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VER RODOVIAS S/A
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

Não circulante
Depósitos judiciais
Imobilizado

Total do ativo

31/12/2021

31/12/2020

108.669,74
588.968,87
176.358,26
182.246,99
1.056.243,86

24.615,29
647.353,00
140.360,09
77.647,65
889.976,03

82.010,08

79.926,41

1.475.008,68
1.557.018,76

1.255.053,15
1.334.979,56

2.613.262,62

2.224.955,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020
Receita bruta de de serviços e locações
(-) Tributos sobre a receita
Receita líquida
Custos de serviços prestados
Lucro bruto
Custos operacionais
Vendas
Gerais e administrativas
Resultado operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas
Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Resultado líquido

2021
2.519.069,32
(309.821,19)
2.209.248,13
2.209.248,13
(1.485.794,43)
(481.560,37)
(208.856,76)
33.036,57
1.465,75
(33.281,16)
(31.815,41)

2020
2.359.238,76
(277.932,90)
2.081.305,86
(42.658,84)
2.038.647,02
(1.390.735,83)
(344.098,57)
(165.825,44)
137.987,18
3.261,15
(55.170,65)
(51.909,50)

1.221,16

86.077,00

1.221,16

(17.378,86)
68.698,00

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Saldos em 01 de janeiro de 2020
Lucro do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aumento de capital social
Lucro do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Capital Social
7.219.836,00
7.219.836,00
1.507.245,00
8.727.081,00

Adiantamento
para futuro
aumento de capital
2.375.213,80
2.375.213,80
(1.395.419,00)

Total do
Prejuízo
patrimônio
acumulado
líquido
(7.818.362,20) 1.776.687,60
68.69 8,82 68.69 8,82
(7.749.663,38) 1.845.386,42
111 .826 ,00
1.221,16
1.221,16
979 .794 ,80 (7.748.442,22) 1.958.433,58
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ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar e outros

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

PASSIVO
Circulante
Fornecedores nacionais
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e taxas a recolher
Adiantamentos de clientes
Provisões e outras contas a pagar
Não circulante
Saldos com partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - LP

31/12/2021

31/12/2020

40.268,59
18.695,85
22.034,29
20.638,27
522,45
93.201,05
195.360,50

60.170,57
27.248,08
34.605,97
522,45
77.222,49
199.769,56

185.645,88
273.822,46
459.468,34
654.828,84

179.799,61
179.799,61
379.569,17

Total passivo
Patrimônio líquido
&DSLWDOVRFLDO
8.727.081,00
Adiantamento para futuro aumento de capital
979.795,00
Prejuízos acumulados
(7.748.442,22)
Total do patrimônio líquido
1.958.433,78
Total do passivo e patrimônio líquido
2.613.262,62

7.219.836,00
2.375.213,80
(7.749.663,38)
1.845.386,42
2.224.955,59

CNPJ 60.869.286/0001-78.
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2022, às 09h55 em
primeira chamada e às 10h25 em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 018296202.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo
124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Diretoria;
2. !PROVAÎÍOªDEªCONTASªEªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVAªAOªEXERCÓCIOªlNDOªEMªª3. Outras matérias de interesse.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

Organização Imobiliária Adália S.A.
CNPJ 60.862.273/0001-77
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2022
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os
senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
30 de junho de 2022, às 10h30min em primeira chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda
Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto
de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara
Cível - Foro Central - SP- Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 124 da
Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação
DEª CONTASª Eª DEMONSTRAÎÜESª lNANCEIRASª RELATIVASª AOSª EXERCÓCIOSª lNDOSª EMª ª 2. Outras matérias de
INTERESSE ª INCLUSIVEª CONlRMARª QUEª *ORGEª 0AUPÏRIOª 3ÏRIOª &ILHOª Eª 3ÏRGIOª 0AUPÏRIOª 3ÏRIOª SÍOª OSª ÞNICOSª $IRETORª
Presidente e Diretor Vice-Presidente respectivamente na conformidade da AGOE datada de 30 de junho de 2020.
São Paulo, 21 de junho de 2022.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
2021

2020

1.221,16

68.698,82

452.065,74
8.909,04
460.974,78

444.512,53
36.948,00
550.159,35

58.384,13
(35.998,17)
(104.599,34)
(2.083,67)
(19.901,98)
(5.213,79)
(13.967,70)
15.978,56
(107.401,96)

(524.252,11)
52.875,00
(30.886,04)
(69.913,25)
44.120,90
(39.365,70)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
Ajustes
Depreciações e amortizações
Provisão de juros de empréstimos
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar e outros
Depósitos judiciais
Fornecedores nacionais
Salários e encargos sociais
Impostos e taxas a recolher
Provisões e outras contas a pagar

Caixa líquido gerado (consumido)
nas atividades operacionais
354.793,98
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado
(672.021,27)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(672.021,27)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Parte relacionadas
117.672,47
Empréstimos bancários
283.609,27
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades de financiamento
401.281,74
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 84.054,45
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 24.615,29
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 108.669,74

(8.625,27)
(576.046,47)
(25.887,12)
(155.688,46)
(155.688,46)
106.094,16
106.094,16
(75.481,42)
99.996,71
24.615,29

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
do avanço dos contratos de serviços, incluindo os respectivos impostos
diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os impostos
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.
Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive
juros e demais encargos financeiros capitalizados.
f. Passivos circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhe cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáve l dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial. Em função do prazo do pagamento, o
cálculo do valor presente tem efeito imaterial e, portanto, não foi registrado.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil, para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
g. Depreciação
A Companhia iniciou a depreciação dos seus equipamentos técnicos em 1º de
janeiro de 2012, quando teve início a sua aplicação em atividades operacionais.
A partir de 1º de janeiro de 2013, com base em laudo técnico emitido por
perito independente, a vida útil econômica dos equipamentos técnicos
passou a ser de 10 anos.
4. Capital Social
O capital social em 31 de dezembro é de R$ 8.727.081,00 (oito milhões,
setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um reais) representado por 8.727.081
(oito milhões, setecentos e vinte e sete mil e oitenta e um) ações ordinárias
nominais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
DIRETORIA
Carlos Valério Avais da Rocha
Administrador

Marcos de Bem Guazzelli
CRC-38133/O-0 PR
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1 Contexto operacional
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
2009, e tem por objeto a prestação de serviços de engenharia rodoviária,
limitados a levantamentos, inspeções e tratamentos, estudos de diagnósticos
e avaliações, bem como vistorias e gerenciamento de pavimentos para todos
os tipos de malhas pavimentadas, aeroportos e infra-estrutura diversas.
2 Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC).
3 Resumo das principais práticas contábeis
a. Apuração de resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência do exercício. As receitas são reconhecidas mensalmente,
com base nos contratos de prestação de serviços.
b. Moeda funcional
A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o real,
de acordo com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
c. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras,
investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e
outros recebíveis, caixa e e quivale ntes de caixa, e mpréstimos e
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas.
d. Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.
e. Ativos circulante e não circulante
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor auferido, em função
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