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Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 - Em Milhares de Reais
Balanço Patrimonial Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante 65 69 88.361 82.174
Caixa e equivalantes a caixa 43 47 2.095 3.053
Contas a receber de clientes - - 63.429 59.046
Estoques - - 7.753 7.517
Impostos e contribuições a recuperar 22 22 13.739 10.782
Outras contas a receber - - 1.345 1.776
Não circulante 177.290 177.848 184.141 175.706
Depósitos compulsórios, judiciais e outros ativos - - 803 729
IR e CS diferidos 9.180 9.180 21.437 19.925
Investimentos em Subsidiárias 130.254 130.812 - -
Imobilizado - - 83.350 76.463
Intangível 37.856 37.856 78.551 78.588
Outros Ativos não circulantes - - - -
Total do ativo 177.355 177.916 272.503 257.880
Passivo e patrimônio líquido 2021 2020 2021 2020
Circulante - - 53.038 41.918
Fornecedores - - 12.376 7.830
Empréstimos e financiamentos - - 4.310 -
Salários e encargos sociais a pagar - - 11.680 10.590
Impostos e contribuições a recolher - - 5.624 5.170
Partes relacionadas - - 885 507
Outros passivos - - 18.163 17.821
Não circulante - - 42.110 38.046
Provisão para demandas judiciais - - 934 2.126
Partes relacionadas - - 22.687 21.372
Receitas diferidas - - 18.489 14.548
IR e CS diferidos - - - -
Patrimônio líquido 177.355 177.916 177.355 177.916
Capital social 207.642 207.642 207.642 207.642
Reservas de lucros (30.288) (29.726) (30.288) (29.726)
Total do passivo 177.355 177.916 272.503 257.880

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Prejuízos 
Acumulados

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2020 207.642 - (29.726) - 177.916
Resultado líquido do exercício - - - (561) (561)
Transferência para reserva
 de retenção de lucros - - (561) 561 -
Saldos em 31/12/2021 207.642 - (30.288) - 177.355

Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida - - 175.002 169.440
Custos dos serviços prestados - - (145.242) (136.661)
Lucro bruto - - 29.760 32.779
Receitas (despesas) operacionais (558) (17.701) (26.380) (30.455)
Despesas gerais e administrativas - (1) (12.513) (12.511)
Despesas com vendas - (7) (14.771) (16.247)
Amortização / Impairment de Ágio - - - -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - - 904 (1.697)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial (558) (17.693) - -
Lucro antes das receitas e despesas financeiras (558) (17.701) 3.380 2.324
Resultado Financeiro:
Receitas financeiras 1 1 5.136 7.695
Despesas financeiras (4) (28) (8.641) (21.008)
Lucro antes do IR e da CS (561) (17.728) (124) (10.989)
IR e CS: Corrente - - (1.859) (453)
Diferido - - 1.422 (6.286)
Lucro líquido do exercício (561) (17.728) (561) (17.728)

Demonstrações do Fluxo de Caixa Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021 2020 2021 2020

(4) (35) 3.742 (15.989)
Lucro líquido do exercício (561) (17.728) (561) (17.728)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
 gerado pelas (usados nas) atividades operacionais:
Provisão para créditos duvidosos - - 207 (539)
Provisão para perdas na realização de estoques - - (6) (71)
Provisão para demandas judiciais - - (1.192) 1.368
Resultado da equivalência patrimonial 558 17.693 - -
Ajuste inventário Estoques - - 203 588
Depreciação e amortização - - 6.841 5.810
Ganho (Perda) na alienação de bens do ativo imobilizado - - 51 25
IR e CS diferidos - - (1.512) (8.304)
Outros Ajustes Resultados - - (287) 2.863
(Acréscimo) decréscimo nas contas de ativo:
Contas a receber de clientes - - (4.589) (1.461)
Impostos e contribuições a recuperar - 43 (2.957) 9.436
Estoques - - (230) 6
Outros créditos - - 431 (391)

Depósitos compulsórios e judiciais - - (74) (83)
Acréscimo (decréscimo) nas contas de passivo:
Fornecedores - - 4.546 (376)
Partes relacionadas - - 1.693 4.132
Salários e encargos sociais a pagar - - 1.089 1.432
Impostos e contribuições a recolher - - 454 (1.260)
Receitas diferidas - - 3.941 2.264
Outros passivos - - 342 708
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (4) 8 8.390 (1.581)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado - (13.437) (5.020)
Recebimento por vendas de bens do ativo imobilizado - - 32 2.659
Aquisição de ativos intangíveis - - (254) 151
Caixa líquido usado nas atividades de investimento - - (13.658) (2.210)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos - - 4.310 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento - - 4.310 -
Aumento (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa (4) 8 (959) (3.791)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 47 39 3.054 6.845
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 43 47 2.095 3.054
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Publicação para atender os requerimentos dispostos na Deliberação da Junta Comercial de São Paulo - JUCESP nº 2 de 25 de março de 2015. As demonstrações financeiras completas 
encontram-se disponíveis na sede da empresa.
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Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias. 
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