Sexta-feira, 04/03/2022

Silverpar Participações S.A.
CNPJ: 14.165.882/0001-50 - NIRE: 35300485815
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 (Valores expressos em Reais)
Demonstração do Resultado do Exercício
Período - 01/01/2021 a 31/12/2021
Ativo circulante
1.693 Passivo circulante
2.740
(Valores expressos em Reais)
Caixa e equivalentes de caixa
1.690 Fornecedores
Contas a receber
- Empréstimos e financiamentos
- Receitas operacionais
25
Tributos a compensar/recuperar
3 Obrigações tributárias
- Impostos sobre vendas e deduções
Adiantamentos
- Parcelamentos de impostos
- Custo das mercadorias vendidas
1.084
Estoques
- Salários e obrigações trabalhistas
2.490 Lucro bruto
1.110
Despesas antecipadas
- Contas a pagar
250 Despesas operacionais
(32.111)
Ativo não circulante
10.738.882 Provisões
- Despesas com pessoal/serviços/
Realizável a longo prazo
10.465.817 Valores de terceiros a repassar
- administrativas
(31.880)
Partes relacionadas
10.465.817 Passivo não circulante
- Despesas com vendas
Depósitos judiciais
- Empréstimos e financiamentos LP
(231)
Contas a receber LP
- Partes relacionadas LP
- Outras despesas operacionais
Resultado
operacional
(31.001)
Tributos a compensar/recuperar LP
- Parcelamentos de impostos LP
(1.833)
Imobilizado
- Contas a pagar LP
- Resultado financeiro
(1.839)
Intangível
273.065 Consignação de mercadorias
- Despesas financeiras
6
Contas de compensação
- Contas de compensação
- Receitas financeiras
Total ativo
10.740.576 Patrimônio líquido
10.737.836 Resultado líquido das operações
(32.834)
Capital social
11.752.704 continuadas
Relatório de notas explicativas
Adiant. futuro aumento de capital
1.876.800 Imposto de renda e
1) Contexto Operacional: A Silverpar Participa- Prejuízos acumulados
(2.891.668) contribuição social
ções S.A. é uma sociedade anônima de capital Total passivo
10.740.576 Lucro líquido
(32.834)
fechado, com sede e foro na cidade de São Paulo
SP, tendo como objeto social Holdings de insti- Nome
Saldo atual
Saldo anterior
tuições não-financeiras, com início de atividades Investimentos em Coligadas e Controladas
6.599.264,00
5.886.764,00
6.134.877,00
5.676.877,00
em 09/03/2011. 2) Apresentação das Demons- Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda.
334.499,00
79.999,00
trações Contábeis: As demonstrações contábeis Auto Posto Máximo Piracicaba Ltda.
119.988,00
119.988,00
foram elaboradas em consonância com os Princí- Auto Posto Máximo Campo Limpo Ltda.
Real
Max
Processadora
de
Pagamentos
Ltda.
9.900,00
9.900,00
pios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários
pelo
regime
de
competência.
4)
Responsabilidades
e
Contingências:
Não
há
passivo
contingente
3) Principais Práticas Contábeis: 3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcio- seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 5) Capital Social:
nais até a data do balanço; 3.2) Direitos e obriga- O capital social é de R$ 11.752.704,00 dividido em ações de R$ 1,00; totalmente integralizado, apresenções: Estão demonstrados pelos valores históri- tando a seguinte composição: Rogério Munhoz - 75,00 participação percentual; Milton Munhoz Moreno
cos, acrescidos das correspondentes variações - 25,00 participação percentual. 6) Propriedade para Investimento: Propriedade para investimento é
monetárias e encargos financeiros, observando a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização
o regime de competência; 3.3) Imobilizado: A do imóvel. A sociedade não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento em
sociedade não dispõe de Ativos Imobilizados até 31/12/2021. 7) Eventos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos
31/12/2021. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a
A sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados
patrimonial. 3.5) Investimentos em empresas coli- futuros. Local e data: São Paulo/SP, 31/12/2021.
gadas e controladas: A empresa participa do capiRogério Munhoz
tal social de outras sociedades, e a sua participaCPF 278.558.198-94 - Presidente
ção no Patrimônio Líquido das empresas totaliza
Victor Augusto Chaves
R$ 6.599.264,00 em 31/12/2021 calculado através
da equivalência patrimonial conforme Balanço.
CRC SP-328414/O-3 - Contador
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