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Notas explicativas da Administração às demonstrações 
contábeis combinadas Em 31 de dezembro de 2021 (Em Reais)
1. Informações gerais: A CONSTRUTORA PORTO S.A. é uma 
Sociedade Anônima Fechada de Palmas - TO fundada em 30 de 
janeiro de 1992. Sua atividade principal é Construção de Edifícios, 
bem como a manutenção e reparação de tanques, reservatórios 
metálicos e caldeiras, aparelhos e instrumentos de medida, teste 
e controle, aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equi-
pamentos de irradiação, instrumentos ópticos, geradores, trans-
formadores e motores elétricos, reparação de baterias e acumula-
dores elétricos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente, exceto para veículos. 2. Resumo 
das principais práticas contábeis: As políticas foram aplicadas 
em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos 
que seja declarado o contrário. Essas demonstrações contábeis 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as quais abrangem os Pronunciamentos Técnicos de 
Contabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), especialmente o CPC PME - Empresas de Médio e 
Pequeno Porte. A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com o CPC PME exige a utilização de determina-
das estimativas contábeis essenciais, requer, ainda, que a Admi-
nistração da Companhia julgue da maneira mais apropriada a 
aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamen-
tos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração das 
demonstrações contábeis e os seus efeitos são apresentados nas 
notas explicativas. Todos os valores são apresentados em reais, 
exceto de outro modo indicado, arredondados o valor mais próxi-
mo de mil reais ou milhares de reais. As presentes demonstrações 
contábeis foram aprovadas pela administração da empresa em de 
25 de fevereiro de 2022. As principais políticas contábeis adota-
das na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas 
a seguir. As políticas foram aplicadas em consistência com todos 
os exercícios apresentados, a menos que seja declarado o contrá-
rio. 2.1 Moeda funcional: Os itens incluídos nas demonstrações 
contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambien-
te econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em R$, que é a 
moeda funcional da Companhia, também, a moeda de apresenta-
ção. 2.2 Demonstrações contábeis combinadas: As demons-
trações contábeis combinadas da Companhia, que são de res-
ponsabilidade da Administração das empresas integrantes da 
combinação, estão sendo apresentadas exclusivamente com o 
objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração contá-
bil, informações relativas à totalidade das atividades da Compa-
nhia, independentemente da disposição de sua estrutura societá-
ria e dos requisitos de apresentação de demonstrações contábeis 
estabelecidas nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), especialmente o CPC PME 
- Contabilidade para Médias e Pequenas Empresas: Os seguintes 
critérios foram adotados para a combinação das demonstrações 
contábeis de cada empresa participante da combinação: a. Crité-
rios de combinação: Foram incluídos os saldos das contas patri-
moniais e de resultado das empresas participantes da combina-
ção (Porto e SCP Manutenção), bem como eliminados os saldos 
resultantes de operações realizadas entre as empresas, incluídas 
na combinação. b. Relação das empresas incluídas nas demons-

Construtora Porto S.A
CNPJ 37.243.599/0001-02

Demonstrações Contábeis encerradas  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 (Valores 
expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo 2021 2020
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.583.909 6.019.017
Aplicações Financeiras 8.247.496 –
Contas a Receber de Clientes 51.731.058 8.969.738
Estoques 7.698.116 –
Impostos a Recuperar 2.848 439
Outros Valores a Receber 5.836.215 1.127.267
Total do Ativo Circulante 78.099.642 16.116.461
NÃO CIRCULANTE 2021 2020
Créditos Diversos 9.215 802.667
Investimentos 18.795.722 10.726.050
Imobilizado Líquido 667.256 620.279
Intangível – 1.600
Bens de Terceiros 324.443 –
Total do Ativo não Circulante 19.796.636 12.150.596
TOTAL DO ATIVO 97.896.278 28.267.057
Passivo e patrimônio líquido 2021 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 2.167.342 2.144.968
Empréstimos e Financiamentos 19.740.990 1.293.010
Obrigações Trabalhistas 2.514.809 1.083.401
Obrigações Tributárias 3.538.803 2.944.066
Empréstimos Partes Relacionadas 7.693.685 806.470
Total do Passivo Circulante 35.655.629 8.271.915
NÃO CIRCULANTE 2021 2020
Obrigações Tributárias - Não Circulante – 793.512
Partes Relacionadas - Passivo 19.113.486 1.222.183
Impostos Diferidos 1.835.489 573.233
Total do Passivo não Circulante 20.948.975 2.588.928
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 11.599.000 11.599.000
Reserva de Lucros 28.784.608 3.855.320
Resultado Legal 908.066 908.066
Total do Patrimônio Líquido 41.291.674 16.362.386
AFAC – 1.043.828
Total do Patrimônio Líquido e AFAC 41.291.674 17.406.214
TOTAL DO PASSIVO 97.896.278 28.267.057
As notas explicativas da Administração são parte integrante 

das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados  
Em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais,  

exceto quando indicado de outra forma)
2021 2020

Receitas Operacionais
Receita Operacional Bruta 121.143.884 43.770.054
(-) Deduções (9.399.223) (4.537.284)
Receita Operacional Líquida 111.744.661 39.232.770
(-) Custos Operacionais
Custos dos produtos e serviços 
 vendidos (20.064.921) (27.875.117)
Lucro Bruto 91.679.740 11.357.653
(-) Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas (64.915.732) (1.264.999)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais 339 150.237

(64.915.393) (1.114.762)
Resultado Operacional 26.764.347 10.242.891
(+/-) Resultado Financeiro
Resultado Financeiro 430 4.892
Resultado Antes dos Impostos 26.764.777 10.247.783
Tributos Diferidos (1.835.489) (573.233)
Lucro líquido do exercício 24.929.288 9.674.550
As notas explicativas da Administração são parte integrante 

das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos resultados abrangentes  

Em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais, 
exceto quando indicado de outra forma)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 24.929.288 9.674.550
Outros resultados abrangentes
 Realização do ajuste de avaliação 
  patrimonial

–

–

–

–
Resultado abrangente total 
 do exercício atribuível a 24.929.288 9.674.550
As notas explicativas da Administração são parte integrante 

das demonstrações contábeis.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  

Em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais,  
exceto quando indicado de outra forma)

Capital
Lucros  

Acumulados
Reserva  

Legal Total
Saldo em 
 31/12/2020 11.599.000 3.855.320 908.066 16.362.386
Lucro do 
 Exercício 24.929.288 – – 24.929.288
Saldo em 
 31/12/2021 36.528.288 3.855.320 908.066 41.291.674
As notas explicativas da Administração são parte integrante 

das demonstrações contábeis

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais,  

exceto quando indicado de outra forma)
2021

Lucro Líquido do exercício 24.929.288
Depreciação e amortização 53.023
(Aumento)/redução nos ativos operacionais 55.170.793
(Aumento)/ redução em contas a receber 42.761.320
(Aumento)/ redução em estoques 7.698.116
(Aumento)/ redução em impostos a recuperar 2.409
(Aumento)/ redução em outros valores a receber 4.708.948
Aumento/(redução) nos passivos operacionais 28.645.970
Aumento/(redução) em Fornecedores 22.374
Aumento/(redução) em Obrigações Trabalhistas 1.431.408
Aumento/(redução) em Obrigações tributárias 1.856.993
Aumento/(redução) em partes relacionadas 25.335.195
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento 7.646.040
  Imobilizado 371.420
 Investimentos 8.069.672
  Intangível (1.600)
 Créditos Diversos (793.452)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos16.000.940
  Empréstimos e Financiamento 16.000.940
Caixa líquido proveniente das ativ. de financ. 6.812.388
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes 
 de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.019.017
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.831.405
Acréscimo/(redução) líquido no caixa 
 e equivalentes de caixa 6.812.388
As notas explicativas da Administração são parte integrante 

das demonstrações contábeis.

trações contábeis combinadas: As demonstrações contábeis 
combinadas da Companhia incluem as demonstrações contábeis 
das referidas empresas: • CONSTRUTORA PORTO S.A; e • SCP 
MANUTENÇÃO TO. 2.3 Caixa e Equivalentes de Caixa: Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplica-
ções financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do tí-
tulo ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco in-
significante de mudança de valor, os quais são registrados pelos 
valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as 
datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 
de realização. 2.4 Instrumentos Financeiros: 2.4.1 Categorias: 
A categoria depende da finalidade para a qual os ativos e passivos 
financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no 
reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos fi-
nanceiros mantidos pela Companhia são classificados sob as se-
guintes categorias: Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado: São ativos financeiros mantidos 
para negociação, quando são adquiridos para esse fim, principal-
mente no curto prazo e são mensurados ao valor justo na data das 
demonstrações contábeis combinadas, sendo as variações reco-
nhecidas no resultado. Os instrumentos financeiros derivativos 
também são classificados nessa categoria. Os ativos dessa cate-
goria são classificados no ativo circulante. Ativos financeiros 
mantidos até o vencimento: Compreendem investimentos em 
determinados ativos financeiros classificados no momento inicial 
da contratação, para serem levados até a data de vencimento, os 
quais são mensurados ao custo amortizado pelo método de taxa 
de juros efetiva, menos perdas por redução do valor recuperável. 
Empréstimos e recebíveis: São incluídos nessa classificação os 
ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou de-
termináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São re-
gistrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do 
balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. 
Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabili-
zados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos 
(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recupe-
rável. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos in-
corridos. Em 30 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
compreendem contas a receber de clientes. Os passivos financei-
ros mantidos pela Entidade são classificados sob as seguintes 
categorias: Passivos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado: São classificados ao valor justo por meio 
do resultado quando são mantidos para negociação ou designa-
dos ao valor justo por meio do resultado. 2.4.2 Contas a Receber 
de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos 
valores a receber de clientes pela venda de serviços e o no decur-
so normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebi-
mento é equivalente há um ano ou menos (ou outro que atenda o 
ciclo normal da Companhia), as contas a receber são classifica-

das no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa 
efetiva de juros menos as perdas estimadas das contas a receber 
(impairment). 2.4.3 Perda Estimada com Crédito de Liquidação 
Duvidosa - PECLD: As eventuais perdas estimadas com crédito 
de liquidação duvidosa do contas a receber são calculadas com 
base na análise do “aging list”, provisionando os itens de longa 
data, mas também considerando as perdas avaliadas como pro-
váveis, cujo montante é considerado pela Administração da Enti-
dade como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização 
das contas a receber, com base nos históricos de perdas. As 
despesas com a constituição da perda estimada com crédito de 
liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Despesas com 
vendas”, se houver, na demonstração do resultado combinado. 
Quando não existe expectativa de recuperação destes créditos, 
os valores creditados na rubrica “Perda estimada com crédito de 
liquidação duvidosa” são revertidos contra a perda constituída. 2.5 
Imobilizado: Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, 
acrescido de juros capitalizados durante o período de construção, 
quando aplicável para casos de ativos qualificáveis, e reduzido 
pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, 
quando aplicável. Os direitos que tenham por objeto bens corpó-
reos destinados à manutenção das atividades da Entidade e de 
suas controladas, originados de operações de arrendamento mer-
cantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma com-
pra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo 
imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos tam-
bém submetidos às depreciações calculadas de acordo com as 
vidas úteis estimadas dos respectivos bens ou duração do contra-
to, nos casos em que não há a opção de compra. Os ganhos e as 
perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da 
venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na de-
monstração do resultado. 2.6 Fornecedores e Outras Contas a 
Pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a 
pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devi-
do no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 2.7 Empréstimos e Financia-
mentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na tran-
sação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os emprés-
timos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como 
passivo circulante, a menos que a Entidade tenha um direito in-
condicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 2.8 Provisões para Riscos Pro-
cessuais: De acordo com o CPC 25, a Companhia, reconhece 
uma provisão quando existe uma obrigação presente decorrente 
de um evento passado, uma transferência de benefícios econômi-
cos é provável e o valor dos custos de transferência pode ser es-
timado de maneira confiável. Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não respondia a processos judiciais a seu desfavor, 
dessa forma, não há passivos contingentes passíveis de reconhe-
cimento nas demonstrações contábeis. 2.9 Reconhecimento da 
Receita: As receitas de obras por empreitada de contratos em 
longo prazo são apropriadas, com base no regime de competên-
cia, de acordo com o progresso físico das obras.  A receita é reco-
nhecida na extensão da transferência contínua dos riscos e bene-
fícios ao contratante dos serviços à medida que a prestação de 
serviço é realizada, nos termos da Orientação OCPC 04 - Aplica-
ção da Interpretação Técnica do ICPC 02 às Entidades de Incor-

poração, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). A receita líquida é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos, en-
cargos e tributos sobre vendas. 3. Gestão de risco financeiro: 
3.1. Considerações gerais e políticas: A administração dos ris-
cos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por 
meio de políticas, definição de estratégias e implementação de 
sistemas de controle, definidos pelo Comitê de Tesouraria e apro-
vados pelo Conselho de Administração da Entidade. A aderência 
das posições de tesouraria em instrumentos financeiros, incluindo 
os derivativos, em relação a essas políticas é apresentada e ava-
liada mensalmente pelo Comitê de Tesouraria da Entidade e pos-
teriormente submetida à apreciação dos Comitês de Auditoria e 
Executivo e do Conselho de Administração. A gestão de riscos é 
realizada pela Tesouraria Central da Companhia, que tem tam-
bém a função de aprovar todas as operações de aplicações e 
empréstimos realizadas. 3.2. Principais fatores de risco finan-
ceiro: As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos fi-
nanceiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de 
taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de cai-
xa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O programa 
de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilida-
de dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Entidade. A gestão de 
risco é realizada pela alta administração da Entidade, segundo as 
políticas aprovadas pelos acionistas. A alta administração da Enti-
dade identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais 
riscos financeiros. (a) Risco de crédito: O risco de crédito decorre 
de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e institui-
ções financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes 
como montadoras e o mercado de reposição. O Caixa e Equiva-
lente de Caixa da Companhia não apresenta risco de crédito rele-
vante. Parte substancial dos recebíveis da Companhia estão 
concentrados com a administração pública federal e o risco de 
crédito não é relevante. A Companhia não constituiu provisão para 
créditos de liquidação duvidosa. (b) Risco de liquidez: A previsão 
de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade. A 
administração monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente 
para atender às necessidades operacionais. A Companhia possui 
perspectivas de execução de novos contratos com a administra-
ção pública, por isso, pretende captar recursos com instituições 
financeiras visando a mobilização inicial para esses novos contra-
tos. 4. Estimativas e Premissas Contábeis Críticas. A elabora-
ção das demonstrações contábeis, requerem que a Administração 
use julgamento na determinação e registro de estimativas contá-
beis. Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premis-
sas referem-se, basicamente, ao reconhecimento de receitas pela 
execução contratual, o imposto de renda diferido ativo e passivo e 
as depreciações do ativo imobilizado. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferen-
tes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. As estimativas e premissas adotadas são revi-
sadas periodicamente pela Administração da Companhia. As esti-
mativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos 
resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das esti-
mativas contábeis são reconhecidos no período da revisão. 5. 
Caixa e Equivalentes de Caixa: O saldo de caixa e bancos com-
preendem os depósitos em conta corrente disponíveis para uso 
imediato. Os referidos saldos decorrem da estratégia e do fluxo 
normal das operações da Companhia. 6. Contas a Receber: A 
administração da Companhia não identificou necessidade de 
constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa, ten-
do em vista que os créditos estão relacionados com a administra-
ção pública. (a) A companhia, registra contabilmente em contas a 
receber de acordo com a evolução física/ou prestação de serviços 
em sua respectiva competência. A emissão da nota fiscal depende 
de anuência da contratante, a qual ocorre sempre no início do 
mês subsequente. Está prática está de acordo com o disposto no 
CPC 47 - Receita com contrato de cliente e com o CPC 04 - Apli-
cação da Interpretação técnica ICPC 02- às Entidade de incorpo-
ração imobiliária Brasileiras. (b) Referem-se aos serviços já exe-
cutados e faturados. (c) Os respectivos impostos sobre a receita 
ainda não faturada estão registrados no passivo não circulante. 7. 
Partes Relacionadas: As principais transações com partes rela-
cionadas e seus efeitos estão descritos a seguir: a) Controladores: 
A Companhia é controlada por empresa brasileira, que detém 100 
% das ações que representam o seu capital social. b) Transações 
realizadas com pessoas e empresas ligadas: A Companhia efe-
tuou operações com partes relacionadas, por meio de emprésti-
mos. 8. Patrimônio Líquido: Capital social: Em 31 de dezembro 
de 2021, o capital da Companhia era de R$ 11.599.000 (onze mi-
lhões e quinhentos e noventa e nove mil reais). A Companhia, fica 
autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente 
de reforma estatutária. 9. Seguros: A Companhia adota uma po-
lítica de seguros que considera, principalmente, a concentração 
de riscos e sua relevância, contratados em montantes considera-
dos suficientes pela Administração, levando em consideração a 
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores 
de seguros. 10. Provisão para Riscos Processuais: A Compa-
nhia não está envolvida em processos judiciais, dessa forma, não 
há constituição de provisão para riscos processuais. 11. Indicado-
res Financeiros: A Companhia participa de processos licitatórios 
perante a administração pública, abaixo demonstramos os princi-
pais indicadores financeiros de liquidez da Companhia em 31 de 
dezembro de 2021:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG = 1,73
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total SG = 1,73
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante LC = 2,19
Passivo Circulante

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Realizado Autorizado Lucros ou Prejuízos Acumulados

Capital Social Lucros Acumulados Lucro Líquido do Exercício Prejuízo Líquido do Exercício Ajustes Total
Saldo em 31/12/2020 1.295.400,00 282.230,03 132.505,08 20.757,07 1.730.892,18
Transferência para Reservas 132.505,08 (132.505,08) (20.757,07) (20.757,07)
Distribuição de Lucros (131.608,89) (131.608,89)
Prejuízo Líquido (45.410,98) (45.410,98)
Ajustes (19.239,21) (19.239,21)

1.295.400,00 283.126,22 0,00 (45.410,98) (19.239,21) 1.513.876,03

Corcovado Construções Ltda. 
C.N.P.J.: 30.709.751/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2021
Balanço Patrimonial

Descrição 2021 2020
Ativo 31/12/2021 31/12/2020

Ativo Circulante 1.642.879,15d 1.771.528,34d
Disponibilidades 1.115,70d 117.758,89d

Caixa Geral 0,00 117.758,89d
Caixa 0,00 117.758,89d

Bancos Conta Movimento 1,00d 0,00
Bradesco - Ag 2397.C/C 81246-3 1,00d 0,00

Aplicações Financeiras Liquidez Imediata 1.114,70d 0,00
Aplicação Bradesco - 81246-3 1.114,70d 0,00

Créditos 1.641.763,45d 1.653.769,45d
Duplicatas a Receber 0,00 12.506,00d

Real Construtora e Incorporadora Ltda 0,00 12.506,00d
Adiantamentos a Fornecedores 500,00d 0,00

Gaia Engenharia Ltda 500,00d 0,00
Adiantamento a Sócios-Diretores 1.195.000,00d 1.195.000,00d
Pedro Areas Villaça 1.195.000,00d 1.195.000,00d

Estoques - Atividade Imobiliária 446.263,45d 446.263,45d
Imóveis Adquiridos para Revenda 446.263,45d 446.263,45d

Ativo Não-Circulante 3.209,77d 4.364,70d
Imobilizado 3.209,77d 4.364,70d

Imobilizado em Geral 5.774,65d 5.774,65d
Máquinas e Equipamentos 5.774,65d 5.774,65d

(-) Depreciações 2.564,88c 1.409,95c
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. 2.564,88c 1.409,95c

Total Ativo 1.646.088,92d 1.775.893,04d

Descrição 2021 2020
Passivo 31/12/2021 31/12/2020

Passivo Circulante 132.212,89c 45.000,86c
Empréstimos e Financiamentos 90.138,67c 0,00

Empréstimos Pessoa Jurídica 90.138,67c 0,00
Construtora Porto SA 51.938,67c 0,00
ARJ Brasil Holding S/A 38.200,00c 0,00

Obrigações Tributárias 42.074,22c 45.000,86c
Impostos Federais 42.074,22c 45.000,86c

Simples Nacional a Recolher 42.074,22c 45.000,86c
Patrimônio Líquido 1.513.876,03c 1.730.892,18c

Capital Social 1.295.400,00c 1.295.400,00c
Capital Realizado 1.295.400,00c 1.295.400,00c

Pedro Areas Villaça 95.400,00c 95.400,00c
ARJ Brasil Holding S/A 1.200.000,00c 1.200.000,00c

Lucros ou Prejuízos Acumulados 218.476,03c 435.492,18c
Lucros ou Prejuízos 218.476,03c 435.492,18c

Lucros Acumulados 414.735,11c 282.230,03c
Lucro Liquido do Exercício 0,00 132.505,08c
(-) Prejuízo Liquido do Exercício 45.410,98d 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores 19.239,21d 20.757,07c
(-) Distribuição de Lucros 131.608,89d 0,00

Total Passivo e Patrimônio Líquido 1.646.088,92c 1.775.893,04c

Demonstração do Resultado do Exercício Em 31/12/2021
Descrição 2021 2020
Receita Líquida 0,00 135.224,15
Lucro Bruto 0,00 135.224,15
Despesas Administrativas (9.384,66) (2.719,07)

Despesas Gerais
Energia Elétrica (2.229,74) (2.719,07)
Serviços Prestados por Terceiros (5.999,99) 0,00
Depreciações e Amortizações (1.154,93) 0,00

Despesas Financeiras (23.520,33) 0,00
Despesas Financeiras

Juros de Mora (21.166,46) 0,00
Taxas Bancárias (2.353,87) 0,00

Receitas Financeiras 0,01 0,00
Receitas Financeiras

Receita de Juros e Descontos 0,01 0,00
Resultado Operacional (32.904,98) 0,00
Despesas Não Operacionais (12.506,00) 0,00

Despesas Não Operacionais (12.506,00) 0,00
Resultado Antes do IR E CSL (45.410,98) 0,00
Resultado do Execício (45.410,98) 132.505,08

Resultado do Exercício
Prejuízo do Exercício (45.410,98) 132.505,08

(45.410,98) 132.505,08
Demostração dos Fluxos de Caixa

Lucro Líquido do exercício (45.411)
Depreciação e amortização 1.155
Ajustes de Exercícios Anteriores 19.239
(Aumento)/redução nos ativos operacionais 12.506
(Aumento)/ redução em contas a receber 12.506
(Aumento)/ redução em estoques 0
(Aumento)/ redução em impostos a recuperar 0
(Aumento)/ redução em outros valores a receber 0
Aumento/(redução) nos passivos operacionais 90.967
Aumento/(redução) em Fornecedores 88.040
Aumento/(redução) em Obrigações Trabalhistas 2.927
Aumento/(redução) em Obrigações tributárias 0
Aumento/(redução) em partes relacionadas 0
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento 0
 Imobilizado 0
 Investimentos 0
 Intangível 0
 Créditos Diversos 0
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 131.609
 Empréstimos e Financiamento 0
 Distribuição de Dividendos 131.609
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos (116.643)
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 117.759
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.116
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (116.643)
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