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Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de 
caixa

Títulos e valores mobiliários
Estoque  7 
Impostos a recuperar
Outros

Total do ativo circulante
Não circulante

Partes relacionadas -
Imposto de renda e con-

tribuição social diferidos
Imobilizado -
Intangível -
Investimentos -

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Passivo
Circulante

Fornecedores  2.813  2.066 
Outros

Total do passivo circulante
Não circulante

Partes relacionadas 8 -
Adiantamento p/ futuro 

aumento de capital -
Total do passivo não 

circulante -
Patrimônio líquido

Capital social  16.514  4.514 
Reserva de capital  25.997  25.997 
Reserva de lucros

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e 
patrimônio líquido

CNPJ 34.956.807/0001-14
 - Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, 

submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos  

Receita líquida - -
Custos dos serviços 

prestados
Prejuízo bruto
Outras receitas (despesas) 

operacionais
Despesas comerciais 
Outros custos e despesas 

operacionais
Prejuízo antes das receitas 

Resultado antes dos 
impostos sobre o lucro

Impostos sobre o lucro
Prejuízo do exercício

Notas explicativas - Principais  - 
S.A. são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) 
e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 

são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos e despesas das 
operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. 
As receitas são reconhecidas de acordo com serviços locação mobiliária, quando seu valor pode 

estimadas. Uma receita não é reconhec  

b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: 

quando realizáveis dentro dos doze meses 
seguintes. Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados pelos montantes 
nos quais eles serão liquidados considerando 
a data de cada balanço, incluindo juros 
provisionados e variações monetárias ou cambiais 
de acordo com as condições contratuais. 
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