Quinta-feira, 28/04/2022

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.084.220/0001-76
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou somente operações administrativas.
A Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, realizada em 19 de dezembro de 2011, deliberou sobre a nova denominação social de Santos-Brasil S.A., que passou a ser chamada Numeral 80 Participações S.A. De acordo com o Fato Relevante publicado no dia 15 de setembro de 2011,
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a cisão parcial da Santos Brasil S.A. e a incorporação da parcela cindida na sua controladora, Santos Brasil Participações S.A., consistindo a parcela cindida em todos os bens móveis, imóveis, direitos e obrigações da Companhia. Em 22 de
setembro de 2020, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deferiu por meio do Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de cancelamento de registro emissor - categoria “A” da Companhia, passando a ser a partir desta data uma Companhia de capital fechado.
São Paulo, 26 de abril de 2022
A Administração
Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Bloqueios judiciais
Outros ativos
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Nota explicativa

31.12.2021

31.12.2020

4

77
1
78

168
–
168

6
1
7
85

6
–
6
174

6

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Salários e obrigações sociais
Total do passivo circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

Nota explicativa
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31.12.2021

31.12.2020

2
1
3

–
–
–

1.430
(1.348)
82
85

1.430
(1.256)
174
174

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo básico por ação)
Nota
explicativa
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
Total
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro
Prejuízo antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
Prejuízo do Exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Nota explicativa
7

Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Aumento de capital - RCA 03.03.2020
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2021

7
7

Capital social
1.330
100
–
1.430
–
1.430

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Prejuízos acumulados
(1.123)
–
(133)
(1.256)
(92)
(1.348)

Total do Patrimônio líquido
207
100
(133)
174
(92)
82

Diretoria
Daniel Pedreira Dorea
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

Ricardo dos Santos Buteri
Diretor Comercial

Thiago Otero Vasques - CRC nº 1 SP 238735/O-0 - Contador
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31

1. Contexto Operacional: A Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”), domiciliada no Brasil, com
sede em São Paulo, tem por objeto a participação em outras sociedades. Em setembro de 2011,
ocorreu a cisão de 99,99% de seu patrimônio líquido. Após a citada cisão, a Companhia teve as suas
atividades operacionais transferidas para a controladora Santos Brasil Participações S.A..
A Administração, neste momento, não tem intenção que essa Companhia tenha uma atividade
operacional, portanto, se encontra em fase dormente. Consequentemente, a geração de caixa da
Companhia depende do suporte financeiro da controladora. No futuro, a Companhia pode se beneficiar
da estrutura acionária existente (estrutura de capital composta de 2/3 ações preferenciais e 1/3 ações
ordinárias). Em 22 de setembro de 2020, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deferiu por meio do
Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de cancelamento de registro emissor - categoria “A” da
Companhia, passando a ser a partir desta data uma Companhia de capital fechado. 2. Base de
Preparação: a) Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações
financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de 2022. Conforme artigo 176, parágrafo 6º da
Lei nº 6.404/76, a Companhia fica desobrigada a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa em
suas demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela
Administração na sua gestão. b) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações
financeiras são apresentadas em real - R$, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as
informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma. c) Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico. d) Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas
demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas
de maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido
aplicadas pela Companhia de maneira consistente para todos os exercícios apresentados nessas
demonstrações financeiras: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa
compreendem saldos de caixa e bancos conta movimento. b) Capital social: Ações ordinárias e
preferenciais: São classificadas como patrimônio líquido. O capital preferencial é classificado como
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos
Acionistas, Administradores e diretores da
Numeral 80 Participações S.A.
São Paulo
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Numeral 80 Participações S.A., (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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, incluindo 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 financeira, da Companhia em 31 de dezembro de
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 Companhia, 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.
Ênfase
Chamamos atenção para a nota explicativa nº 1 das demonstrações financeiras, a qual descreve
que a Companhia não apresenta atividade operacional por estratégia do Grupo Santos Brasil
que vem fornecendo, assim como em anos anteriores, suporte financeiro através de sua controladora.
Portanto, essas demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto.
Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.
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(92)
(92)
(92)

(133)
(133)
(133)

(92)
(92)

(133)
(133)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Diretor-Presidente e Diretor de Operações

31.12.2021 31.12.2020

de Dezembro de 2021 e de 2020

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)



31.12.2021
(92)
–
(92)

Prejuízo do Exercício
Outros resultados abrangentes
Total do Resultado Abrangente do Exercício

31.12.2020
(133)
–
(133)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) do exercício
(92)
(133)
(Aumento) nos ativos operacionais:
Outros ativos
(2)
1
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
2
–
1
(1)
Salários e obrigações sociais
(91)
(133)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
–
100
Aumento de capital
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
–
100
(91)
(33)
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
		 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
168
201
77
168
		 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(91)
(33)
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente resgatável à escolha da Companhia. Ações
preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital
social. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto e quando consignados ao
final do exercício, são reconhecidos como passivo. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
31.12.2021 31.12.2020
77
168
Caixa e saldo em bancos
5. Transações com Partes Relacionadas: a) Remuneração do pessoal-chave:
Controladora
31.12.2021
31.12.2020
Conselho de
Conselho de
Administração Diretoria Administração Diretoria
11
10
22
–
Benefícios circulante
11
10
22
–
Total
b) Controladores: A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A., que detém 100%
das ações que representam o seu capital social. 6. Bloqueio Judicial: Em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia possuía bloqueios judiciais, no montante de R$6 (R$6 em 31 de dezembro de 2020),
referentes a processos judiciais transferidos para sua controladora Santos Brasil Participações S.A. no
momento da cisão em 15 de setembro de 2011. 7. Patrimônio Líquido: a) Capital social:
Ações ordinárias
Ações preferenciais
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Existentes no início do exercício
986.986
917.966
443.014
412.034
–
69.020
–
30.980
Emitidas no exercício
986.986
986.986
443.014
443.014
Emitidas/autorizadas sem valor nominal
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de março de 2020, foi aprovado o aumento
de capital social no montante de R$100, totalizando, assim R$1.430 de capital integralizado.
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de decisão de
Assembleia Geral, até o limite de 500.000.000 de ações, mediante deliberação do Conselho de
Administração, que fixará as condições de emissão e de colocação dos referidos títulos mobiliários.
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações preferenciais
não possuem dividendos assegurados. b) Remuneração dos acionistas: São assegurados aos
acionistas dividendos mínimos de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a legislação societária

31.12.2021 31.12.2020
Despesas com pessoal
(37)
(27)
Consultoria, assessoria e auditoria
(12)
(15)
Publicações societárias
(38)
(72)
Contribuição à entidade de classe - institucionais
–
(14)
(5)
(5)
Outras despesas
(92)
(133)
Total
9. Prejuízos Fiscais: A Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa para compensação de
imposto de renda e contribuição social com resultados positivos futuros, no montante de R$1.198
(R$1.106 em 31 de dezembro de 2020), já considerando os resultados até 31 de dezembro de 2021. A
Administração registrará os créditos tributários aplicáveis, quando e somente quando houver expectativa
de geração de resultados tributários futuros. 10. Instrumentos Financeiros: Classificação dos
instrumentos financeiros: A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a
seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas,
estando seus valores a preço justo de mercado:
31.12.2021 31.12.2020
Ativo:
77
168
Caixa e equivalentes de caixa
77
168

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 15 de abril de 2021,
sem modificação.
Responsabilidades da administração 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 demonstrações 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 Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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 contendo 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 detecta 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 perspectiva 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,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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 proveniente 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 Companhia.
• 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 capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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 Companhia 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 administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de abril de 2022

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Vanessa Aparecida dos Santos

Contador - CRC - SP-256324/O-3

e o Estatuto Social da Companhia. 8. Despesas Gerais e Administrativas:
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