imposto de renda e
para perdas esperadas
(82)
(17)
contribuição social diferidos
17
(82)
106 (Aquisição) no imobilizado (nota explicativa n° 11) (3) (91)
(7.541)
(9.337)
(82)
106 (Aquisição) no Intangível (nota explicativa n° 11) - (324)
Resultado operacional
Prejuízo do exercício
(69)
(534) Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente
das atividades de investimento
(3) (415)
antes do resultado ﬁnanceiro
410
(319) (Prejuízo) por ação
(25,7209) (196,5659)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Aumento de capital
- 3.850
(Valores expressos em milhares de Reais)
Aumento/(Diminuição) em arrendamentos
(453) (388)
Capital social Reserva de Capital
Caixa líquido proveniente das (utilizado
Capital
Ágio na integraPrejuízos
nas) atividades de ﬁnanciamento
(453) 3.462
Nota
subscrito
lização de ações acumulados
Total
Aumento (Redução) líquida em
Saldos em 1° de janeiro de 2020
1
1.600
(4.977) (3.376)
caixa e equivalentes de caixa
33
54
Aumento de capital
14
3.738
112
3.850
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 66
12
Prejuízo do período
(534)
(534)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 99
66
Outros resultados abrangentes
33
54
Saldos em 31 de dezembro de 2020
3.739
1.712
(5.511)
(60)
juros do passivo de arrendamento é reconhecida na rubrica
Saldos em 01 de janeiro de 2021
3.739
1.712
(5.511)
(60)
“Resultado Financeiro – despesas ﬁnanceiras”. 4. Caixa e
Prejuízo do período
(69)
(69)
equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2021 e de
Outros resultados abrangentes
2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa é composto
Saldos em 31 de dezembro de 2021
3.739
1.712
(5.580)
(129)
por saldos bancários mantidos em Instituições Financeiras de
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
primeira linha no montante de R$ 99 em 31 de dezembro de
1. Contexto operacional: A Certiﬁcadora de Créditos Imobi- tém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrenda- 2021 (R$ 66 – 2020).
liários e Participações S.A. (“Certiﬁcadora”) é uma sociedade mento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de 5. Tributos a recuperar - Outros tributos a recuperar
anônima, com prazo de duração indeterminado, regida pelos um ativo identiﬁcado por um período em troca de contrapres2021 2020
dispostos no Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas da tação. Como arrendatário: A Companhia é arrendatária de Imposto de renda retido na fonte a compensar
1
110
Companhia arquivado na sede social e pelas disposições le- bens imóveis (ativos subjacentes) para realização de suas ati- Impostos a recuperar sobre faturamento
206
136
gais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro vidades comerciais. O reconhecimento inicial ocorre na assi- Impostos a recuperar sobre arrendamento
117
81
de 1976, e suas alterações posteriores. A Certiﬁcadora tem natura do contrato, na rubrica “Arrendamentos”, que corres324
327
por objeto social: • Exercer as atividades de assessoria e ponde ao total dos pagamentos futuros trazidos a valor pre- 6. Outros créditos
2021 2020
consultoria na originação, cessão, aquisição, cobrança, moni- sente em contrapartida ao ativo de direito de uso, deprecia- Adiantamentos a funcionários e fornecedores
27
39
toramento e ﬁscalização de contratos e promessas de compra dos de forma linear pelo prazo do arrendamento e testados Adiantamento de lucros
133
133
e venda de imóveis, bem como de títulos e/ou certiﬁcados re- anualmente para identiﬁcar eventuais perdas por redução ao Reembolsos a receber
74
presentativos dos referidos instrumentos; • Participar no ca- valor recuperável. A despesa ﬁnanceira correspondente aos
160
246
pital de outras empresas, inclusive de companhias securitiza- 7. Imobilizado e Intangível - a. Imobilizado
Equipamentos
Direito
doras de créditos imobiliários, como sócia, acionista ou quoMóveis e Insta- Equipamentos de comunicação de Uso de
tista; e • Prestar serviços de: (i) Guarda de documentos, agenutensílios lações de informática
e outros
imóvel Total
te registrador e custodiante de títulos e/ou certiﬁcados repre- Taxas anuais de depreciação
10%
20%
20%
10%
20%
sentativos de créditos imobiliários; (ii) Proteção e defesa dos Saldo em 01/01/2020
134
186
296
27
1.886 2.529
direitos e interesses de investidores em operações ﬁnancei- Adições
53
36
2
159
250
ras, na qualidade de interveniente ﬁduciário, agente ﬁscaliza- Saldo em 31/12/2020
187
186
332
29
2.045 2.779
dor ou demais funções que tenham por objeto o mesmo ﬁm; e Saldo em 01/01/2021
187
186
332
29
2.045 2.779
(iii) Cobrança extrajudicial e recebimento de créditos imobi- Adições
1
2
3
liários. A Certiﬁcadora atualmente sediada na Rua Dr. Eduar- Baixas
(1.665) (1.665)
do de Souza Aranha, 99 – 13º andar na cidade de São Paulo, Saldo em 31/12/2021
188
186
332
31
380 1.117
estado de São Paulo, Brasil. 2. Base de preparação e apre- Depreciação
sentação das demonstrações ﬁnanceiras - a. Declara- Saldo em 01/01/2020
(20)
(22)
(147)
(6)
(314) (509)
ção de conformidade: As demonstrações ﬁnanceiras foram Despesa de depreciação
(19)
(36)
(45)
(3)
(411) (514)
preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas Saldo em 31/12/2020
(39)
(58)
(192)
(9)
(725) (1.023)
contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevan- Saldo em 01/01/2021
(39)
(58)
(192)
(9)
(725) (1.023)
tes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, Despesa de depreciação
(18)
(36)
(46)
(3)
(155) (258)
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas Baixas
862
862
pela Administração na sua gestão. b. Moeda funcional e Saldo em 31/12/2021
(57)
(94)
(238)
(12)
(18) (419)
moeda de apresentação: As demonstrações ﬁnanceiras Valor contábil
são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Saldo em 31/12/2021
131
92
94
19
362
698
Certiﬁcadora. Todas as informações ﬁnanceiras divulgadas Saldo em 31/12/2020
148
128
140
20
1.320 1.756
nas demonstrações ﬁnanceiras são apresentadas em milhab. Intangível
Softwares
...continuação
Softwares
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso
de terceiros Total
de terceiros Total
de estimativas e julgamentos: Na preparação destas deTaxas anuais de depreciação
20%
Despesa de amortização
(534)
(534)
monstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamenCusto
Amortização acumulada em 31/12/2021 (1.726) (1.726)
tos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contáSaldo em 01/01/2020
2.355 2.355 Saldo contábil
beis da Certiﬁcadora e os valores reportados dos ativos, pasAdições
324
324 Saldo contábil em 31/12/2021
953
953
sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diverSaldo em 31/12/2020
2.679 2.679 Saldo contábil em 31/12/2020
1.487 1.487
gir dessas estimativas. As estimativas e premissas são reviSaldo em 01/01/2021
2.679 2.679 8. Contas a pagar
2021 2020
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reAdições
- Fornecedores
115 1.756
conhecidas prospectivamente. 3. Principais práticas conSaldo em 31/12/2021
2.679 2.679 Partes relacionadas
746
102
tábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas
Amortização
861 1.858
para a elaboração dessas demonstrações ﬁnanceiras são as
Amortização acumulada em 01/01/2020 (678)
(678) 9. Tributos a recolher
2021 2020
seguintes: a. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os
Despesa de amortização
(514)
(514) Encargos sobre salários
284
225
saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações ﬁnanceiras,
Amortização acumulada em 31/12/2020 (1.192) (1.192) Impostos sobre serviços prestados por terceiros 4
3
cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, reAmortização acumulada em 01/01/2021 (1.192) (1.192) Impostos próprios a recolher
888
157
gistradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a
Continua...
1.176
385
data do balanço, que não supera o valor de mercado. b. Receitas de contratos com clientes: A receita é mensurada 10. Partes relacionadas: A Certiﬁcadora mantêm operações com partes relacionadas que pertencem ao mesmo grupo econômico,
cujos
montantes
dos
saldos,
natureza
e
totais
das
transações
e
efeitos
nas
demonstrações
ﬁ
nanceiras
estão
demonscom base na contraprestação especiﬁcada no contrato com o
(Passivos) (Despesas)
cliente. A Certiﬁcadora reconhece a receita quando transfere trados a seguir:
Parte relacionada
Relação
2021 2020 2021 2020
o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. c. Receitas Transação
Captalys Companhia de Crédito S.A.
Controlada
746
102
76
22
e despesas ﬁnanceiras: As receitas e despesas ﬁnanceiras Contrato de mútuo
Total
746
102
76
22
da Certiﬁcadora compreendem receita de juros, despesa de
juros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no re- 11. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a Certiﬁ- Extraordinária realizada em 4 de dezembro de 2020 aprovou o
sultado pelo método de juros efetivos. d. Imposto de renda cadora possuía contrato de arrendamento referente a imóvel aumento de capital da Certiﬁcadora no montante de R$ 3.738,
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição utilizado para suas atividades administrativas. O saldo do com a emissão de 1.470 novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal da Companhia.
social do exercício corrente e diferido são calculados com passivo de arrendamento estava assim composto:
2021 2020
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% Vencimentos
Encargos
2021
2020 15. Despesas gerais e administrativas
(4.889) (4.749)
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 01/03/2024
IGP-M
1.547 Despesas de Pessoal
(161)
(36)
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 01/09/2023
IGP-M
362
- Despesas tributárias
(241)
(270)
sobre o lucro líquido. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são
362
1.547 Ocupação
(173)
(190)
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os Circulante
217
488 Utilidades e serviços
(2.324) (1.914)
valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns de demons- Não circulante
145
1.059 Serviços terceiros – Pessoas Jurídicas
(794)
(988)
trações ﬁnanceiras e os usados para ﬁns de tributação. As Total
362
1.547 Depreciações e amortizações
(678)
(838)
mudanças dos ativos e passivos ﬁscais diferidos no exercício O ﬂuxo do passivo de arrendamentos em 31 de dezembro de Despesas gerais
(16)
(19)
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e con- 2021 e 2020 tem a seguinte composição, por ano de venci- Despesas com viagens
(9.276) (9.004)
tribuição social diferida. e. Imobilizado - (i) Reconheci- mento:
mento e mensuração: O imobilizado é mensurado pelo cus- Vencimentos
2021 2020 16. Outras receitas/(despesas) operacionais
2021 2020
to histórico de aquisição, que inclui os custos de empréstimos 2021
488
47
capitalizados, quando aplicável, deduzido de depreciação 2022
217
488 Recuperação de despesas
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao 2023
145
489 Receita com estruturação de operação
ﬁnanceira e outras fontes
1.760
valor recuperável (impairment). (ii) Depreciação: A depre- 2024
82
242
ciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo Total
362 1.547 Reversão de demandas judiciais
(185)
(50)
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, uti- 12. Obrigações trabalhistas e sociais: Composto por fé- Brindes e doações indedutíveis
(313)
lizando o método linear baseado na vida útil estimada dos rias a pagar e encargos sociais sobre férias no montante de Despesas com demandas judiciais
1.817
(316)
itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vidas R$ 336 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 351 em 2020).
úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
13. Provisão para contingências - a. Contingências 17. Imposto de renda e contribuição social - MovimenMóveis e utensílios
10 anos prováveis: Em 31 de dezembro de 2021, a provisão para con- tação dos saldos de ativos e passivos ﬁscais diferidos
Reali- AdiInstalações
5 anos tingências cíveis classiﬁcada como provável estava reconhe- Ativos ﬁscais diferidos
2019 zação ções 2020
Equipamentos de informática
5 anos cida no montante de R$ 71 em 31 de dezembro de 2021 (R$
- 106 106
Equipamentos de comunicação e outros
10 anos 313 - 2020) relativa a ações movidas por mutuários na aquisi- Provisão para contingências
- 106 106
f. Ativos intangíveis - (i) Reconhecimento e mensura- ção de imóveis intermediadas por empresas de loteamentos e
- 106 106
ção: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Certi- empreendimentos imobiliários envolvendo pedidos de resti- Impacto líquido no resultado Reali- Adiﬁcadora e que têm vidas úteis ﬁnitas são mensurados pelo tuições de valores, rescisões de contratos e acordos de nego2020 zação ções 2021
custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer per- ciação. b. Contingências possíveis: A Certiﬁcadora não
106
(82)
24
das acumuladas por redução ao valor recuperável. Os outros possuía ações de risco possível em 31 de dezembro de 2021 e Provisão para contingências
106
(82)
24
ativos são representados por softwares não desenvolvidos in- 2020. 14. Patrimônio líquido - Capital social: O capital so(82)
- (82)
ternamente. (ii) Amortização: A amortização é calculada cial subscrito e totalmente integralizado é de R$ 3.739 em 31 Impacto líquido no resultado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos de dezembro de 2021 (R$ 3.739 – 2020) sendo 2.712 ações or- 18. Eventos subsequentes: A Certiﬁcadora até a data da
itens. A amortização é reconhecida no resultado e considera dinárias, nominativas, sem valor nominal e 4 ações preferen- emissão das demonstrações ﬁnanceiras, não identiﬁcou ne5 anos de vida útil. g. Capital social: É constituído por ações ciais, nominativas e sem valor nominal. A Assembleia Geral nhum evento subsequente para divulgação.
ordinárias e preferenciais. h. Arrendamentos: No início de
Fernando Maia de Oliveira Cruz - Diretor Responsável
Irko Organização Contábil - CRC 2SP002684/O-3
um contrato, a Certiﬁcadora avalia se um contrato é ou conFlávio Luque Bastos - Contador CRC 1SP174452/O-9

laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Esse
percentual atualmente é menor: em 2022, 86,1% das ocorrências estão associadas à covid-19.
No recorte das últimas
quatro semanas, a covid-19 foi
relacionada com 41,6% das
notificações. Nesse mesmo
período, o VSR contribuiu com
36,7% dos casos. No entanto,
quando se observa apenas os
quadros que evoluíram para
óbito nessas quatro semanas,
83,4% estão relacionados com
a covid-19 e apenas 7,4% com
o VSR.
Ao todo, foram registradas

22.645 mortes associadas a casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave em 2022. O número de ocorrências no ano é
de 112.087. Deste total, 55,7%
tiveram resultado laboratorial
positivo para algum vírus respiratório. A íntegra do boletim
está disponibilizado no portal
da Fiocruz.
Estados
O levantamento ainda traz
uma análise para as próximas
três semanas (curto prazo) e
para as próximas seis semanas
(longo prazo). Das 27 unidades federativas, nove registram sinal de crescimento na

tendência de longo prazo:
Acre, Amapá, Espírito Santo,
Maranhão, Piauí, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os demais apresentam sinal de queda ou de
estabilidade.
“Em todas as localidades
que apresentam algum sinal
de crescimento, os dados por
faixa etária sugerem tratar-se
de cenário restrito à população infantil (0 a 11 anos)”, afirma a Fiocruz. Mesmo nos estados onde não há sinal de
crescimento para a população
em geral, é possível observar
um aumento de casos entre
crianças. (Agencia Brasil)

Inep tem inscrições abertas para
docentes de atividades do Enem 2022
Estão abertas as inscrições
para o cadastro de servidores de
apoio para atividades de elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O processo seletivo escolherá docentes vinculados a instituições de
educação superior de todo o Brasil. A inscrição deverá ser efetuada até o dia 24 de abril, exclusivamente por meio do formulário de
inscrição.
Os profissionais selecionados substituirão os servidores
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) que se declararam
impedidos de atuar na edição de
2022 do exame. Ao todo, são 10
vagas, sendo que as áreas de linguagens e matemática terão três
vagas cada e as áreas de ciências da natureza e ciências huma-

nas, duas vagas cada. Os profissionais receberão R$ 400 por dia
efetivamente trabalhado, comprovado por lista de presença assinada pelo colaborador.
Para participar da seleção, o
profissional precisa ter diploma
de conclusão de curso de graduação de nível superior, devidamente registrado e emitido por
instituição de educação superior
credenciada pelo poder público
competente, nas áreas listadas no
edital da chamada pública; fazer
parte do Banco Nacional de Itens
(BNI) do Inep e ter realizado capacitações do instituto para elaboração de itens.
Também é necessário ter experiência em atividade docente,
nos últimos 24 meses, no curso
de graduação vinculado à área
para a qual o profissional preten-

de efetuar inscrição, além de comprovar o vínculo com a instituição
de educação superior por meio de
“Declaração de Exercício de Atividade Docente”. O documento deve
ser preenchido e assinado pelo coordenador de curso ou o dirigente
da instituição.
Não é permitido que o docente faça parte do quadro de servidores efetivos ou comissionados
do Inep, do Ministério da Educação (MEC), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ou estar em exercício em algum deles. (Agencia
Brasil)

Ministérios da Economia e da
Justiça firmam acordo contra pirataria
Os Ministérios da Economia e
da Justiça e Segurança Pública
firmaram na quarta-feira (13), em
Brasília, acordo de cooperação
técnica para estimular o combate à pirataria. Por meio da parceria, as duas pastas pretendem desenvolver ações conjuntas na
área.
A parceria foi assinada pela
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e o Conselho
Nacional de Combate à Pirataria,
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco das ações
será o combate à pirataria de bens
e de serviços, inclusive na comercialização dos produtos vendidos

no comércio eletrônico.
Outro eixo das ações será a
conscientização do mercado sobre os prejuízos provocados pela
pirataria contra os direitos de
propriedade intelectual. Durante a assinatura do acordo, foi lançada a Cartilha Boas Práticas ECommerce, que pretende orientar as plataformas de comércio
eletrônico a promoverem um
ambiente confiável para a compra e venda de produtos pela internet.
O acordo foi celebrado durante a segunda reunião ordinária do
Conselho Nacional de Combate à
Pirataria de 2022. As próximas etapas envolvem a coordenação

conjunta da execução do Plano
Nacional de Combate à Pirataria
(PNCP) de 2022 a 2025 e do Plano
de Ação 2021-2023 da Estratégia
Nacional de Propriedade Intelectual (Enpi). Os dois ministérios
pretendem acompanhar o cumprimento das metas para os projetos
conjuntos.
Também estão previstas a troca de informações e o compartilhamento de dados constante entre a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, do
Ministério da Economia, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e a Secretaria Nacional do
Consumidor, do Ministério da
Justiça. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: JOSÉ CARLOS PINEIRO (CPF/MF
Nº 083.946.818-08), e seu cônjuge se casado for, bem como da proprietária tabular YUNES PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 03.479.283/0001-94), representada na
pessoa de seus sócios/representantes BEATRIZ YUNES GUARITA (CPF/MF Nº 118.775.738-17) e JORGE ANTONIO MIUGUEL YUNES (CPF/MF Nº 037.047.426-00). O MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme
Augusto de Oliveira Barna, da 7ª Vara Cível - Foro Regional II ± Santo Amaro, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Cobrança pelo Rito Sumário em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA DOS PÁSSAROS (CNPJ/MF Nº
07.657.201/0001-05) em face de JOSÉ CARLOS PINEIRO (CPF/MF Nº 083.946.818-08) e YUNES PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 03.479.283/0001-94) nos autos
do Processo nº 0024123-66.2017.8.26.0002, tendo como Processo Principal nº 1042677-03.2015.8.26.0002, e foi designada a venda dos direitos sobre o bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n°
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Curiá, nº 540, apto.
34, bloco 1 ± Torre A ± Edifício Andorinha do Condomínio Morada dos Pássaros - Jardim Sabará, São Paulo/SP ± CEP: 04446-180 - Descrição do Imóvel - Apartamento nº GRWLSR³´ORFDOL]DGRQR
DQGDUGD7255(³$´GREORFR± (',),&,2$1'25,1+$LQWHJUDQWHGRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR³025$'$'263È66$526´FRPDiUHDSULYDWLYDUHDOGH46,980m², a área de uso comum real de
divisão não proporcional de 10,060m², referente a 01 vaga indeterminada no estacionamento coletivo, localizado ao nível do pavimento térreo do conjunto, destinada a guarda de igual número de veículo de
passeio, sujeito ao auxílio de manobrista, e a área comum real de divisão proporcional de 28,940m², perfazendo a área total de 85,980m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,3646% no terreno
condominial. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob nº 261 na matrícula nº 167.189.
Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n°
162.001.0329-0
Matrícula Imobiliária n°
335.093
11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP
Ônus
Registro
AV. 03

Data

Ato

11/12/2012

Penhora

Processo/Origem
Proc. nº 025900636.2009.8.26.0002

Beneficiário / Observações
Condomínio Edifício Morada dos Pássaros

OBS 01: O apartamento é composto por 2 (dois) dormitórios, um banheiro social, uma sala de estar, cozinha, área de serviço e possui uma vaga de garagem em local indeterminado no pavimento térreo. O
Condomínio dispõe de 02 (dois) salões de festas, sala de ginástica, 02 (duas) churrasqueiras, uma quadra poliesportiva, play ground, brinquedoteca e quiosque (Laudo de avaliação fls. 73/114). OBS 02: Foi
deferida a penhora dos direitos sobre o imóvel às fls. 37/38, oriundos do Compromisso de Promessa de Compra e Venda (fls. 129/150 do Processo nº 1042677-03.2015.8.26.0002). No entanto, esta encontrase pendente de registro na Matrícula Imobiliária. OBS 03: A proprietária tabular Yunes Participação, Administração e Negócios Ltda, informou que o Instrumento de Promessa de Venda e Compra firmado
com o Executado, Sr. José Carlos, encontra-se pendente de quitação, sendo seu saldo devedor de R$ 28.877,91 (Mar/2022). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 90.480,00 (Jan/2018 ± Laudo de avaliação
fls. 73/114 - Homologação às fls. 124/126). Valor de avaliação atualizado: R$ 114.344,59 (Mar/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há débitos
tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$
41.190,79 (Ago/2017 ± fls. 3/6). 02 - A 1ª praça terá início em 06 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 09 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos. Não havendo lance
igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará
em 30 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo
891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, por escrito, pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com) e
pelo e-mail contato@alfaleiloes.com, as quais serão apresentadas ao MM. Juízo, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado)
sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em
diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único e artigo 895, §§ 1º ao 8º e incisos I e II do CPC). 03 - O leilão será realizado
pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070.
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 ² Havendo mais de um pretendente e em igualdade de
oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º,
CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte
do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial
do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com
instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão
devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão
de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos
os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos
bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes
de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes,
os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel
e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante,
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). O auto de arrematação será lavrado em Juízo. 14 - Por uma questão de a celeridade,
a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008),
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311300 - São Paulo ± SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico
da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC).
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de março de 2022. DR. GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
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Ministério inicia campanha de
combate à doença de Chagas
MEC lança plataforma
virtual para formação
de professores
O Ministério da Educação
(MEC) lançou na quarta-feira
(13) a plataforma PlaforEDU,
um ambiente virtual de aprendizado para formação continuada da docentes da rede federal de ensino de educação básica, técnica e tecnológica.
Na plataforma, os professores terão à disposição 280
cursos gratuitos de capacitação. As aulas são divididas em
trilhas do conhecimento,
como iniciação ao serviço público, área técnico-administrativa para formação de gestores
e docentes, além do enfoque
para a aposentadoria e o encerramento da carreira.
Para a secretária executiva
substituta do MEC, Sylvia Gouveia, a capacitação dos profissionais da área é importante

para a melhoria da qualidade da
educação.
“Se tem uma constatação
que me parece inequívoca é
aquela que aponta para importância dos programas de formação e capacitação profissional para o aprimoramento
das políticas públicas educacionais e para a melhoria da
qualidade da educação no
Brasil”, afirmou.
A plataforma faz parte do
Plafor (Plano de Formação
Continuada dos Servidores da
Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e
Tecnológica), criado em
2016 para promover ações de
inovação e empreendedorismo para melhorar o ensino e
a pesquisa na rede pública.
(Agencia Brasil)

Trecho de 270 km de
rodovias no Sul é leiloado
com deságio de 1,3%
O governo do Rio Grande do
Sul concedeu na quarta-feira
(13) à iniciativa privada, por
meio de leilão, 270 quilômetros de rodovias no estado. O
certame, realizado na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo),
teve um único interessado, o
consórcio Integrasul, formado
pelas empresas Silva & Bertoli Empreendimentos e pela
Gregor Participações. Elas ofereceram deságio de 1,3% no valor do pedágio.
O contrato de concessão, de
30 anos, prevê execução de
obras de melhoria e exploração
dos serviços de operação, conservação, manutenção e ampliação da capacidade da infraestrutura nas rodovias ERS-122 (do
quilômetro zero ao km 168);
ERS-240 (quilômetro zero ao
km 33); RSC287 (quilômetro

zero ao km 21); ERS-446 (quilômetro zero ao km 14); e RSC453 (quilômetro 101 ao km
121). As estradas ficam na Serra e no Vale do Caí.
Investimentos
Segundo o edital, os investimentos deverão ser de R$ 3,4
bilhões e feitos até o sétimo ano
da concessão. Estão previstos
116 quilômetros de duplicações,
59 quilômetros de terceiras faixas, 10 quilômetros de ciclovias e a construção de 30 quilômetros de vias marginais, entre
outras melhorias.
Os municípios ainda passarão a arrecadar o Imposto sobre Serviços (ISS) referente às
receitas obtidas pelas praças
de pedágio, o que não ocorre
nos modelos atuais. (Agencia
Brasil)

Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o secretário interino da pasta de Agricultura do estado de
São Paulo, Francisco Matturro, entregou o prêmio Mulheres
Poderosas do Agro 2021, da Forbes, à pecuarista Letícia Jacintho, na sede da Secretaria de Agricultura, em São Paulo. O encontro rendeu uma conversa acerca das iniciativas recentes da
Secretaria para o apoio aos produtores rurais do estado e do trabalho da premiada na conscientização da sociedade da importância do agro. Letícia Jacintho atua na área da educação com enfoque no agro. Criadora do movimento “De Olho no Material Escolar”, Letícia trabalha por um processo de atualização das informações sobre o agro nos livros escolares, para criar um intercâmbio com docentes e responsáveis pela elaboração dos
conteúdos sobre o agronegócio que chegam aos estudantes brasileiros ...”

Foto: Reprodução /Internet

* As mulheres são importantes para a sociedade?
* 50% da população mundial é mulher?
* Esta é uma homenagem justa?

Presidente do Movimento De Olho no Material Escolar,
Leticia Zamperlini Jacintho foi homenageada
As mulheres sempre foram importantes. Podemos ver na biblia várias mulheres que se destacaram. Hoje temos no mundo
cerca de 3,6 bilhões de mulheres. A Leticia Zamperlini Jacintho
é um exemplo que uma mulher virtuosa, inteligente e dinâmica.
O movimento da Associação de Olho no Material Escolar, começou em outubro de 2019, e hoje tem aproximadamente 100
associados os mais variados profissionais que doam seu precioso tempo em um trabalho totalmente voluntário, mas que com
certeza, os frutos já estão acontecendo. A Leticia merece sim
este prêmio Mulheres Poderosas do Agro 2021; e o reconhecimento da Secretaria da Agricultura.
- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço com paz, saúde, harmonia, sossego e tranquilidade. E até a próxima palavra Brasiliana.

O Ministério da Saúde iniciou na quarta-feira (13), véspera do Dia Mundial de Combate à
doença de Chagas, uma campanha de conscientização da população sobre essa enfermidade
que, segundo estimativas da pasta, atinge pelo menos 1 milhão
de pessoas no país e resulta em
mais de 4 mil mortes a cada ano.
Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, é possível que o número
de pessoas contaminadas seja
bem maior e, em um cenário
mais pessimista, chegue a 4,6
milhões de pessoas. “Significa
que, atualmente, até 2,4% da
nossa população possa estar infectada pela doença”, disse ele
durante o anúncio da campanha
deste ano, que tem, como tema,
“Ajude-nos a saber quantos somos e onde estamos”.
Durante a cerimônia, foi lançada também a nova edição do
boletim epidemiológico de
2022, intitulado Territorialização e Vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica.

“A partir de hoje, a campanha será veiculada na TV, rádio,
redes sociais e outras mídias,
com objetivo de conscientizar a
população para prevenir o inseto ‘barbeiro’, vetor da Chagas. A
prevenção começa dentro de
casa, com formas simples de
evitar os criadouros e se proteger”, informou o ministério.
Presente no evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a doença de Chagas é uma doença diretamente
relacionada a regiões com baixo índice de desenvolvimento
humano (IDH). “Hoje discutimos quantos somos e onde estamos”, disse tendo por referência o tema da campanha lançada
hoje. “Será que, mais de um século depois [da identificação da
doença pelo pesquisador Carlos
Chagas] deveríamos ainda discutir esse assunto? Será que devíamos ter, em pleno século 21,
doenças negligenciadas? Este é
um desafio para todos que estão
à frente de sistemas de saúde”,
disse o ministro ao destacar o

papel relevante de Carlos Chagas por levar a pesquisa “da bancada à prática clínica, com seu
instinto investigativo”.
Queiroga acrescentou que a
doença ainda afeta um grande número de pessoas e que, além disso, “mais de 65 milhões de pessoas estão sob risco da doença”.
Arnaldo Medeiros disse que,
nas últimas décadas, houve uma
mudança epidemiológica significativa da doença, o que resultou em uma redução de 70% na
incidência de casos agudos. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, “atualmente, casos agudos estão mais relacionados à ingestão de alimentos
contaminados com as fezes do
barbeiro, principalmente na
Amazônia”.
Queiroga complementou a
fala de Medeiros dizendo que
“ainda persiste, em função das
desigualdades, não só a possibilidade de transmissão habitual
como outras formas”. Ele elogiou iniciativas como as dos programas IntegraChagas e o Cuida

Chagas, executados pela Fiocruz, que “devem servir de norte para que possamos trabalhar
de maneira determinada para
combater não só a forma congênita de transmissão mas também as outras formas que temos
de transmissão da doença”, disse ao usar, como exemplo, as
transmissões durante a gravidez,
de mãe para filhos; ou por meio
de transfusão de sangue.
O IntegraChagas tem por objetivo aumentar a oferta de diagnóstico e tratamento na atenção primária. Já o programa CuidaChagas (Comunidades Unidas
para Inovação, Desenvolvimento e Atenção para a Doença de
Chagas) é um consórcio internacional que desenvolve projetos pilotos de abordagem de testes e tratamentos que visa eliminar a transmissão congênita da
Chagas. As experiências piloto
têm sido implementadas em
municípios localizados no Brasil e em países vizinhos como a
Bolívia, Colômbia e o Paraguai.
(Agencia Brasil)

PT confirma indicação de
Alckmin para vice de Lula
O Diretório Nacional do PT
aprovou na quarta-feira (13) a
indicação do ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin
(PSB) para a vaga de vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aliança para
disputa da eleição presidencial
de outubro foi anunciada na semana passada, mas precisava ser
analisada formalmente pelo di-

retório do partido.
Apesar da aprovação, os partidos devem oficializar a pré-candidatura da chapa somente em maio.
Na mesma reunião, o PT
também aprovou a federação
com o PCdoB e o PV. A decisão
foi tomada no mês passado pelas legendas, mas também precisava da decisão formal do Diretório Nacional.

A lei que criou as federações
partidárias foi aprovada em
agosto do ano passado no Congresso. Com a norma, os partidos que se unirem em uma federação, antes das eleições, devem permanecer juntos por no
mínimo quatro anos, período
dos mandatos, tendo estatuto
conjunto e comportamento coerente de sua bancada.

Em geral, a medida é utilizada por pequenos partidos que
buscam fugir das cláusulas de
barreira e usam o modelo de federação antes de eventual fusão
ou incorporação definitiva.
Em 2006, Lula e Alckmin
disputaram o segundo turno da
eleição presidencial e o ex-presidente foi reeleito para um segundo mandato. (Agencia Brasil)

Uso do medicamento Paxlovid
pelo SUS vai à consulta pública
O medicamento Paxlovid, fabricado pela farmacêutica americana Pfizer para tratamento de
covid-19, avançou no processo
de incorporação pelo Sistema
Único de Saúde. O fármaco recebeu parecer inicial favorável da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
Único de Saúde (Conitec).

A decisão foi tomada durante reunião que ocorreu na terçafeira (12). Segundo o Ministério da Saúde, a proposta de incorporação do medicamento
seguirá o fluxo normal de avaliação da Conitec e será colocada
em consulta pública pelo prazo
emergencial de 10 dias. Consulta pública será aberta nos próxi-

mos dias após publicação no
Diário Oficial da União.
A consulta será aberta nos
próximos dias após publicação
no Diário Oficial da União
(DOU). O público poderá participar por meio do site oficial da
comissão.
O Paxlovid, composto por
comprimidos de Nirmatrelvir e

Ritonavir, teve o uso emergencial autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) em 30 de março. O fármaco é indicado para adultos
com covid-19 com risco aumentado de progressão para quadros graves da doença e que não
precisam de oxigênio suplementar. (Agencia Brasil)

Caso Flordelis: Tribunal do Júri
condena mais quatro réus
Após 22 horas de julgamento, o Tribunal do Júri de Niterói
condenou, na manhã da quartafeira (13), mais quatro acusados
de envolvimento na morte do
pastor Anderson do Carmo. São
eles: o filho biológico da exdeputada federal Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues - a
quatro anos, seis meses e 20 dias
de reclusão em regime inicialmente semiaberto; o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa - a cinco anos e 20 dias de
reclusão em regime inicialmente fechado; e sua esposa Andrea
Santos Maia, a quatro anos, três
meses e dez dias de reclusão em
regime inicialmente semiaberto; e o filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva - a dois
anos, dois meses e 20 dias de
reclusão em regime inicialmente semiaberto, por associação
criminosa armada.
Carlos Ubiraci foi absolvido
das acusações de homicídio triplamente qualificado consumado e da tentativa de homicídio
duplamente qualificado. O advo-

gado da família do pastor Anderson do Carmo, Ângelo Máximo,
disse que entrou com recurso
contra a absolvição: “Entrei com
recurso para anular a sentença
em relação ao Carlos e trazê-lo
a novo julgamento perante o Tribunal de Júri de Niterói. Com
relação aos demais réus, a assistência de acusação está satisfeita”.
André Luiz de Oliveira também seria julgado na quarta-feira, mas, por motivos de saúde do
advogado, o seu júri será remarcado.
O julgamento começou às
11h de terça-feira (12) e terminou às 9h de quarta-feira. Foram
ouvidas 12 testemunhas, nove de
acusação e três de defesa. Outras quatro testemunhas foram
dispensadas. Depois, os quatro
réus foram interrogados e, em
seguida, acusação e defesa fizeram suas sustentações.
Em razão do número de acusados no processo, a juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce
optou por dividir o julgamento

em duas sessões. A segunda sessão do júri ocorrerá no dia 9 de
maio, quando serão julgadas
Flordelis, sua filha biológica
Simone dos Santos Rodrigues;
a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.
Adriano dos Santos Rodrigues, o ex-PM Marcos Siqueira
da Costa e sua esposa Andrea
Santos Maia foram condenados
por uso de documento falso e
associação criminosa armada.
Eles foram condenados pelo
envolvimento na produção de
uma carta em que Lucas Cezar
dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, assumiria a
culpa pelo assassinato do pastor.
O advogado do ex-PM e sua
esposa, George de Farias, disse
que a defesa está satisfeita quanto à sentença da Andrea porque
não havia materialidade que pudesse ligá-la à questão da carta
nem à ex-deputada Flordelis.
Dois filhos condenados
No dia 24 de novembro de

2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico
da ex-deputada federal Flordelis, a 33 anos, dois meses e 20
dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de
fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação
criminosa armada.
Ele foi denunciado como
autor dos disparos de arma de
fogo que provocaram a morte do
pastor Anderson do Carmo de
Souza, marido da ex-parlamentar, morto a tiros no dia 16 de
junho de 2019.
Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos
de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a
nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele
foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma
usada no assassinato do pastor.
(Agencia Brasil)

Fernando de Noronha deixa de exigir
testes de covid-19 para turistas
A administração da Ilha de
Fernando de Noronha anunciou
na quarta-feira (13) que deixará
de exigir testes negativos de
covid-19 para quem desejar viajar ao arquipélago. A medida vale
para turistas e para moradores do
local e entrará em vigência na
próxima sexta-feira (15).

Pelos protocolos da administração, segue obrigatória a
apresentação do cartão de vacinação ou de um comprovante
equivalente que ateste a conclusão do ciclo vacinal, com as duas
doses de imunizante contra a
covid-19 ou dose única.
Pessoas acima de 55 anos

terão de comprovar também que
tomaram a dose de reforço.
Adolescentes com idades entre
12 e 17 anos terão de comprovar que receberam pelo menos
uma dose de imunizantes contra
a covid-19.
A administração reduzirá a
testagem de pessoas embarcan-

do para fora da ilha. Em vez dos
30% avaliados até o momento,
o procedimento será feito em
20% dos viajantes.
Segundo o governo do estado de Pernambuco, todos os cidadãos do território já receberam as duas doses. (Agencia
Brasil)

