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Notas explicativas da administração às 
demonstrações contábeis para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em reais) 

1. Contexto operacional 

A A 3P Brasil Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias Publico-Privadas e Partcipações 
S.A. (Companhia) foi constituída em 25 de novembro de 2002, com sede na Cidade de Santana de 
Parnaíba, na Avenida Yojiro Takaoka, nº 4.384, conjuntos 701 Conj. 5461, Edifício Shopping 
Service.  

A 3P Brasil Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias Publico-Privadas e Partcipações S.A. 
tem como atividade preponderante a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e 
terceirização, sendo seu principal foco a gestão de Postos de Poupatempo, tendo como principal 
cliente a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP. 

As demonstrações contábeis da Companhia foram aprovadas na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 28 de março de 2022. 

2. Base de preparação 
a) Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às empresas de médio e pequeno porte 
seguindo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.255/09, que aprovou a  
NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (“NBC TG 1000 
(R1)”). 

b) Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional da Empresa é o Real (R$). Todos os valores apresentados nessas 
demonstrações contábeis estão expressos em  reais, exceto quando indicado de outra 
forma. 

c) Uso de estimativas e julgamentos 

Na preparação dessas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os 
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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 com relação às 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. 

3. Principais práticas contábeis 
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis: 

a) Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros foram contabilizados e estão sendo apresentados 
conforme disposições integrais das Seções 11 e 12 da NBC TG 1000 (R1). 

Reconhecimento e mensuração 

A Empresa reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte 
das disposições contratuais do instrumento. 

Os ativos ou passivos financeiros básicos são reconhecidos pelo custo da operação, a 
menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Se o acordo constitui 
uma transação financeira, a Empresa avalia os ativos e passivos financeiros com base no 
valor presente dos pagamentos futuros, descontados pela taxa de juros de mercado para 
instrumento de dívida semelhante. 

A Empresa baixa um ativo financeiro apenas quando: (i) os direitos contratuais para os 
fluxos de caixa do ativo financeiro vençam ou sejam liquidados; (ii) a Empresa transfira 
para outra parte praticamente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo 
financeiro; (iii) a Empresa, apesar de ter retido alguns riscos e benefícios relevantes da 
propriedade, transferiu o controle do ativo para outra parte e a outra parte tem a 
capacidade prática de vender o ativo na íntegra para terceiros não relacionados, e é capaz 
de exercer essa capacidade unilateralmente, sem precisar impor restrições adicionais à 
transferência. 

A Empresa baixa um passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) apenas quando 
ele é extinto – ou seja, quando a obrigação especificada no contrato é cumprida, cancelada 
ou expira. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, 
os quais são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 

c) Contas a receber 

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado seguindo o regime de 
competência. 

d) Estoques 

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, que não supera os valores de 
mercado ou valor líquido de realização. Os custos desses estoques são reconhecidos no 
resultado quando da venda. 

e) Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, é constituída considerando-se a avaliação 
individual dos créditos, a análise da conjuntura econômica e o histórico de perdas 
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registradas em exercícios anteriores por faixa de vencimento, em montante considerado 
suficiente pela Administração da Companhia para cobertura de prováveis perdas na 
realização. 

 

f) Imobilizado 

Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 

Os ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, 
e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. 

g) Depreciação 

A depreciação é reconhecida no resultado com base no método linear de cada parte de um 
item do imobilizado. 

Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado 

Os itens de ativo imobilizado que apresentam indícios de que seus custos registrados são 
superiores aos seus valores de recuperação são revisados para determinar a necessidade de 
provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização.  

O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou 
o valor em uso. Se o montante recuperável de um ativo calculado for menor que seu valor 
contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 

A Administração da Empresa não identificou nenhum indício de que o ativo imobilizado 
pudesse estar com custos superiores aos seus valores recuperáveis em 31 de dezembro de 
2021 e 2020. 

h) Demais ativos circulantes e não circulantes 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços. 

i) Passivos circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a 
data do balanço. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. 

j) Apuração do resultado 

O resultado foi apurado segundo o regime de competência.  

Receita 

As receitas (operacionais, financeira, outras) são mensuradas pelo valor justo (acordado em 
contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando os benefícios 
econômicos futuros fluírem para a Empresa. 

k) Imposto de renda e contribuições social 

São calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social para fins de determinação de exigibilidade. Portanto, as inclusões ao 
lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas 
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temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente 
geram créditos ou débitos tributários diferidos. 

Os créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias são reconhecidos 
somente na extensão em que sua realização seja provável.   

l) Novas pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações ainda não em vigor  

A Empresa adota o CPC PME como base de suas contabilizações. Neste cenário, não há 
conhecimento de alterações ou interpretações em vigor para o exercício iniciado em 1o de 
janeiro de 2019 que tenham impacto relevante nas demonstrações contábeis da Empresa. 

 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
  

31/12/2021 
  

31/12/2020 
      
Caixa 3.586 3.586 
Banco Itaú 63.506 2.066.486 
Banco Safra 19.456 - 
Aplicações financeiras  2.800.805 - 
Total 2.887353 2.070.072 

As aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras nacionais e refletem as 
condições usuais de mercado. São substancialmente compostas por aplicações de renda fixa 
remuneradas pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), os quais podem ser resgatados a 
qualquer momento sem qualquer prejuízo a liquidez da Empresa.  

5. Contas a receber de clientes 
  

31/12/2021 
 

31/12/2020 
      
Duplicatas a receber  3.387.993 2.268.090 
(-) Provisão crédito liquidação duvidosa (i) - - 
Total 3.387.993 2.268.909 
      

A seguir estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento: 

   31/12/2021 31/12/2020 
     

 
 

A vencer    
Até 30 dias   3.387.993 2.268.090 
31 a 60 dias  - - 
61 a 90 dias   - 
Acima 91 dias   - 
      
Vencidos    
Até 30 dias   - - 
31 a 60 dias  - - 
61 a 90 dias  - - 
Acima 91 dias  - - 
Total  2.387.993 2.268.090 
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6. Impostos a recuperar 
  

31/12/2021 
 

31/12/2020 
       
PIS  26.096 - 
Cofins  120.443 - 
IRRF  - 351.526 
CSLL  110.293 264.556 
OUTROS 441.623 2.334.997 
Total 698.455 2.951.081 

7. Outros créditos 

    
 31/12/2021 31/12/2020 
       
Adiantamentos a terceiros  1.718 3.303 
Adiantamentos a funcionários 20.503 - 
Depositos restituíveis judiciais 2.334.997 - 
Dividendos a receber - 1.854.903 
Total 2.357.218        1.858.206  

 

8. Transações com partes relacionadas  
A transação com partes relacionadas compreende operação de empréstimo entre as empresas com 
juros de 0,6% a.m. sem prazo definico para liquidação. O saldo existente em 31/12/2020 esta 
demonstradas a seguir, e compreendem:  

 31/12/2021 31/12/2020 
      
Contas a receber ativo não circulante     
B2BR Business to Business Informática do Brassil 10.744.517 10.007.135 
Drexel S/A 7.633.044 6.944.078 
Globalweb Outsourcing 8.537.067 749.196 
Outros  190.816 434.868 
   
Total 27.105.444 18.135.277 
   

    31/12/2021 31/12/2020 
    
Contas a pagar passivo não circulante   

   
Total  - - 
  - 
Total liquido - - 
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9. Investimento 
 31/12/2021 31/12/2020 
      
Investimentos     
Consorcio Faça Facil 8.417.034 14.719.527 
Outros  1.874.280 1.782.100 
   
Total 10.291.314 16.501.627 
   

    31/12/2021 31/12/2020 
    

 

10. Imobilizado 
a) Composição do imobilizado 

  
31/12/2021 

  
31/12/2020 

 % - Taxa 
anual de 

depreciaçã
o Custo  

Depreciação 
acumulada  Líquido 

 

Líquido 
            
Equipamentos de 
informática 

20 443.207 (117.259) 325.947 427.596  

Instalaçoes 10 - - - -  
Veiculos 20 - -  -  
Móveis e 
utensílios 

10 4.759 (432) 4.327 1.399  

Total  447.966 (117.691) 330.275 394.177  

O ativo imobilizado da empresa está livre de garantias ou penhor. 

 

11. Emprestimos e financiamentos 
  31/12/2021 31/12/2020 
      
Desenvolve SP 639.000 3.886.942 
Banco Safra 600.000 - 
Total 1.239.000 12.091.051 

 

12. Fornecedores 
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  31/12/2021 31/12/2020 
      
Fornecedores nacionais 753.428 247.848 
Fornecedores exterior - - 
Total 753.428 247.848 

13. Obrigaçoes tributarias 
  31/12/2021 31/12/2020 
    
INSS/FGTS  96.739 
IRPJ 457.299  
IRRF 5.492 4.477 
ISS 83.755 58.149 
CSRF 24.445 6.154 
PIS/Cofins 158.325 90.139 
PIS/Cofins Diferido 313.388 204.618 
Parcelamentos curto prazo    
Parcelamento longo prazo  4.033.332 4.388.019 
Total 5.076.037 4.848.295 
     
Total circulante 1.042.705 420.276 
     
Total não circulante 4.033.332 4.388.019 

 

14. Obrigações trabalhistas 
  31/12/2021 31/12/2020 
      
Salários a pagar 2.280.453 674.573 
INSS/FGTS 853.916 96.739 
Provisão férias  1.580.455 497.523 
Total 4.724.824 1.063.126 

 

15. Outras contas a pagar 
  31/12/2021 31/12/2020 
      
Dividendos a pagar - 395.780 
   
   
Total - 395.780 

 

16. Emprestimos Longo Prazo 
  31/12/2021 31/12/2020 
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Desenvolve SP 2.014.633 - 
Banco Safra 1.900.000  
   
Total 3.914.633 - 

17. Patrimônio líquido  
a) Capital social 

O capital social da Empresa, expresso em moeda corrente nacional, é de  
R$ 21.280.155 . 

 

18. Receita operacional líquida  

  31/12/2021 31/12/2020 
    
Receita prestação de serviços  43.271.245 12.455.458 
Vendas canceladas/devoluções - - 
Receita bruta de vendas  43.271.245 12.455.458  

    
PIS/COFINS  (3.999.911) (1.095.593) 
ISS  (1.216.210) (463.617) 
Deduções  (5.216.121) (1.532.210) 
       
 Receita líquida  38.055.124 10.923.248 

19. Custo dos produtos vendidos     
  31/12/2021 31/12/2020 
    

Custos participação consorcios  (4.623.424) 
Custos com pessoal (25.965.950)  
Custos licencas - - 
Custo com terceiros  (908.014) - 
Custos com ocupação  - 
Custo com utilidades e serviços (4.018.454) - 
Custo com viagens (2.674) - 
Perdas com duplicatas (2.287) - 
Custo Depreciação/Amortizacao (66.878) - 
Custos gerais (61.613) - 
Total (31.025.870) (4.623.424) 
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20. Gerais e administrativas 
   31/12/2021 31/12/2020 
    
Despesas com pessoal  (638.926) (5.508.499) 
Marketing  (41.534) (23.684) 
Utilidades e serviços  (41.818) (535.416) 
Viagens  (65.207) (13.814) 
Seviços de Terceiros  (1.190.725) (1.064.791) 
Depreciação/Amortizacao  (83.791) (22.109) 
Seguro  - (49.321) 
Impostos e taxas  (2.414) (1.732) 
Despesas gerais  (1.246.924) (1.079.784) 
    
Total  (3.311.339) (8.299.150) 

21. Outras receitas e despesas operacionais 
   31/12/2021 31/12/2020 
    
Resultado Equivalencia Patrimonial  3.716.746 1.794.726 
Brindes  (10.370) - 
    
Total  3.706.376 1.794.726 

22. Resultado financeiro líquido 
   31/12/2021 31/12/2020 
    
Receitas financeiras  298.089 - 
Despesas financeiras  (673.442) (54.128) 
    
Resultado financeiro liquido  (375.353) (54.128) 
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23. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados e registrados com base no resultado 
tributável, incluindo os incentivos fiscais que são reconhecidos à medida do pagamento dos 
tributos e considerando as alíquotas previstas pela legislação tributária vigente. 

23.1. Demonstração das despesas (IRPJ e de CSLL) 
A conciliação do IRPJ e CSLL, calculados pelas alíquotas previstas na legislação tributária, para os seus 
valores correspondentes na demonstração do resultado, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 é apresentada a seguir: 

 31/12/2021 31/12/2020 

     

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (LAIR) 7.048.938 101.272 

   

( + ) Adições:   

Despesas indedutíveis   

Provisões perdas estimadas não dedutíveis   

Reversão Diferimento receitas/custos vendas órgão publico   

Diferimento receitas/custos vendas órgão publico 863.626  

    

( - ) Exclusões:   

( - ) Resultado equivalência patrimonial 3.716.746 1.754.726 

( - ) Reversão ou uso de provisões ou perdas estimadas não dedutíveis   

( - )Reversão Diferimento receitas/custos vendas órgão publico   

( - ) Diferimento receitas/custos vendas órgão publico (509.218)  

   

Base de cálculo do IRPJ e da CSLL 3.626.601 (1.693.454) 

    

( +/- ) Diferenças permanentes   

Compensação base negativa prejuízo fiscal   

Base de cálculo do IRPJ e da CSLL 3.626.601 (1.693.454) 

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota combinada de 34%   

    

Despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (1.229.444) - 
 
 

24. Instrumentos financeiros 
A Empresa opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações 
financeiras e caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a receber, contas a pagar, salários, 
férias e encargos. 

Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor 
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros de mercado, se aproximando, 
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante esse exercício, a Empresa 
não realizou operações com derivativos. 

Em função das características e forma de operação, bem como a posição patrimonial e financeira 
em 31 de dezembro de 2021, a Empresa está sujeita aos fatores de: 

Riscos de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de suas operações.  

Risco de liquidez 
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Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo financeiro. A abordagem da Empresa na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação da Empresa. 

Risco de taxa de juros 

Decorre da possibilidade de a Empresa sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre suas aplicações financeiras. Visando à mitigação desse tipo de risco, a 
Empresa busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pós-fixadas.  

25. Cobertura de seguros  

A Empresa mantém cobertura de seguros em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 

As premissas de riscos, dadas as suas naturezas, não fazem parte do escopo de auditoria das 
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores. 

*     *     * 

 

 

 

 

CRC: 1SP187.730/O-5 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 
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Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em  Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido
Nota 

explicativa 2021 2020

Nota 
explicativa 2021 2020

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.887.353    2.070.072     Emprestimos e financiamentos 11 1.239.000      3.886.942      
Contas a receber 5 3.387.993    2.268.090     Fornecedores 12 753.428         247.848         
Tributos e contribuições a recuperar 6 698.455       2.951.081     Obrigaçoes tributárias 13 1.042.705      460.276         
Outros créditos 7 2.357.218    1.858.206     Obrigações trabalhistas e sociais 14 4.714.825      1.063.126      

-              -              Outras contas a pagar 15 -                395.780         

Total circulante 9.331.019    9.147.449    7.749.958     6.053.972     

Não circulante
Não circulante

Emprestimos e financiamentos 16 3.914.633      -                
Partes relacionadas - contas a receber 8 27.105.444  18.135.277   Partes relacionadas - contas a pagar -                -                

-              -               Obrigaçoes tributárias 13 4.033.332      4.388.019      
27.105.444  18.135.277   -                -                

Investimentos 9 10.291.314  16.501.627   7.947.965     4.388.019      
Imobilizado 10 330.275       394.177       
Intangível -              -              Patrimônio líquido

10.621.589  16.895.804   Capital social 17 21.280.155    21.280.155    
Reserva de lucros 10.079.973 12.456.384

Total não circulante 37.727.033  35.031.081   Adiantamento para futuro aumento de capital -                

31.360.128    33.736.539    

Total do ativo 47.058.051  44.178.530   Total do passivo e do patrimônio líquido 47.058.051    44.178.530    
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Demonstrações dos resultados
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em  Reais)

Nota 
explicativ 2021 2020

Receita líquida de vendas 18 38.055.124      10.923.248    

(-) Custo dos produtos vendidos 19 (31.025.870) (4.263.424)

(=) Lucro Bruto 7.029.254       6.659.824     
18% 61%

(+/-) Despesas/receitas operacionais
Gerais e administrativas 20 (3.311.339) (8.299.150)

Outras receitas (despesas) operacionais 21 3.706.376 1.794.726

(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.424.291       155.401         

Resultado financeiro liquido 22 (375.353) (54.128)

(=) Resultado financeiro líquido (375.353)        (54.128)         

(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 7.048.938       101.272         

(-) Imposto de renda e contribuição social 23 (1.229.444) 0

(=) Lucro do exercício 5.819.494       101.272         

15% 1%
Lucro/(prejuízo) por ação 0,27                0,00              

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS 
PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES S.A.

D4Sign 6df394d5-3d66-4a3e-adb0-34b51c41708e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em  Reais)

31/12/2021 31/12/2020

Resultado Liquido 5.819.494           101.272              

Ajustes de reconciliação do resultado ao Caixa
(+) Depreciação e Amortização 166.572              166.572              

(+/-) Equivalencia Patrominial -                      -                      

(+/-) Resultado Financeiro 375.353              54.128                

(+) Juros pagos de emprestimos -                      -                      

(+) Liquido Variação cambial -                      -                      

(+) Imposto de Renda e CSLL 
EBITDAEBITDA 6.361.419           321.972              

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Capital de Giro

(Aumento)/Redução no Contas a Receber (1.119.903)          (532.280)             

(Aumento)/Redução no Inventario -                      -                      

Aumento/(Redução) no Fornecedores a Pagar 505.580              (34.689)               

Total (Aumento)/Redução no Capital de Giro (614.323)             (566.969)             

(Aumento)/Redução Demais Contas a Receber (499.012)             (3.062)                 

(Aumento)/Redução Adiantamentos -                      -                      

(Aumento)/Redução Impostos a recuperar 2.252.626           5.083.846           

(Aumento)/Redução Creditos com Empresas Ligadas (8.970.167)          (1.254.559)          

Aumento/(Redução) Adiantamentos de clientes -                      -                      

Aumento/(Redução) Bonus a apropriar -                      -                      

Aumento/(Redução) Outras Contas Pagar 3.108.308           493.849              

Total Variação em Outros Circulantes (4.108.245)          4.320.074           

(=) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 1.638.851           4.075.077           

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(Aumento)/Redução Outros Longo Prazo -                      -                      

(Aumento)/Redução com Imobilizado (102.670)             (560.354)             

(Aumento)/Redução Outros Investimentos 6.210.313           (3.194.112)          

(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 6.107.643           (3.754.466)          

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento/(Redução) Empr. e Financto Curto Prazo (2.647.942)          3.886.942           

Aumento/(Redução) Empr. e Financto Longo Prazo 3.914.633           -                      

Aumento/(Redução) Debitos com pessoas ligadas -                      -                      

(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos(=) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 1.266.691           3.886.942           

Fluxo de Caixa Acionistas
Dividendos
Aumento/(Redução) Reserva Legal (8.195.905)          (2.141.147)          

FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 817.281              2.066.406           

Caixa e Equivalentes a Caixa - Saldo Atual 2.887.353           2.070.072           
Caixa e Equivalentes a Caixa - Saldo Anterior 2.070.072           3.666                  

Variação no Caixa e Equivalentes a Caixa 817.281              2.066.406           
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