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Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Nota
Ativo explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 991 707
Contas a receber 5 74.026 83.894
Estoques 6 90.458 108.984
Adiantamentos 7 7.789 10.160
Créditos tributários 8 101.995 68.659
Mútuo com partes relacionadas 9 2.443 2.366
Outros créditos 1.264 645

278.966 275.415
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber 5 11.937 -
Créditos tributários 8 158.267 103.136
Mútuo com partes relacionadas 9 9.014 26.921
Depósitos judiciais 17.1.2 4.524 4.356
Outros ativos 2.327 3.482

186.069 137.895
Investimentos 37 37
Imobilizado 10 90.926 92.880
Intangível 11 23.633 22.941

114.596 115.858
300.665 253.753

Total do ativo 579.631 529.168
Passivo e patrimônio Nota
líquido explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 12 101.548 106.353
Empréstimos e financiamentos 13 134.424 93.599
Arrendamentos mercantis 14 1.299 1.130
Adiantamento de clientes 15 1.991 7.413
Obrigações sociais e trabalhistas 1.936 1.854
Imposto de renda e contrib.social - 729
Parcelamentos de tributos 17 13.057 17.133
Obrigações tributárias 17 16.072 10.575
Mútuo com partes relacionadas 9 47.822 41.518
Dividendos mínimos obrigatórios - -
Demais contas a pagar 16 7.258 13.328

325.407 293.632
Não circulante
Fornecedores 12 30.873 8.753
Empréstimos e financiamentos 13 45.393 67.179
Arrendamentos mercantis 14 6.080 6.724
Parcelamentos de tributos 17 43.430 51.386
Provisões para contingências 17.1 51.062 32.086
Mútuo com partes relacionadas 9 18.126 25.529
Outras obrigações 831 742

195.795 192.399
Patrimônio líquido 18
Capital social 28.000 28.000
Reserva de lucros 30.429 15.137

58.429 43.137
Total do passivo e do patrimônio líquido 579.631 529.168

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

explicativa 2021 2020
Receita líquida 19 5.485.034 5.479.188
(-) Custo dos produtos vendidos 20.1 (5.390.701) (5.399.060)
(=) Lucro bruto 94.333 80.128
Receitas (despesas) operacionais (152.391) (63.476)
Despesas gerais e administ. 20.2 (222.359) (109.975)
Outras receitas operac., líquidas 20.6 69.968 46.499
(=) Lucro (prejuízo) antes
dos efeitos financeiros (58.058) 16.652
Receitas financeiras 20.4 101.048 9.277
Despesas financeiras 20.3 (26.021) (21.195)
Variação cambial líquida 20.5 (1.677) (14.308)
(=) Lucro (prejuízo) antes
das provisões tributárias 15.292 (9.574)

(-) Imposto de Renda 21 - -
(-) Contribuição Social 21 - -
(=) Lucro líquido (prejuízo) do exercício 15.292 (9.574)
Número de ações integral.(Em milhares) 28.000 28.000
Lucro por ação (Em R$) 0,55 (0,34)
Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos em

31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
2021 2020

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 15.292 (9.574)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 15.292 (9.574)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 15.292 (9.574)
Ajustes
Encargos de empréstimos e financiamentos 318 284
Juros sobre produto importado 45 -
Variação cambial não realizada sobre empréstimos - -
Variação cambial sobre produto importado 1.479 (11)
Juros provisionados e não pagos 709 813
Constituição de provisão para crédito
de liquidação duvidosa 3.391 3.264
Reversão de provisão p/crédito de liquid. duvidosa (4.835) (4.319)
Depreciação e amortização 9.480 7.731
Baixa de imobilizado e intangível 42 26
Recuperação de crédito tributário (177.178) (28.340)
Reversão de créditos tributários 97.521 -
Reversões e atualizações das prov. p/ contingências 8.912 (8.278)
Atualização de débitos tributários (s/ Efeito de caixa) 10.065 6.489
Lucro ajustado (34.759) (31.915)
Aumento /dimin. líquido contas de ativo e passivo
Contas a receber (625) (3)
Estoques 18.526 84.388
Adiantamentos 2.371 (1.554)
Créditos tributários (8.810) (41.976)
Outros créditos (619) (521)
Fornecedores 15.836 (56.337)
Adiantamento de clientes (5.422) 2.691
Obrigações sociais e trabalhistas 82 31
Imposto de renda e contribuição social - 729 - 568
Obrigações tributárias 5.497 (3.793)
Parcelamento de débitos tributários (12.032) (1.572)
Demandas Fiscais -
Demandas trabalhistas e cíveis -
Demais a pagar (6.027) (738)
Outros ativos líquidos 987 844

9.035 (19.108)
(=) Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais (25.724) (51.023)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Operações com partes relacionadas 17.830 195.435
Aplicações financeiras garantias de empréstimos - 8.123
Aquisição de imobilizado (5.118) (22.134)
Aquisição de intangível (3.142) (3.433)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades
de investimentos 9.570 177.991
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 226.585 77.193
Pagamentos de arrendamentos (1.184) (1.881)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(principal e juros) (207.864) (212.583)
Operações com partes relacionadas (1.099) 7.637
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades
financiamentos 16.438 (129.634)
(=) Aumento líquido (diminuição) de caixa
e equivalentes de caixa 284 (2.666)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 707 3.373
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 991 707
(=) Aumento líquido (diminuição) de caixa
e equivalentes de caixa 284 (2.666)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros Lucros líquidos

Capital social Reserva legal Retenção de lucros (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.000 5.600 19.111 - 52.711
Prejuízo do exercício (9.574) (9.574)
Realização de prejuízos acumulados (9.574) 9.574 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 28.000 5.600 9.537 - 43.137
Lucro líquido do exercício - - - 15.292 15.292
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva de lucros 15.292 (15.292) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 28.000 5.600 24.829 - 58.429

TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A

A integridade das demonstrações financeiras com suas notas explicativas está disponível na empresa para consulta.
Responsável técnico pela elaboração das demonstrações financeiras - Geová Ferreira de Souza CRC/PE: Nº 00.8539/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e Administradores da TDC Distribuidora de Combustíveis
S/A. Recife - PE.Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as
demonstrações contábeis da TDC Distribuidora de Combustíveis S/A (“Compa-
nhia'), 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 po-
líticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da TDC Distribuidora de Combustíveis S/A em 31 de dezem-
bro 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 Bra-
sil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as
demonstrações contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade 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 éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Ênfase - Transações com partes relacionadas: Con-
forme demonstrado na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações contábeis, a
Companhia mantém transações com partes relacionadas em condições estabe-
lecidas entre elas, cujos montantes são significativos em relação à sua posição
patrimonial e financeira e aos resultados de suas operações. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Adminis-
tração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade 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 adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar Suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos 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 opi-
nião. 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva 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 exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 bur-
lar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 res-
pectivas 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. • Avaliamosa apresentação geral, a estru-
tura 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. Co-
municamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Recife, 16 de março
de 2022. BDO RCSAuditores Independentes SS - CRC 2 PE 001269/F-8;Mário
Jorge Costa Fernandes - Contador CRC 1 PE 011500/0-6.
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