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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

A Telespazio Brasil S.A. apesar de ainda no exercício de 2021 sentir efeitos globais por conta da pandemia que afetou todos os segmentos produtivos sem 
exceção, conseguiu registrar uma expressiva receita bruta de R$ 113 milhões, decorrente de contínuas ações de melhoria nos segmentos onde os serviços 
de satélites são relevantes, bem como aplicação de novas soluções desenvolvidas para o mercado. A Diretoria.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Telespazio Brasil S.A. (“Telespazio” ou 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 
outubro de 1997, estabelecida na Av. Rio Branco n° 1, sala 1803, Rio de 
Janeiro, RJ e com uma coligada em Buenos Aires - Argentina. A Companhia 
iniciou suas operações em janeiro de 2000. Seu objeto social é: (i) prestar 
serviços de telecomunicações por satélite; (ii) estabelecer, coordenar e 
administrar redes de operadores relacionados à prestação de serviços de 
telecomunicações por satélite; (iii) implementar sistemas para a prestação 
de serviços de telecomunicações; e (iv) participar em outras sociedades, 
bem como administrar projetos próprios ou de terceiros. Impactos Covid-19: 
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a 
COVID-19 era uma emergência de saúde global e em 3 de março de 2020 
classificou-a como uma pandemia. A pandemia dificultou a comercialização, 
afetando especialmente a demanda dos mercados de óleo e gás e mobilidade, 
com restrições que limitaram o desenvolvimento da implantação da banda 
larga e atrasaram ou cancelaram os projetos governamentais de conectividade. 
A grave crise que atingiu a economia mundial, atingiu também os serviços 
de telecomunicações que são considerados como serviços essenciais para 
a sociedade, e o desempenho de vendas da Companhia ficou abaixo do 
esperado se comparado ao ano anterior, recebendo pelos serviços prestados 
com um nível razoável de adimplência, sem atrasos significativos no seu fluxo 
de recebimento. A Companhia continuou gerando caixa, não necessitando de 
recursos financeiros externos. O departamento comercial continua buscando 
suas metas determinadas no Budget da Companhia focando em expandir 
as possibilidades verticais no mercado, e avaliando o desenvolvimento de 
novos produtos. Tendo em vista o atual cenário descrito acima, a Companhia 
conseguiu equilibrar seu fluxo de caixa, mantendo recursos adequados para 
continuar suas operações no curto prazo e, deste modo, o pressuposto de 
continuidade operacional foi aplicado nessas demonstrações contábeis. A 
Companhia permanece em monitoramento contínuo dos possíveis impactos 
em seus negócios decorrentes da inadimplência ou redução de demanda pelo 
efeito da COVID 19.
2. Base de preparação e apresentação: Este conjunto de demonstrações 
contábeis foi preparado pela Companhia de acordo com o CPC PME (R1), 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. A 
Administração da Companhia declara de maneira explícita, e não reservada, 
que as demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e 
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil por meio do Pronunciamento Técnico CPC PME - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento 
Contábeis. A Administração da Companhia afirma que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua 
gestão. A Diretoria da Companhia aprovou a emissão das demonstrações 
contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em 
30 de março de 2022.
3. Resumo das principais práticas contábeis: A Companhia aplicou as 
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação 
ao contrário. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas 
demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. As transações em 
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia 
utilizando a taxa de câmbio nas datas de cada de transação. Os saldos 
das transações patrimoniais são convertidos nas datas de fechamento dos 
balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na 
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência. 
b) Declaração de continuidade: A Administração avaliou a capacidade da 
Companhia e sua controlada em continuar operando normalmente e está 
convencida de que elas possuem recursos para dar continuidade aos seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento 
de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade 
operacional. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo 
no exercício de R$7.270, porém capital circulante líquido positivo de R$34.241 
(R$24.414 em 2020). O prejuízo histórico ocorre em consequência do custo 
elevado de invoices em moeda estrangeira e pela variação cambial pela alta 
taxa de câmbio em euros. A Administração segue promovendo diversas ações 
com o objetivo da melhoria contínua da posição econômica e financeira da 
Companhia, tais como: (i) eficiência operacional através da oferta de novos 
produtos no mercado; (ii) ampliação do market share através de oferta de 
serviços para America Latina, abertura da filial Colômbia; iii) melhoria da 
qualidade de serviços através de desenvolvimentos de sistemas internos e 
também por migrações de tecnológicas. A Administração avaliou a habilidade 
da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de 
que possui os recursos necessários para dar continuidade a seus negócios no 
futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade 
de continuar operando. c) Classificação corrente versus não corrente: A 
Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base 
na classificação circulante e não circulante. Um ativo é classificado como 
circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-
lo no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente para negociação; 
• Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; 
• Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua 
troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses 
após o período de divulgação. Todos os demais ativos são classificados como 
ativos não circulante. Um passivo é classificado como circulante quando: • Se 
espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente 
para negociação; • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período 
de divulgação, ou • Não há direito incondicional para diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os 
demais passivos são classificados como passivos não circulantes. Os ativos e 
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 
d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta 
liquidez e vencimento de três meses ou menos a contar da data de contratação 
e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos 
com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para 
investimento ou outros fins. e) Instrumentos financeiros ativos e passivos: 
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro 
de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra 
entidade. Ativos financeiros: i) Classificação e mensuração: A avaliação 
dos ativos financeiros da Companhia está detalhada na tabela abaixo:
Ativos 
financeiros DF da Companhia Categoria do ativo
Disponibilidades Caixa e equivalentes

 de caixa
Custo amortizado

Contas a receber Contas a receber de clientes
 operacionais e partes
  relacionadas

Custo amortizado

Depósitos judiciais Depósitos judiciais e cauções Valor justo por meio
 do resultado

Outras contas
 a receber

Outras contas a receber pelas
 atividades operacionais

Custo amortizado

ii) Redução ao valor recuperável: O valor contábil do ativo financeiro é reduzido 
diretamente pela perda do valor recuperável para todos os ativos financeiros, 
com exceção do contas a receber, caso em que o valor contábil é reduzido 
pelo uso de uma conta de provisão. iii) Desreconhecimento (baixa): Um ativo 

financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de 
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente quando: 
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; • A Companhia 
transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem 
demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a 
Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos 
ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente 
todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre 
o ativo. Passivos financeiros: i) Classificação e mensuração: Os principais 
passivos financeiros da Companhia são: fornecedores, partes relacionadas, 
adiantamentos de clientes, empréstimos com partes relacionadas, dividendos 
e outras contas a pagar. Estes foram classificados como “outros passivos 
financeiros”, sendo inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido dos custos 
da transação. Esses passivos financeiros são subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado usando-se o método dos juros efetivos, com as despesas 
com juros reconhecidas com base na taxa efetiva. O método de juros efetivos 
é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar 
sua despesa de juros pelo período em questão. A taxa de juros efetiva desconta 
exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados pela vida esperada do 
passivo financeiro, ou (quando apropriado) por um período menor de tempo, 
para o valor contábil líquido no reconhecimento inicial. ii) Desreconhecimento 
(baixa): Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, 
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído 
por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, 
ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, 
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e 
reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes 
valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Instrumentos 
financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são 
apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um 
direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos 
e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. f) Contas a receber de clientes: As contas a 
receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e 
deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência 
objetiva que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos 
de acordo com os prazos originais das contas a receber, segundo análise 
individual dos devedores o valor da provisão é a diferença entre o valor contábil 
e o valor recuperável. A Administração da Companhia entende não haver risco 
de recebimento com contas a receber de partes relacionadas. g) Estoques: 
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, 
dos dois o menor. Os custos históricos são apurados com base no método do 
custo médio e incluem todas as despesas incorridas para levar os estoques à 
localização e condição atuais. Estas incluem impostos de importação, fretes 
e custo de logística, e quaisquer outros custos atribuíveis à aquisição. O 
valor líquido de realização é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, deduzidos os custos estimados de conclusão e os custos 
estimados necessários para efetuar a venda. As importações em andamento 
são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. As provisões 
para baixa rotatividade nos estoques são constituídas com base no ciclo de 
suas coleções, em análise mercadológica e análise da expectativa de perda 
realizada pela Companhia. Os montantes provisionados são suficientes para 
cobrir perdas futuras de itens que não possuem movimentação há mais de 365 
dias. h) Imobilizado: O imobilizado é apresentado pelo seu custo histórico, 
líquido de depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. 
O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos 
itens e os custos de financiamentos relacionados com a aquisição de ativos 
qualificados, quando aplicáveis. Inclui, essencialmente, terrenos, equipamentos 
e instalações necessários aos serviços de telecomunicações. Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como 
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do 
item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas 
mencionadas na Nota 14 e leva em consideração o tempo estimado de vida 
útil-econômica dos bens, revisada anualmente pela Administração, e ajustada 
de forma prospectiva, quando aplicável.

Taxas anuais de amortização 
e depreciação em %

Equipamento SCPC/Nova Tecnologia 20%
Móveis e utensílios 10%
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração 
do resultado no exercício em que o ativo for baixado. Os ganhos e as perdas 
de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais”. 
i) Intangível: O grupo de bens intangíveis que são adquiridos pela 
Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido 
da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando 
eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo 
específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos 
com aumento de marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na 
vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores residuais estimados. Os 
métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a 
cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

Taxas anuais de amortização 
e depreciação em %

Sistema “Banda Larga” 10%
Software 20%
j) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Os valores 
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e 
ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 
o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de redução ao valor 
recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), 
ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo 
seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes 
das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de um 
ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos 
custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro 
no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Em 31 de dezembro de 
2021 a taxa de desconto utilizada pela Administração é de 2,96%. Uma perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou 
UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são 
inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou 
grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da 
UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata.  A taxa de desconto aplicada no 
estudo da Companhia é de 2,96% em 2021. As perdas por redução ao valor 
recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do 
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação 
ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. Não 
houve indicação de perda no valor recuperável dos seus ativos não financeiros 
da Companhia. k) Empréstimos com partes relacionadas: Os empréstimos 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, 
líquidos dos custos de transação. Em seguida são apresentados pelo custo 
amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período 
incorrido (pro rata temporis). Qualquer diferença entre os valores captados 

(líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam 
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Em 31 de dezembro 
de 2021 a taxa efetiva de juros sobre empréstimos com partes relacionadas 
é de 2,7% e 4,4%. l) Benefício a empregados: A Companhia concede a 
todos os empregados um bônus relacionado ao plano de participação nos 
resultados, o qual está vinculado ao alcance de objetivos específicos, baseado 
no cumprimento de metas individuais e corporativas, estabelecido e acordado 
no início de cada ano e reconhece uma provisão quando está contratualmente 
obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não 
formalizada (constructive obligation). Sobre os exercícios de 2021 e 2020 foram 
provisionados R$1.298 e R$1.247,  respectivamente. m) Tributos: i) Imposto 
de renda e contribuição social correntes: Ativos e passivos tributários 
correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de 
impostos e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas 
que estão em vigor na data do balanço. O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. 
O imposto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, 
por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no 
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido 
na data do relatório. ii) Imposto de renda e contribuição social diferidos: 
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre 
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos, se reconhecidos, são registrados para 
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a 
base fiscal de ativos ou passivos e o seu respectivo valor contábil, bem como 
sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Os decorrentes 
créditos tributários serão registrados somente quando a Companhia apresentar 
histórico e projeções de lucros tributários. iii) Impostos sobre prestação de 
serviços e vendas: As receitas de prestação de serviço estão sujeitas aos 
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições Sigla Alíquota
Programa de Integração Social PIS 1,65%
Contribuição Social para Financiamento da
 Seguridade Social COFINS 7,6%
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ISS 2%-5%
n) Reconhecimento da receita: A receita é reconhecida na extensão em que 
for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia 
e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as 
transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar 
se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando 
como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, 
a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de 
receita: i) Venda de produtos: A receita de venda de equipamentos e peças 
é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade 
dos produtos forem transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre 
na sua entrega. A entrega não ocorre até que: (i) os produtos tenham sido 
enviados para o local especificado pelo cliente; (ii) os riscos de perda tenham 
sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado os produtos de 
acordo com o contrato de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham 
sido acordadas, ou a Companhia tenha evidência objetiva de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. ii) Prestação de serviços: A 
receita proveniente dos contratos de prestação de serviços é reconhecida 
através de medição com base nas horas incorridas até a data do balanço. 
o) Obrigações com pessoal: As obrigações com pessoal se referem às 
obrigações com funcionários, incluindo férias e seus encargos sociais 
devidos, e estão calculadas até a data de encerramento do balanço de acordo 
com a legislação vigente.
4. Provisões, uso de estimativas, premissas contábeis e julgamentos: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com apoio em diversas bases 
de avaliação utilizadas nas provisões e estimativas contábeis. As provisões 
e estimativas contábeis, envolvidas na preparação das demonstrações 
contábeis, foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base 
no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a 
ser registrado nas demonstrações contábeis. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes daqueles registrados nas demonstrações contábeis devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Administração 
revisa suas provisões, estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
i) Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento 
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. 

 2021 2020
Prejuízo do exercício (7.270) (6.576)
Outros resultados abrangentes - - 
Resultado abrangente do exercício (7.270) (6.576)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 7.059 5.884
Contas a receber de clientes, líquido 7 51.073 55.358
Contas a receber com partes relacionadas 8 506 46
Estoques 9 1.837 1.470
Imposto de renda e contribuição social a recuperar - 2.995
Impostos a recuperar 10 9.219 4.133
Outros créditos 12 1.068 1.345
 70.762 71.231
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 7 - 6.153
Impostos a recuperar 10 2.810 1.900
Impostos de renda e contribuição social diferidos 11 2.088 5.951
Depósitos judiciais e outros 13 3.152 8.805
Outros créditos 12 9 20
 8.059 22.829
Investimentos 31 -
Imobilizado 14 33.164 28.001
Intangível 15 4.122 4.240
 37.317 32.241
Total do ativo 116.138 126.301

Passivo Nota 2021 2020
Circulante  
Fornecedores 16 10.035 13.391 
Adiantamento de clientes 17 17 
Salários, provisões e encargos sociais 2.320 2.562 
Impostos, taxas e contribuições 17 3.753 4.981 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 17 - - 
Contas a pagar com partes relacionadas 8 14.086 22.813 
Empréstimo com partes relacionadas 8 6.310 - 
Dividendos a pagar 8 - 3.053
 36.521 46.817
Não circulante  
Empréstimo com partes relacionadas 8 21.581 8.891 
Provisão para contingências 19 5.701 11.325 
Programa de recuperação fiscal (REFIS) 18 758 420 
 28.040 20.636 
Patrimônio líquido 20  
Capital social 58.724 58.724 
Reservas de lucros - 124 
Prejuízo acumulado (7.147) -
 51.577 58.848 
Total do passivo e patrimônio líquido 116.138 126.301 

Nota 2021 2020
Receita operacional com vendas e serviços 21 113.464 124.062
Custo dos serviços prestados e dos
 produtos vendidos 23 (104.047) (105.569)
Lucro bruto 9.417  18.493
Despesas operacionais, líquidas
Despesas com vendas 23 (1.348) (1.187)
Despesas gerais e administrativas 23 (8.120) (7.537)
Depreciação e amortização 23 (43) (38)
Despesas com serviços prestados por terceiros 23 (1.484) (1.330)
Provisão para contingências 23 -  (8.253)
Outras despesas operacionais, líquidas 23 (614) (1.176)

(11.609) (19.521)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro e impostos (2.192) (1.028)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 23 20.889  8.215
Despesas financeiras 23 (22.104) (14.301)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (3.407) (7.114)
Imposto de renda e contribuição social corrente 17 - (1.136)
Imposto de renda e contribuição social diferido (3.863) 1.674
Prejuízo do exercício (7.270) (6.576)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Reservas
Capital social Reserva Legal Reserva de lucros Prejuízos acumulados Total

Em 1 de janeiro de 2020 58.724 612 9.140 - 68.476
Prejuízo do exercício - - - (6.576) (6.576)
Dividendos a distribuir - - (3.053) - (3.053)
Absorção do prejuízo - (489) (6.087) 6.576 -
Em 31 de dezembro de 2020 58.724 123 - - 58.847
Prejuízo do exercício - - - (7.270) (7.270)
Absorção do prejuízo - (123) - 123 -
Em 31 de dezembro de 2021 58.724 - - (7.147) 51.577

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (3.407) (7.114) 
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
Depreciação e amortização 10.040 8.711 
Provisão e impostos para contingências fiscais - 8.253 
Investimentos em Telespazio Argentina S.A. (31) 38
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 47 32 
Baixa por obsolescência de bens do ativo imobilizado 398 3.626
Resultado financeiro - líquido 1.216 6.086
Ajuste dos valores que não interferiram no caixa
 das atividades operacionais 8.263 19.632 
Variações nos ativos e passivos  
Redução (Aumento) no contas a receber 10.391 5.605 
Redução (Aumento) no contas a receber com
 partes relacionadas (460) 131 
Aumento (Redução) no contas a pagar com
 partes relacionadas (8.727) 10.572 
Aumento nos estoques (367) (119) 
Redução (Aumento) em outros ativos 4.151 544 
Redução (Aumento) em depósitos judiciais 5.653 (5.386)
Redução (Aumento) em impostos a Recuperar (6.864) (5.894)
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes - (930) 
Aumento (Redução) contingências (5.714) -
Aumento (Redução) em fornecedores (3.356) (1.837) 
Aumento (Redução) em outros passivos (1.043) (978) 
Total de variações nos ativos e passivos (6.336) 1.708
Juros Pagos (1.216) (3.789) 
Pagamento de juros empréstimo - (219) 
Impostos de renda e contribuição social pagos - (2.721) 
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 711 14.611 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (14.372) (15.260) 
Aquisições de bens intangíveis (1.111) (1.471) 
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (15.483) (16.731) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  
Captação de empréstimo com partes relacionadas 18.613 2.287
Juros sobre empréstimos pagos 124 -
Variação cambial sobre empréstimos adquiridos 263 -
Pagamento empréstimos a partes relacionadas - (4.648) 
Pagamento de dividendos (3.053) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de financiamento 15.947 (2.361) 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.175 (4.481) 
Caixa e equivalentes de caixa  
No início do exercício 5.884 10.365 
No final do exercício 7.059 5.884 
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 1.175 (4.481)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Sábado, domingo e segunda-feira,, 02, 03 e 04/04/2022
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Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, 
no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o 
reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o 
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é 
apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 
ii) Estimativas e premissas contábeis: Com base em premissas, são feitas 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais, exceto no 
caso do imobilizado. As estimativas estão contempladas abaixo. a) Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa “PCLD”: A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da Administração 
sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os 
prazos originais das contas a receber. A Administração avalia o risco de cliente 
e o efeito sobre as contas a receber, a vencer e vencido, quando aplicável. b) 
Vida útil do imobilizado: A vida útil dos ativos classificados no imobilizado 
reflete o período em que se espera que os benefícios econômicos futuros 
serão consumidos pela Companhia. c) Provisões para risco tributário, cível 
e trabalhista: Quando necessário, provisões são constituídas para todas 
as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação 
e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. A Administração da Companhia, com base na avaliação de seus 
consultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências 
sobre as obrigações de natureza trabalhista, cível, tributária e previdenciária. 
d) Obsolescência de estoques: A Administração da Companhia revisa 
mensalmente o grau de obsolescência do seu estoque. Tal revisão é suportada 
com mudança no ambiente econômico em que ele se encontra e no tempo em 
que ele ficará obsoleto. Com base nessa revisão, a Administração constitui 
provisão de perda em estoque.  Ademais a Administração provisiona estoque 
sem movimentação acima de 365 dias. A provisão para perdas em estoque é 
constituída com base em uma análise feita pela Administração em que os itens 
do estoque são mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, 
dos dois, o menor. e) Imposto de renda e contribuição social: A Companhia 
reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais 
de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões for 
diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças 
afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o 
valor definitivo for determinado. O imposto de renda e a contribuição social 
diferido ativo são reconhecidos somente na proporção de probabilidade de que 
o lucro tributável futuro e a base de contribuição social estejam disponíveis 
e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. f) Provisões 
e passivos contingentes: A Companhia é parte envolvida em processos 
trabalhistas e tributários, os quais quando aplicáveis, são amparadas por 
depósitos judiciais ou carta de fiança bancária. A Companhia em conjunto com 
seus advogados, efetua a provisão das contingências conforme prognóstico de 
perda aplicável. g) Impairment de ativos: A Administração revisa anualmente 
o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas e o valor contábil excede o valor recuperável, é 
constituída provisão no resultado do exercício ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. Não foram identificados indicadores de impairment e, 
portanto, não registrou provisão para perda sobre tais ativos nos exercícios 
de 2021 e 2020.
5. Saldos da Filial na Argentina: Nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, as informações contábeis da filial localizada em Buenos Aires, 
Argentina, foram convertidas pela taxa do Peso de 31 de dezembro de 2021, 
equivalente a R$0,05437 e R$0,06119 de 17 de dezembro de 2020, e incluídas 
nas demonstrações contábeis da Companhia.
Ativo 2021 2020  Passivo 2021 2020
Circulante  Circulante  
Caixa e equivalente
 de caixa 48 66  Fornecedores 1 -

Impostos a recuperar 8 7  
Transações com
 partes relacionadas 3.019 2.814

 56 73  3.020 2.814
Não circulante    Patrimônio líquido (2.933)(2.740)
Investimentos 31 -  
Depósitos judiciais
 e outros - 1  
Total do ativo 87 74  Total do passivo 87 74
6. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e bancos 5.397 5.774
Aplicação financeira 1.662 110
 7.059 5.884
Os equivalentes de caixa representam contas bancárias e aplicações 
financeiras mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo da Companhia. As aplicações financeiras podem, a qualquer 
momento, ser resgatadas antecipadamente, a critério da Companhia, sem 
perda de principal e juros auferidos até a data do resgate e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. Todas as aplicações financeiras 
mantidas pela Companhia são em renda fixa, representadas por aplicações 
automáticas, atrelados a Certificados de Depósito Interbancário (CDIs) e 
remunerados a taxas que variam entre 4,42% e 2,95%, nos últimos 2 anos.
7. Contas a receber de clientes, liquido 2021 2020
Clientes nacionais 55.582 68.873
Clientes internacionais 7.473 4.605
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a) (11.982) (11.967)
 51.073 61.511
Circulante 51.073 55.358
Não circulante - 6.153
 2021 2020
A Vencer 12.604 15.468
De 1 a 90 dias 5.303 19.749
De 91 a 180 dias 12.970 2.478
De 181 a 365 dias 2.997 2.901
Acima de 365 dias 17.199 20.915
 51.073 61.511
(a) A Administração avalia o risco do contas a receber pelo critério das perdas 
efetivas, considerando caso a caso o risco real de não recuperabilidade dos 
títulos. As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa de 
contas a receber de clientes são as seguintes:
Saldo em 1º de janeiro de 2021 (11.967)
Constituição de provisão (adições) (15)
Reversão de provisão -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (11.982)
Do saldo de contas a receber vencido em 31 de dezembro de 2021 (R$38.469), 
o montante de R$25.142 foi recebido durante o primeiro trimestre de 2022. 
Para o saldo remanescente não coberto pela provisão para créditos de 
liquidação duvidosa (R$1.345), a administração entende que não há risco de 
não recebimento.
8. Transações com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 as transações com partes relacionadas ocorreram com a controladora 
Telespazio S.p.A., com taxas de juros trimestrais equivalente a EURIBOR e 
vencimento do empréstimo em 31 janeiro de 2022, conforme abaixo:
 2021 2020
Ativo circulante  
Contas a receber com a Telespazio S.p.A. Itália 42 38
Contas a receber com a Telespazio Latin América Ltda. - 8
Contas a receber da filial Colômbia 464 -
 506 46
Passivo circulante  
Fornecedores de serviços (i) 150 475
Fornecedores de equipamentos (ii) 13.936 22.338

14.086 22.813
Empréstimo Telespazio S.p.A.  (iii) 6.310 -
Dividendos a pagar - 3.053
 20.396 25.866
Passivo não circulante  
Empréstimo Telespazio S.p.A.  (iii) 21.581 8.891
Demonstração do resultado do exercício  
Receitas de serviços prestados 389 501
Ganhos de variações cambiais não financeiras 1.841 1.515
Perdas de variações cambiais não financeiras (2.341) (3.663)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas (315) (263)
Despesas financeiras (263) (157)
(i) Contrato de prestação de serviço de consultoria e outros serviços; 
(ii) Refere-se a serviços na linha de Geo Information de nosso fornecedor e-Geos;
(iii) Refere-se a empréstimos recebidos pela Telespazio S.p.A.

2021 2020
Saldo em 1º de janeiro (8.891) (9.174)
Pagamento principal - 4.648
Novo empréstimo (18.613) (2.287)
Juros pagos/(Provisão) (124) 219
Variação cambial (263) (2.297)
Saldo em 31 de dezembro (27.891) (8.891)
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da 
Administração inclui os diretores estatutários da Companhia. A remuneração 
paga ou a pagar por serviços de administradores está demonstrada a seguir:

2021 2020
Honorários 3.477 3.264
9. Estoques: Referem-se, substancialmente, a mercadorias para 
revenda e suprimentos, representados por equipamentos eletrônicos de 
telecomunicações, não existindo restrições a sua utilização, assim como 
não são objetos de garantia. Podem ser transferidos para o imobilizado para 
atender os contratos ativos que incluem locação de equipamentos.

2021 2020
Estoques 1.837 1.470
10. Impostos a recuperar: Referem-se, basicamente a créditos de impostos 
federais e estaduais, principalmente ICMS, oriundos de aquisição de 
ativo imobilizado que vai ser recuperado durante os 48 meses posteriores 
a aquisição:

2021 2020
IRPJ/CSLL (a) 3.397 -
ICMS sobre ativo imobilizado 3.511 2.467
ICMS 2.708 2.919
PIS/COFINS-Crédito ICMS (a) 1.637 -
Retenções da Lei nº 10.833/03 14 14
INSS a recuperar - 357
Outros 762 276
 12.029 6.033
Circulante 9.219 4.133
Não circulante 2.810  1.900
(a) A Companhia apura IRPJ e CSSL sob a forma de lucro mensal. Ao longo 
do ano de 2021 antecipou R$1.679, sendo que o resultado anual apurou 
prejuízo fiscal. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui crédito os 
montante de R$ 961 de CSLL e 2.439 de IRPJ. (b) Em relação PIS/COFINS-
Crédito ICMS o Plenário do STF, em sessão de julgamento realizada no dia 
15.03.2017, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 574.706, com 
repercussão geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 
na base de cálculo do PIS e da COFINS. A União Federal opôs embargos 
de declaração com dois pedidos principais: (i) que o ICMS a ser excluído da 
base de cálculo do PIS e da COFINS fosse o ICMS efetivamente pago pelos 
contribuintes, e não o ICMS destacado nas notas fiscais, e (ii) a modulação 
dos efeitos da decisão, a fim de que ela produzisse efeitos somente para o 
futuro.  O julgamento dos referidos embargos de declaração terminou em maio 
de 2021 e teve o seguinte resultado: • Em relação à discussão do ICMS pago 
x ICMS destacado, o Plenário do STF decidiu que o ICMS a ser excluído da 
base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado nas notas fiscais. 
• No que tange à modulação dos efeitos da decisão, o Plenário do STF decidiu 
pela chamada “modulação para frente”, com a decisão tendo efeitos a partir 
de 15 de março de 2017, data em que foi concluído o julgamento do mérito, 
ressalvados os casos em que os contribuintes já tenham ajuizado ações 
judiciais discutindo a matéria. Ou seja, os contribuintes que ajuizaram ação 
antes de 15 de março de 2017 terão o direito de compensar todos os valores 
indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento 
da ação. Assim, no caso da Companhia, o Mandado de Segurança nº 0014811-
39.2013.4.02.5101, que foi distribuído em 27 de junho de 2013, concede o 
direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos à título de PIS e 
COFINS (com a indevida inclusão do ICMS) desde junho de 2008, ou seja, 
5 ano antes do ajuizamento do Mandado de Segurança. Sendo assim, para 
o período de 2008 a junho de 2021 a Companhia registrou PIS e COFINS a 
compensar sobre a base de ICMS o montante de R$2.706, dos quais até 31 de 
dezembro de 2021 já se compensou de R$388, e possui saldo a compensar de 
R$1.637. A Administração ainda registrou em setembro de 2021 o montante de 
R$665 referente a atualização pela SELIC dos referidos montantes. O total de 
R$50 já foi compensado em 31 de dezembro de 2021.
11. Impostos de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro a 
composição de imposto de renda e contribuição social estão como a seguir:

2021 2020
Imposto corrente - 1.136
Imposto diferido 3.863 (1.675)
Despesa de imposto de renda e contribuição social 3.863 (539)
A movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos é como segue:

Pro- 
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em 
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cam- 
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do- 
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Pro- 
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para 
bô- 
nus

Ou- 
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Em 31/12/2019 1.044 1.131 (1.751) 3.013 730 109 4.276
Debitado (creditado)
 à demonstração do
  resultado 2.822 (557) (202) - (316) (72) 1.675
Em 31/12/2020 3.866 574 (1.953) 3.013 414 37 5.951
Debitado (creditado)
 à demonstração do
  resultado (1.927) (563) (1.434) - 27 34 (3.863)
Em 31/12/2021 1.939 11 (3.387) 3.013 441 71 2.088
A Companhia avaliou, neste exercício, sob as perspectivas fundamentadas de 
geração de lucros tributáveis futuros e alta probabilidade de recuperação, base 
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem 
prazo prescricional. Baseou-se neste exercício do portfólio de serviços 
com aquisição de novos contratos a médio e longo prazo assinados com 
clientes de grande porte que levam a um cenário futuro de maior certeza em 
relação ao cumprimento das metas do budget 2022 e dos planos 2023-26. 
No período 2022-2026 a Companhia estima conseguir lucros tributáveis 
suficientes para a recuperação do crédito tributável reconhecido no balanço. 
O imposto diferido ativo em 31 de dezembro de 2021 é decorrente somente 
das provisões e variação cambial. A conciliação entre a despesa tributária e 
o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é apresentada a seguir:

2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (3.408) (7.114)
À alíquota fiscal de 34% (1.159) (2.419)
Diferenças permanentes
Doações 89 3
Multas 296 2
Ganho capital exterior 1.599 4.163
Remunerção Diretores 304 503
Variação cambial ativa 32.852 44.418
Variação cambial passiva (39.484) (45.012)
Outras 160 206
Diferenças temporárias
Provisões 3.016 11.770
Reversões (10.194) (6.252)
Total do imposto de renda e contribuição social do exercício
Corrente - 1.136
Diferido (3.863) (1.674)
Alíquotas efetivas -113% 9%
A alíquota efetiva difere significativamente da alíquota nominal devido à 
variação cambial incorrida pela Companhia ser tributada pelo regime de caixa.
12. Outros créditos 2021 2020
Seguros a apropriar 400 131
Adiantamentos diversos 341 199
Adiantamento fornecedores 165 583
Despesas antecipadas 148 378
Outros créditos 23 74
 1.077 1.365
Circulante 1.068 1.345
Não circulante 9 20
13. Depósitos judiciais 2021 2020
Depósitos judiciais 2.898 2.334
Bloqueio judicial (a) - 6.228
Depósitos em garantia 254 243

3.152 8.805          
A movimentação dos depósitos judiciais é como segue:
Saldo em 1º de janeiro de 2021 8.805
Novos depósitos 776
Atualização sobre depósitos 33
Devolução depósitos judiciais (1.090)
Levantamento/baixa (a) (5.372)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.152
(a) A Haten do Brasil Soluções Tecnológicas Ltda. (“Haten”ou “sociedade”) 
em 2020 ajuizou contra a Telespazio a ação ordinária, na qual alegava que 
a prestação do serviço não condiz com a qualidade contratada, tendo ganho 
indenização pelos prejuízos sofridos em função das alegadas imperfeições 
na prestação dos serviços. Conforme mencionado na nota explicativa 19, a 
Companhia provisionou o montante de R$8.253 referente a este mesmo 
processo contingente. Em 10 de dezembro de 2021 a Haten conseguiu uma 
decisão que autoriza o levantamento do depósito judicial, sendo expedida a 
Caixa Econômica Federal uma ordem de transferência em benefício da Haten, 
a ordem foi cumprida em 15 de dezembro de 2021 no montante de R$5.372.
14. Imobilizado

Ter- 
renos

Equipa- 
mentos e 

Instalações

Outros 
imobi- 

lizados Total
Valor líquido contábil em 31/12/2019 370 22.413 1.206 23.989
Aquisição (a) - 14.227 1.033 15.260
Transferências (b) 2.910 (2.910) -
Baixas - (3.622) (4) (3.626)
Depreciação - (7.343) (279) (7.622)
Valor líquido contábil em 31/12/2020 370 28.585 (954) 28.001
Aquisição (a) - 14.184 188 14.372
Transferências (b) - 3.394 (3.394) -
Baixas - (397) - (397)
Depreciação - (8.540) (272) (8.812)
Valor líquido contábil em 31/12/2021 370 37.226 (4.432) 33.164
Custo total 140.717
Depreciação acumulada (107.553)
Valor líquido contábil em 31/12/2021 33.164
(a) Valor líquido de adições e transferências dentro do mesmo grupo, através 
de subcategorias de imobilizado.
(b) Valor referente a transferências entre imobilizado.
15. Intangível Software Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.858 3.858
Aquisições 1.471 1.471
Amortização (1.089) (1.089)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.240 4.240
Aquisições 1.110 1.110
Amortização acumulada (1.228) (1.228)
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2021 4.122 4.122
Custo total 12.691 12.691
Amortização acumulada (8.569) (8.569)
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2021 4.122 4.122
16. Fornecedores 2021 2020
Nacionais de serviços 8.549 10.811
Nacionais de equipamentos 30 1.514

8.579 12.325
Estrangeiros 1.456 1.066

10.035 13.391

17. Impostos, taxas e contribuições 2021 2020
IRRF 2.207 3.300
ISS 813 792
ICMS 495 602
PIS/COFINS 113 120
Outros impostos a pagar 125 167
Impostos, taxas e contribuições 3.753 4.981
18. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS): As contingências fiscais na 
esfera judicial são decorrentes de contestações junto à Receita Federal, por 
não considerarem as compensações de tributos federais, previstas legalmente 
na apuração do pagamento dos impostos devidos. Amparado pelo REFIS 
decorrente da Lei nº 11.941/09 a Companhia em 31 de dezembro de 2021 
apresentava um saldo a pagar de parcelamento de R$758 (R$420 em 2020) 
a longo prazo correspondente ao processo 58996989599768770828. A 
movimentação do parcelamento dos impostos é como segue:
Saldo em 1º de janeiro de 2021 420
Novos parcelamentos 499
Atualização 78
Pagamento (239)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 758
A seguir o cronograma de pagamentos:
 2021 2020
2021 - 420
2022 263 -
2023 290 -
2024 205 -
2025 - -
A partir de 2026 - -
Total 758 420
19. Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o 
montante de ações cuja expectativa de perdas foi considerada como provável 
é de R$5.701 e R$11.325, conforme apresentado: 

2021 2020
Saldo inicial 11.325 3.072
Constituições (reversões) 90 8.253
Pagamentos/Baixas (a) (5.714) -
Total em 31 de dezembro 5.701 11.325
(a) Em 10 de dezembro de 2021 a Haten conseguiu uma decisão que 
autoriza o levantamento do depósito judicial, sendo expedida a Caixa 
Econômica Federal uma ordem de transferência em beneficio da Haten, a 
ordem foi cumprida em 15 de dezembro de 2021 no montante de R$5.372. 
A Companhia, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos 
quanto à possibilidade de perda nas diversas demandas judiciais, entende que 
as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir 
prováveis perdas com tais causas.

2021 2020
Cível 2.770 8.353
Tributária 2.841 2.972
Trabalhista 90 -
Total 5.701 11.325
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia era parte 
em processos com expectativa de perdas consideradas como possíveis 
nos montantes de R$114.973 e R$110.646, respectivamente. A seguir 
apresentamos as principais causas cujo risco de perda é possível. • Secretaria 
da Receita Federal - Cobrança de tributos federais R$7.913 (R$7.913 em 
2020); • Receita Municipal - Cobrança indevida de ISS sobre receitas de 
locação de equipamentos e receitas com venda de capacidade de satélite, 
totalizando aproximadamente R$18.087 (R$16.164 em 2020); • ANATEL 
- Cobrança indevida de FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações), totalizando aproximadamente R$3.971 (R$3.971 em 
2020); • Receita Estadual - ICMS sobre receitas que não consistem serviços 
de telecomunicações prestados a clientes cuja atividade econômica também é 
a prestação de serviços de telecomunicações e cobrança do Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza R$76.387 (R$76.387 em 2020); e • Causa trabalhista 
- Dois processos judiciais de ex-funcionários, requerendo reconhecimento de 
vínculo empregatício no montante de R$3.243 (R$3.243 em 2020).
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 está representado por 5.872.400 ações ordinárias com valor 
nominal de R$10,00 cada:
 Quantidade de ações
Telespazio Latin America S.A. 5.800.394
Entel - Empresa Nacional de Telecomunicações 48.000
Amerton S.A. 24.000
Outros 6
Total 5.872.400
O montante total do capital pertencente a acionistas residentes no exterior está 
integralmente registrado no Banco Central do Brasil.
b) Dividendos: Os dividendos de R$3.053, correspondentes ao lucro do 
exercício de 2019 foram pagos em março de 2021.
21. Receita operacional 2021 2020
Receita bruta de serviços mercado interno 117.975 124.935
Receita bruta de serviços mercado externo 10.437 5.363
Receita bruta de venda de mercadoria 2.739 14.797
Total da receita bruta 131.151 145.095
Cancelamentos e devoluções (30) (49)
Impostos incidentes sobre serviços e mercadoria (17.657) (20.984)
Receita operacional líquida com vendas e serviços 113.464 124.062
 2021 2020
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado (a) 1.461 634 
Ganhos cambiais líquidos sobre atividades financeiras 19.428 7.581 
Receitas financeiras 20.889 8.215 
Variação cambial – empréstimos com partes relacionadas (18.919) (3.663) 
Variação cambial – terceiros (1.408) (9.145)
Juros (554) (599)
Fiança bancária (316) (325)
Outras despesas financeiras (907) (569) 
Despesas financeiras (22.104) (14.301) 
Resultado financeiro, líquido (1.215) (6.086) 
(a) Neste montante temos juros ativos R$1.338 (em 2020 R$98), Rendimento 
de aplicações financeiras R$29 (em 2020 R$47), rendimentos auferidos com 
títulos públicos R$94 (em 2020 R$489).
23. Custos e despesas por natureza: Os custos dos serviços prestados 
e dos produtos vendidos, junto com depreciação e despesas operacionais 
classificadas por natureza apresentam-se a seguir.
 2021 2020
Custos de serviços prestados (54.170) (43.686)
Serv. Manut. Eventual e Remanejamento/Permanente (15.270) (18.637)
Depreciação e amortização (9.997) (8.673)
Custos operacionais (9.018) (12.773)
Custo do pessoal (8.920) (8.601)
Custo de serviços prestados de terceiros (4.457) (3.881)
Custos de mercadorias (1.474) (8.558)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas (315) (263)
Outros custos operacionais (426) (497)
 (104.047) (105.569)
Despesa com pessoal (3.135) (3.030)
Despesa de serviços prestados de terceiros (1.484) (1.330)
Despesas comerciais e de marketing (1.348) (1.187)
Serviços terceirizados (1.176) (1.157)
Impostos e taxas e outras despesas (615) (392)
Perdas com impairment de contas a receber (47) (18)
Treinamentos (3) (6)
Depreciação e amortização (43) (38)
Despesas gerais (281) (1.342)
Despesas com provisões (i) - (8.253)
Outras despesas operacionais (diretoria) (3.477) (2.768)
 (11.609) (19.521)
24. Compromissos assumidos: A Companhia aluga diversos pontos técnicos, 
escritórios e armazéns segundo contratos de locação não canceláveis. Os 
prazos das locações variam entre dois e três anos e a maioria dos contratos 
são renováveis no término do período de locação à taxa de mercado. 
 2021 2020
Menos de um ano 767 793 
Mais de um ano e menos de dois anos 223 174 
Mais que dois anos 1.524 999 
Total 2.514 1.966 
25. Instrumentos financeiros: a) Identificação e valorização dos 
instrumentos financeiros: A Companhia opera com instrumentos financeiros, 
com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações 
financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e 
empréstimos e financiamentos com partes relacionadas. A Companhia não 
opera com instrumentos financeiros derivativos. Considerando a natureza 
dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela aplicação 
do método do fluxo de caixa descontado. Os valores registrados no ativo e 
no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, 
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores 
contábeis aproximam-se dos valores justos.

2021 2020

 
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Ativo   
Caixa e equivalentes de caixa 7.059 7.059 5.884 5.884
Contas a receber de clientes 51.073 51.073 61.511 61.511
Partes relacionadas 506 506 46 46
Passivo
Fornecedores 10.035 10.035 13.391 13.391
Partes relacionadas 14.086 14.086 22.813 22.813
Empréstimos Partes Relacionadas 27.891 27.891 11.944 11.944
b) Política de gestão de riscos financeiros: A Companhia segue política 
de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a 
diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a 
natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas 
e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de 
caixa. c) Risco de crédito: A política de vendas da Companhia considera o nível 
de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. 
A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, 
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TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

Aos Administradores e acionistas da
Telespazio Brasil S.A.
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Telespazio Brasil S.A. (“Companhia” ou “Telespazio”) 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 contábeis 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 aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).
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 contábeis”. 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.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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 contábeis.  
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 contábeis, 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 contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis 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 planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci
Contadora
CRC-1RJ091370/O-0

assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por 
segmento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos 
adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas 
contas a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais 
investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de 
primeira linha. d) Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez é 
realizado pela gerência financeira da Companhia e tem por objetivo controlar 
a disposição de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em 
moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e 
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.

 

Valor 
contábil 
em 2021

Até 
um 
ano

De um 
até dois 

anos

De dois 
até cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos
Recebíveis
Contas a receber clientes 51.073 51.073 - - -
Contas a receber cliente OI - - - - -
Contas a receber
 - Parte relacionada 506 506 - - -
Total 51.579 51.579 - - -
Outros passivos financeiros
Fornecedores 10.035 10.035 - - -
Contas a Pagar
 - Parte relacionada 14.086 14.086 - - -
Empréstimos
 - Parte relacionada 27.891 6.310 21.581 - -
Total 52.012 30.431 21.581 - -

Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de dezembro 
de 2017, divulgado e acordado junto a todos os credores, fornecedores 
e parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos Créditos 
Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o primeiro pagamento de 
R$150 em 1 de abril de 2018, a primeira parcela em 15 de fevereiro de 2019. 
O saldo dos créditos que remanescer será concretizado em 03 (três) parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, acrescidas de (i) TR + 0,5% (meio por cento) ao 
ano, a última parcela será recebida em março de 2022. e) Risco com taxa de 
juros: O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em 
perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas 
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos. A Companhia tem como 
prática entrar em contratos de financiamento somente com outras companhias 
do mesmo grupo econômico. f) Risco com taxa de câmbio: O risco associado 
decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por causa 
de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados 
ou aumentem valores captados no mercado. A Companhia tem empréstimos 
em moeda estrangeira de €4.400. A Companhia tem como prática entrar em 
contratos de financiamento somente com outras companhias do mesmo grupo 
econômico. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía ativos e 
passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir, 
não existindo nenhum instrumento para proteger essa exposição nessa data.

2021 2020

 
Moeda 

estrangeira Reais
Moeda 

estrangeira Reais
Ativo
Contas a receber em EUR 58 368 133 823
Contas a receber em USD 1.204 6.716 701 3.546

2021 2020

 
Moeda 

estrangeira Reais
Moeda 

estrangeira Reais
Passivo
Fornecedores em EUR (1.749) (11.038) (3.310) (20.515)
Empréstimos em EUR (4.420) (27.891) (1.434) (8.890)
Fornecedores em USD (266) (1.485) (121) (613)
Exposição líquida EUR (6.111) (38.561) (4.611) (28.582)
Exposição líquida USD 938 5.231 580 2.933
26. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos, considerando a natureza de sua 
atividade. Os seguros contemplam as principais coberturas contra sinistros: 
incêndio, explosão e fumaça, danos elétricos, equipamentos e responsabilidade 
civil. Atualmente a Teslespazio possui os seguintes seguros: Tokyo Marine. 
(Responsabilidade civil) com vencimento 8 de setembro de 2022 (no montante 
da cobertura de R$10.000, e prêmio líquido R$23); a apólice de seguro D&O com 
vencimento 30 de junho de 2022 (no montante de prêmio líquido €3) é negociada 
diretamente pelo Leonardo a nível global. 27. Eventos Subsequentes: Em 14 
de janeiro de 2022 transferimos para nossa matriz na Itália o montante R$6.347 
correspondente a liquidação do empréstimo com a TPZ Itália S.p.A.

Marzio Laurenti 
Diretor-Presidente - Telespazio Brasil S.A.

Marcelo Nahu 
Diretor Administrativo Financeiro - Telespazio Brasil S.A.

Carlos Alberto Teixeira
Contador - CRC RJ - 22087- O/RJ
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