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As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas 
encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.019 2.965
Contas a receber 10.292 9.407
Estoques 8.393 4.761
Impostos a recuperar 578 10
Adiantamento a sócios 211 211
Despesas antecipadas 585 613

 24.078 17.967
Não circulante
Direito de uso de ativo 53 193
Imobilizado 8.931 8.155

 8.984 8.348
Total do ativo 33.062 26.315
Passivo
Circulante
Fornecedores 3.342 2.055
Empréstimos e financiamentos 2.794 1.819
Obrigações sociais e trabalhistas 1.631 1.035
Obrigações fiscais 477 361
Parcelamentos fiscais 47 49
Arrendamentos a pagar 20 140
Dividendos a pagar 803 684
Outros 31 92

 9.145 6.235
Não circulante
Arrendamentos a pagar - 52
Fornecedores 64 90
Empréstimos e financiamentos 7.367 5.231
Parcelamentos fiscais 288 323

 7.719 5.696
Patrimônio líquido
Capital social 4.691 4.691
Reserva de capital 4.334 4.334
Reserva de lucros 7.173 5.359

 16.198 14.384
Total do passivo e patrimônio líquido 33.062 26.315

Demonstração do resultado Exercícios (Em milhares de reais)
2021 2020

Receita líquida de vendas 25.663 22.112
Custos dos produtos vendidos (14.544) (14.039)
Lucro bruto de vendas 11.119 8.073
Receita líquida de serviços prestados 8.646 6.778
Custos dos serviços prestados (3.520) (2.732)
Lucro bruto de serviços 5.126 4.046
Lucro bruto 16.245 12.119
Despesas gerais e administrativas (6.106) (4.578)
Despesas de vendas (4.888) (4.020)
Outras receitas (despesas), líquidas (132) (13)
 (11.126) (8.611)
Lucro antes do resultado financeiro 5.119 3.508
Resultado financeiro líquido (1.335) (843)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 3.784 2.665
Imposto de renda e contribuição social (1.405) (787)
Lucro líquido do exercício 2.379 1.878
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Saldos em 31 de dezem-
bro de 2019 4.691 4.334 3.672 255 - 12.952

Constituição Reserva 
Legal (Nota 15) - - - 94 (94) -

Dividendos propostos 
(Nota 15) - - - - (446) (446)

Constituição Reservas 
de Lucros (Nota 15) - - 1.338 - (1.338) -

Lucro líquido do exercício - - - - 1.878 1.878
Saldos em 31 de dezem-
bro de 2020 4.691 4.334 5.010 349 - 14.384

Constituição Reserva 
Legal (Nota 15) - - - 119 (119) -

Dividendos propostos 
(Nota 15) - - - - (565) (565)

Constituição Reservas 
de Lucros (Nota 15) - - 1.695 - (1.695) -

Lucro líquido do exercício - - - - 2.379 2.379
Saldos em 31 de dezem-
bro de 2021 4.691 4.334 6.705 468 - 16.198

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.784 2.665
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das 

atividades operacionais:
Depreciação de imobilizado 1.332 1.439
Depreciação de direito de uso de ativo 140 139
Juros sobre arrendamentos 21 44
Baixa imobilizado 216 69
Juros sobre empréstimos 948 529
Provisão para perdas de crédito esperadas 392 156

 6.833 5.041
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber (1.369) (3.149)
Estoques (3.632) (1.383)
Impostos a recuperar (568) (3)
Despesas antecipadas 28 467
Fornecedores 1.261 (220)
Obrigações sociais e trabalhistas 596 172
Obrigações fiscais 116 (229)
Parcelamentos fiscais (37) (38)
Outros passivos (61) (29)
Imposto de renda e Contribuição pagos (1.405) (787)

Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais 1.762 (158)
Juros pagos sobre empréstimos (948) (529)
Pagamento de juros de arrendamento (21) (44)

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 793 (731)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de imobilizado 92 80
Aquisição de imobilizado (2.324) (1.221)

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (2.232) (1.141)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos 5.053 4.540
Pagamento de empréstimos (1.942) (2.880)
Dividendos pagos (446) -
Pagamento de arrendamento (172) (139)

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 2.493 1.521
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.054 (351)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.965 3.316
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.019 2.965
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.054 (351)

Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22, 23, 24 e 25/04/2022

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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