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Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil) Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ mil)Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado 
em 31/12/2021 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A LIFE CARE EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (doravante denominada como “Com-
panhia”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social lo-
calizada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, nº 1204, sala 605 - parte, Bairro 25 de 
Agosto, Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro – RJ. A Companhia 
tem por objeto a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quo-
tista, no país ou no exterior. 2. Políticas contábeis: As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem a legislação societária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpreta-
ções emitidas pelo CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais 
de contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo 
Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International Accounting Standards 
Board - IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diver-
sos métodos de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas con-
tábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para 

determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção 
de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avalia-
ção dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas do valor recuperável dos 
terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais 
riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais 
e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 

resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras de-
vido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, ex-
ceto pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais 
são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as infor-
mações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo possível, exceto quando indicado de outra forma. 

Luiz Alves Filho - Presidente - Salvador Liporace - Diretor 
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

31/12/21 31/12/20
Ativo circulante 103 214

Caixa e equivalentes de caixa 98 211
Créditos tributários 5 3

Total do ativo 103 214
Passivo circulante 896 864

Parcelamento de tributos 896 864
Passivo não circulante 4.188 4.907

Parcelamento de tributos 4.188 4.907
Patrimônio líquido (4.981) (5.557)

Capital social 272.823 272.038
Prejuízo acumulado (277.804) (277.595)

Total do passivo e patrimônio líquido 103 214

31/12/21 31/12/20
Despesas operacionais

Administrativas (27) (39)
Outras receitas/(despesas) operacionais (1) (134)

Total despesas operacionais (28) (173)
Resultado financeiro, líquido (181) (184)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (209) (357)
Tributos sobre o lucro - -

Prejuízo líquido do exercício (209) (357)
Prejuízo por ação básico (em R$) (0,001) (0,001)

(Em R$ mil) Capital social
Capital  

integralizado
Capital a 

integralizar
Prejuízo 

acumulado Total
Saldo em 31/12/2019 272.823 (1.884) (277.238) (6.299)
Integralização de capital - 1.099 - 1.099
Prejuízo líquido do exercício - - (357) (357)
Saldo em 31/12/2020 272.823 (785) (277.595) (5.557)
Integralização de capital - 785 - 785
Prejuízo líquido do exercício - - (209) (209)
Saldo em 31/12/2021 272.823 - (277.804) (4.981)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (209) (357)
Ajustes por:
Atualização de parcelamentos 80 178

(129) (179)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos (2) (1)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores - (2)
Aumento/(diminuição) nos parcelamentos circulantes
 e não circulantes (767) (855)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (898) (1.037)
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de 
investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 785 1.099

Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de 
financiamento 785 1.099
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (113) 62
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 211 149
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 98 211

Quarta-feira, 23/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://monitormercantil.com.br/caderno-digital

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-03-22T20:48:19-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




