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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSINATURAS

Ativo Notas 2021 2020
Ativo Circulante 53.512 5.419
Disponibilidades 2.909 1.307
Depósitos bancários 2.909 1.307
Banco Master S/A 2.909 1.307
Instrumentos financeiros 3.755 1.796
Ao valor justo por meio do resultado 4. 3.755 1.796

Outros créditos 41.848 2.316
Rendas a receber 5. 40.000 -
Diversos 1.848 2.316

Outros valores e bens 5.000 -
Despesas antecipadas 5.000 -

Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 34.583 20.000
Outros créditos 30.000 20.000
Rendas a receber 5. 30.000 20.000

Outros valores e bens 4.583 -
Despesas antecipadas 4.583 -

Total do ativo 88.095 25.419

Passivo Notas 2021 2020

Passivo Circulante 47.767 15.052

Outras obrigações 14.767 5.052

Fiscais e previdenciárias 7. 14.767 5.052

Partes relacionadas 33.000 10.000

Dividendos a pagar 6. 33.000 10.000

Patrimonio líquido 10. 40.328 10.367

Capital social 7.950 1.950

De domiciliados no país 7.950 1.950

Reservas de lucros 32.378 8.417

Total do passivo e patrimônio líquido 88.095 25.419

Individual
2021 2020

Lucro líquido do Exercício 71.961 14.914
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 71.961 14.914

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Capital 
social  

realizado

Reservas de lucros Lucros/

Legal Estatutária
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31/12/2019 1.950 356 3.147 - 5.453
Lucro líquido do
 exercício - - - 14.914 14.914
Destinação do lucro:
. Distribuição
 de dividendos - - (10.000) - (10.000)
. Reserva legal - 33 - (33) -
. Outros - - 14.881 (14.881) -
Saldos em 31/12/2020 1.950 389 8.028 - 10.367
Aumento de capital 6.000 - - - 6.000
Lucro líquido do
 exercício - - - 71.961 71.691
Destinação do lucro:
. Distribuição
 de dividendos - - - (48.000) (48.000)
. Reserva legal - 1.200 - (1.200) -
. Outras reservas - - 13.179 (13.179) -
Saldos em 31/12/2021 7.950 1.589 21.207 9.582 40.328

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

• 1. Contexto operacional. A Máxima Patrimonial, iniciou suas atividades 
em 27/11/2018 tendo como objeto social de atividades de consultoria em 
gestão empresarial.
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. 
As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administra-
ção e foram elaboradas com observância das práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Administração em 21/03/2022.
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. 
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, 
observando-se o critério “pro rata dia” para as operações de natureza 
financeira. b) Aplicações financeiras. Os Certificados de Depósitos Ban-
cários estão registrados ao custo acrescido dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço, que não excedem ao valor de mercado. Os Ins-
trumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado 
pelos valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto 
de renda e contribuição social. As provisões para o imposto de renda e a 
contribuição social são constituídas pelo regime lucro presumido, onde 
o lucro é determinado com base na presunção  calculado a partir da in-
cidência sobre a receita bruta de 32%. Sobre esse resultado são aplica-
das às alíquotas de 15%, acrescida de adicional de 10% para o imposto de 
renda e à alíquota de 9% para a contribuição social. De acordo com as 
Leis nº 9.430/1996, arts. 28 e 29, Lei nº 9.718/1998, art. 13 e Lei n.º 12.814/2013, 
art. 7º. e) Instrumento financeiro. A companhia classifica seus ativos fi-
nanceiros sob a seguinte categoria mensurados ao valor justo através do 
resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação 
de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A companhia não 
possui ativos financeiros classificados como mensurados ao valor jus-
to por meio de outros resultados abrangentes. A Companhia avalia na 
data das demonstrações financeiras a existência de evidência objetiva 
que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não 
seja recuperável. Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é 
considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência 
objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais 
eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do 
ativo (“um evento de perda” incorrido) e este evento de perda tenha im-
pacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo 
de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. Passivos 
financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por 
meio do resultado ou como empréstimos e financiamentos, conforme o 
caso. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financei-
ros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são 
inicialmente reconhecidos a valor justo. Os passivos financeiros da Com-
panhia incluem contas a pagar a fornecedores. f) Estimativas contábeis. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2021 2020
Lucro/prejuízo líquido ajustado 81.744 17.084
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social 81.744 17.084
Variação de ativos e passivos (57.330) (1.301)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (1.960) 2.244
(Aumento) redução de outros créditos (49.531) (2.081)
(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens (9.583) -
Aumento (redução) de outras obrigações 3.743 (1.464)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das operações 24.414 15.783
Impostos pagos (3.812) -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das
 atividades operacionais 20.602 15.783
Atividades de financiamento
Aumento de capital 6.000 -
Dividendos pagos (25.000) (15.000)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de 
 atividades de financiamento (19.000) (15.000)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 1.602 783
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 1.307 524
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.909 1.307

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar esti-
mativas para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e 
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. g) Moeda fun-
cional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares 
de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente 
econômico em que a Companhia opera. h) Segmentos operacionais. Um 
segmento operacional é um componente da Companhia que desenvol-
ve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em 
despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações 
com outros componentes da Companhia. A Companhia possui um único 
segmento de negócio. i) Caixa e equivalentes de caixa. Foram considera-
dos como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os instru-
mentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. j) Receitas financeiras e despesas financeiras. Na 
elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estima-
tivas para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e 
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As des-
pesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas com juros 
sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas despesas 
de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um 
ativo qualificável são mensurados no resultado através dos juros efetivos.
• 4. Instrumentos financeiros. Os ativos financeiros, em 31/12/2021 e 2020, 
apresentavam os saldos como segue:

2021

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Valor 
 justo

Valor justo por meio
 do resultado:
Certificados de
 depósitos bancários 853 - - - - 853 853
Cotas de fundos de
 investimento 2.902 - - - - 2.902 2.902
Total de Títulos 3.755 - - - - 3.755 3.755

2020

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Valor 
 justo

Valor justo por meio
 do resultado:
Cotas de fundos de
 investimento 1.796 - - - - 1.796 1.796
Total de Títulos 1.796 - - - - 1.796 1.796

• 5. Outros créditos – diversos. Receitas a receber. Estão representados 
pelos valores que seguem:

2021 2020
Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Fee de estruturação
 a receber 30.000 - 30.000 20.000 - 20.000
Rendas de assessoria
 a receber 40.000 - 40.000 - - -
Total 70.000 - 70.000 20.000 - 20.000

• 6. Partes relacionadas. Estão representados pelos valores que seguem:
Banco Master 2021 2020
Dividendos a pagar 33.000 10.000
Total 33.000 10.000

• 7. Outras obrigações. Fiscais e previdenciárias
2021 2020

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e Contribuições
 sobre Lucros 9.293 - 9.293 3.322 - 3.322
Impostos e Contribuições 
 sobre Serviços de Terceiros 4.500 - 4.500 1.000 - 1.000
Outros 974 - 974 730 - 730
Total 14.767 - 14.767 5.052 - 5.052

• 8. Resultado operacional líquida 2021 2020
Receita bruta de serviços (1) 90.000 20.000
Deduções da receita
( - ) Impostos sobre serviços (4.500) (1.000)
( - ) COFINS (2.700) (600)
( - ) Pis (585) (130)
Total 82.215 18.270
(1) Contratos de assessoria e estruturação.
• 9. Imposto de Renda e Contribuição Social 2021 2020
Receita Bruta 90.000 20.000
Presunção da Base de Cálculo - 32% 28.800 6.400
Alíquota vigente 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 9.783 2.170

• 10. Patrimônio Líquido. a) Capital social. O capital social em 31/12/2021 é 
de R$ 7.950 e em 31/12/2020 é de R$ 1.950. - Em Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 20/12/2020, foi deliberado o aumento de capital da 
Companhia. b) Reserva de lucros. A Reserva legal é constituída à alíquo-
ta de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir 20% do 
Capital Social conforme previsto na legislação societária. c) Dividendos. 
Ao acionista é assegurado dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do 
exercício ajustado, de acordo com a legislação em vigor.

• 11. Outras Informações. - Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas es-
tão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante pra-
zos prescricionais variáveis, consoante legislação específica aplicável. 

• 12. Eventos subsequentes. - A partir de março de 2020 com a decla-
ração do estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Co-
vid-19), a Máxima Patrimonial adotou medidas para priorizar a saúde. 
Além disso, minimizou os impactos que possam surgir para os clientes 
e fornecedores e consequentemente, sua operação, mantendo capa-
cidade operacional para desempenhar as funções administrativas e 
comerciais, com agilidade e flexibilidade.

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva 
Contador - CRC-RJ-081.990/O-2

Aos Diretores e Administradores da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA. Opinião. Examinamos as demonstrações 
financeiras da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Em-
presa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 22/03/2022.
UHY BENDORAYTES & CIA.

Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES FINDOS EM
31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 8. 82.215 18.270
Receitas (despesas) operacionais (447) (265)
Outras despesas administrativas (446) (29)
Outras despesas operacionais (1) (236)
Resultado operacional 81.768 18.005
Resultado financeiro (24) (921)
Receitas financeiras 244 73
Despesas financeiras (268) (994)
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações 81.744 17.084
Imposto de renda e contribuição social 9. (9.783) (2.170)
Provisão para imposto de renda corrente (7.187) (1.594)
Provisão para contribuição social corrente (2.596) (576)
Lucro líquido do exercício 71.961 14.914
Quantidade de ações 7.950.000 1.950.000
Lucro líquido por ação - R$ 9,0517 7,6483

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Quinta-feira, 31/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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