Quarta-feira, 22/06/2022.

LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 35.687.756/0001-35
Relatório da Administração: Prezados senhores, pela presente, encaminhamos aos cuidados de V.Sas. o relatório do auditor independente sobre as
demonstrações contábeis da Largo da Carioca Participações S.A., referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31
de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório do auditor independente. Atenciosamente, Marcio Romulo Pereira - Sócio.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais - R$)
2021
2020
2019 PASSIVO
ATIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
1.000
1.000
1.000
Caixa e equivalentes de caixa
1.000
1.000
1.000 Capital social
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL DO ATIVO
1.000
1.000
1.000 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.000
1.000
1.000
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Largo da Carioca Participações S.A. (“Companhia”) Políticas Contábeis: a. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não
é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data
Brasil, com sede em Rio de Janeiro – RJ, constituída em 03 de dezembro de da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições
2019. Tem como atividade econômica holdings de instituições não-financeiras. contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e
A Companhia ainda não exerce atividades operacionais. 2. Apresentação das equivalentes de caixa. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia
demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As principais reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis es- em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos
tão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte nas
exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de ela- disposições contratuais do instrumento. b. Demonstração dos Fluxos de Caixa:
boração: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen- As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e
tadas de acordo com a NBC TG 1000-(R1) Contabilidade para Pequenas e Mé- estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). 4. Patrimônio líquido: a)
dias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/10. Sua preparação requer Capital social: O capital social da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, em
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.000, topor parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políti- talmente subscrito e integralizado, está representado por 1.000 ações ordinárias,
cas contábeis. A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela nominativas, e sem valor nominal. b) Reserva legal e distribuição de lucros
Diretoria em 11 de maio de 2022. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresenta- e dividendos: O Estatuto prevê que dos lucros líquidos quando apurados nos
ção: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo exercícios serão destinados em 5% (cinco por cento) à constituição da reserva
com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social e distribuição aos aciofuncional). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a nistas como dividendo obrigatório, o valor não inferior a 1% do lucro líquido anual
moeda funcional e de apresentação da Companhia. 3. Resumo das Principais ajustado. No exercício em que o montante de dividendo obrigatório ultrapassar a
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Largo da Carioca Participações S.A., relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
Largo da Carioca Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balan- capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações das mutações do patrimônio base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Adlíquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práti- tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabiliapresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri- dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
monial e financeira da Largo da Carioca Participações S.A. em 31 de dezembro Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
de 2021, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o desempenho Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações conde suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercícios findos nes- tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independensas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para opinião: Nossa nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es- internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consiauditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tode Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con- madas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili- da auditoria. Além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção reledade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apre- ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e de 2019
(Valores expressos em reais - R$)
Capital
social
Total
Saldos em 03 de dezembro de 2019 (data de constituição)
1.000 1.000
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.000 1.000
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.000 1.000
Saldos em 31 de dezembro de 2021
1.000 1.000
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais - R$)
2021 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes da emissão de cotas de capital
- 1.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
- 1.000
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
- 1.000
Variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício/período
1.000 1.000
No final do exercício
1.000 1.000 1.000
- 1.000
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta
da Diretoria, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. 5.
Eventos Subsequentes: Em 12 de maio de 2022, foi assinado uma proposta
de captação de recursos no mercado de capitais local no módulo de debêntures
simples não conversivéis em ação. O montante é de até R$ 125.000.000 (cento e
vinte e cinco milhões) divididos em 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações entre
a Largo da Carioca Participações S.A e o Banco do Bradesco BBI S.A..
Marcio Romulo Pereira - CT CRC 1RJ - 076774-O-7
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 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.
Marcio Romulo Pereira - CT CRC 1RJ- 076774-O–7
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1
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