
M. Transport Participações S.A.
CNPJ: 43.207.040/0001-11

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)
ATIVO Nota 31/12/2021
Ativo circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 502.613
Total do ativo não circulante - 502.613
Ativo não circulante
  Adiantamento para aquisição futura de participação 6 18.897.059
Total do ativo não circulante 18.897.059
Total do ativo 19.399.672
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2021
Passivo e patrimônio líquido
  Patrimônio líquido -
  Capital social 7 19.400.000
  Prejuízos acumulados  - (328)

19.399.672
Total do passivo e patrimônio líquido - 19.399.672

Demonstrações dos resultados para o período de 
15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais) 31/12/2021

  Outras receitas (despesas) operacionais (276)
Lucro (prejuízo) operacional  (276)
  Despesas financeiras (52)
Resultado antes do Imposto de renda e da contribuição social (328)
Prejuízo líquido do período (328)
Prejuízo por ação (em reais) (0,0000164)

Demonstrações dos resultados abrangentes para o  
período de 15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

15/04/2021 a 31/12/2021
Prejuízo do período (328)
Total do resultado abrangente do período (328)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o 
período de 15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

Nota
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Em 15 abril de 2021 500 - - 500
Constituição do capital social 7 (600.000) 19.399.500
Prejuízo do período - - - (328) (328)
Em 31 de dezembro de 2021 20.000.000 (600.000) (328) 19.399.672

Demonstração dos fluxos de caixa para o período de 
15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais) Nota

15/04/2021 a 
31/12/2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
  Prejuízo do período - (328)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais - (328)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Adiantamento para aquisição futura de participação 6 (18.897.059)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - (18.897.387)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
  Aumento de capital 7 19.400.000
Caixa líquido consumido pelas das atividades de financiamentos - 19.400.000
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 5 502.613
Caixa e equivalentes de caixa no início do período - -
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5 502.613

DIRETORIA
Gabriel Sollero Figueira - CPF: 800.673.956-00; Lucas Bittencourt Lacreta - CPF: 214.752.788-29

Ricardo Carneiro de Oliveira - Contador - CT CRC: 1SP215959/0-2

Terça-feira, 12/07/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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