Terça-feira, 24/05/2022.

UTM Jaboatão dos Guararapes Ltda.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Ativo
31/12/2021
________________________________________________
_________
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
23
Aplicações financeiras
601
Outros ativos
7
				
_________
Total
631
				 do ativo circulante
_________
Não circulante
Imobilizado
51.424
_________
				
Total do ativo não circulante
51.424
				
_________
Total
52.055
				 do ativo
_________
_____________________________________________________________
Passivo
________________________________________________
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
				
Total do passivo circulante
				
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucro
				
Total do patrimônio líquido
				
Total do passivo e do patrimônio líquido
				

CNPJ: 15.821.899/0001-80
Demonstrações Contábeis
Demonstração dos resultados - Exercício findo
em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Receita operacional líquida
31/12/2021
				
_________
Custo dos serviços prestados
Lucro
				 bruto
_________Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(78)
				
_________
				
(78)
Despesas financeiras
(1)
				
_________
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(79)
				
_________
Imposto de renda e contribuição social
				
_________Prejuízo do exercício
(79)
				
_________

Demonstração do resultado abrangente Exercício findo
em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021 				
_________
31/12/2021
_________
Prejuízo do exercício
(79)
Outros resultados abrangentes
_________10.125 				
(79)
				 do resultado abrangente do exercício
_________
286 Total
_________
10.411
_________
Demostrações do Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
41.723 				
Capital
Prejuízos
(79) 				
social
acumulados
Total
_________
______
___________
______
41.644 Integralização do capital social
41.723
41.723
Prejuízo do exercício
(79)
(79)
_________ 				
_________________
______
52.055 				
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
41.723
(79)
41.644
_________
___________
______

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
31/12/2021
				
_________
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(79)
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao caixa
		gerado pelas atividades operacionais
Redução (aumento) nos ativos
Outros ativos
(7)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
10.125
Impostos e contribuições a recolher
286
				
_________
Caixa
10.325
				 líquido gerado pelas atividades operacionais
_________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de Capital
41.723
Aquisições de ativo imobilizado
(51.424)
Aplicações financeiras
(601)
				
_________
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(10.302)
				
_________
Redução
no saldo de caixa e equivalentes de caixa
23
				
_________
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa
23
				 e equivalentes de caixa no final do exercício
_________
Variação
no saldo de caixa e equivalentes de caixa
23
				
_________
Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor - CPF 218.498.438-80
Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41
As Demonstrações Financeiras completas
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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