
 

CARMO ENERGY S.A
CNPJ: 41.955.491/0001-01

Notas explicativas às demonstrações financeiras  
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional: A Carmo Energy S.A. (“Companhia”) é uma compa-
nhia por ações de capital fechado, constituída em 20 de abril de 2021, estabele-
cida na Av. Marechal Câmara, 160 - sl. 323 - Parte - Centro/RJ - 20020-080 no 
Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social: a) exploração, desenvolvi-
mento e produção de acumulações de petróleo, gás natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos no Brasil ou no exterior; b) a detenção e/ou operação de ativos e 
instalações de produção, armazenamento, movimentação, perfuração, bombe-
amento, processamento e refino de petróleo e seus derivados, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos, nacional ou importado, incluindo a detenção e 
operação de instalações portuárias; c) o transporte marítimo de petróleo e gás 
natural, bem como de derivados de petróleo, assim como o transporte em oleo-
duto de petróleo, seus derivados e gás natural; d) a importação e/ou exportação 
de petróleo e gás natural, bem como quaisquer de seus derivados; e) participar, 
direta ou indireta, em consórcios, parcerias e/ou associações com outras em-
presas com atuação em atividades relacionadas ao objeto social da Compa-
nhia; e f) participar de outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no 
país ou no exterior, que atuem em atividades relacionadas ao objeto social da 
Companhia. Em 23 de dezembro de 2021 a Carmo Energy assinou um contrato 
com a Petrobras de compra da totalidade das participações daquela petrolífera, 
em um conjunto de 11 concessões de campos de produção terrestres, com 
instalações integradas, localizadas no estado de Sergipe, denominados conjun-
tamente de Polo Carmópolis. A eficácia deste contrato é condicionada ao cum-
primento de certas condições precedentes, que deverão ser cumpridas ao longo 
de 2022. O valor da compra é de US$ 1,1 bilhão (em torno de 6 bilhões de re-
ais), sendo (i) US$ 275 milhões a título de sinal; (ii) US$ 550 milhões no fecha-
mento da transação e (iii) US$ 275 milhões 12 meses após o fechamento. Os 
valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que 
está sujeito ao cumprimento condições precedentes, tais como a aprovação 
pelo CADE e pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Sobre o Polo Carmópolis: O Polo Carmópolis compreende 11 conces-
sões de produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado de 
Sergipe, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, escoamen-

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021  
(Valores expressos em Reais – R$)

Ativo Notas 2021
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 5  7.978.950
Despesas antecipadas 6 31.050
Outros ativos 1.001

Total do ativo circulante  8.011.001
Total do ativo 8.011.001
Passivo
Circulante

Partes relacionadas 7  10.610 
Total do passivo circulante  10.610 
Patrimônio líquido

Capital social 8  8.001.001 
Prejuízos acumulados  (610)

Total do patrimônio líquido  8.000.391
Total do passivo e patrimônio líquido  8.011.001
As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

Demonstrações do resultado Período de 09 meses findo  
em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em Reais – R$)

2021
(-) Gastos Operacionais

Gastos com cartório 610 
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social  (610)

Imposto de renda e contribuição social -
Prejuízo do exercício  (610)
As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

Demonstrações do resultado abrangente Período de 09 meses findo 
 em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em Reais – R$)

2021
Prejuizo líquido do exercício (610)
Outros resultados abrangentes -
Total do resultado abrangente do exercício (610)
As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira. 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Período de 09 me-

ses findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em Reais – R$)
Capital social 

subscrito
Prejuízos  

acumulados Total
Saldos em 20 de abril de 2021 1.000 - 1.000
Prejuízo líquido do exercício - (610) (610)
Aumento de capital 8.000.001 - 8.000.001
Saldo em 31 de dezembro de 2021 8.001.001 (610) 8.000.391
As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

Demonstrações dos fluxos de caixa Período de 09 meses findo 
 em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em Reais – R$)

2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo líquido do exercício (610)
Despesas antecipadas (31.050)
Partes relacionadas 10.610
Outros 1

Caixa Líquido proveniente das atividade operacionais (21.051)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 8.000.001
Caixa Líquido proveniente das atividade de financiamento 8.000.001
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 7.978.950
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 7.978.950

Caixa e Equivalente de caixa no ínicio do período -
Caixa e Equivalente de caixa no fim do período 7.978.950

As notas explicativas são parte integrante da demonstração financeira.

to, armazenamento e transporte de petróleo e gás natural. Também fazem par-
te do Polo Carmópolis, o Polo Atalaia, que contém, dentre outros ativos, o Ter-
minal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo) e o Oleoduto Bonsucesso-Atalaia, que 
escoa a produção de óleo do Polo Carmópolis até o Tecarmo. 2 Base de pre-
paração: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para emissão 
pela Diretoria em 06 de janeiro de 2022. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC. As Demostrações Financeiras foram ela-
boradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais 
práticas contábeis aplicadas na prestação destas Demostrações Financeiras 
estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente, 
salvo disposição em contrário. A preparação de Demostrações Financeiras re-
quer o uso de ecertas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de 
julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as Demostrações Financeiras, estão divulga-
das na nota explicativa n° 3. As informações relevantes próprias das demostra-
ções financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem ás utilizadas pela 
Administração da Companhia na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Re-
ais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Prin-
cipais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descri-
tas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nesta 
demonstração financeira. O resumo das principais políticas contábeis adotadas 
pela Companhia é como segue: a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data da aplicação ou consi-
derados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de 
caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os 
quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos aufe-
ridos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 
de realização. b. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda 
e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: •Imposto 
de renda - base de cáçculo de 8% da receita, alíquota do imposto de renda de 
15% e adicional de 10% da receita; •Contribuição social - base de cálculo de 
12% da receita e alíquota de contribuição social de 9%. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reco-
nhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de 
negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em ou-
tros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribui-
ção social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a 
receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimo-
nial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a 
sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são com-
pensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de im-
posto de renda e contribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais dife-
ridos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os 
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais dife-
ridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e con-
tribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos 
prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão 
em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra 
os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de 
balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais 
provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alí-
quotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem re-
vertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balan-
ço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequên-
cias tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recupe-
rar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
contabilizados somente se certos critérios forem atendidos. c. Distribuição de 
dividendos: A Companhia registra, em bases anuais, os dividendos mínimos 
obrigatórios como passivo (quando aplicável), a menos que esse dividendo mí-
nimo tenha sido efetivamente pagos antes do encerramento do exercício. Divi-
dendos complementares ao mínimo obrigatório são registrados como passivo 
na data em que seu pagamento for aprovado em Assembleia de Acionistas ou 
por outro órgão competente da Administração da Companhia. Dividendos pro-
postos pela Administração da Companhia, em consonância com a Lei das S.A., 
são divulgados em nota explicativa. d. Instrumentos financeiros: Ativos finan-
ceiros: Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros recebíveis. 
Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros são classificados 
como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e re-
cebíveis, investimentos mantidos até o vencimento ou ativos financeiros dispo-
níveis para venda. A Companhia determina a classificação dos seus ativos fi-
nanceiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte 
das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconheci-
dos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não desig-
nados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. i. Desreconhecimento 
(baixa): Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo finan-
ceiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconheci-
do quando expirarem o direito de receber fluxos de caixa do ativo. ii. Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros incluem contas a pagar a fornecedores, 
outras contas a pagar, empréstimos, financiamentos e debêntures. iii. Reconhe-
cimento inicial e mensuração: Passivos financeiros são classificados como pas-

sivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financia-
mentos. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros 
no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicial-
mente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, 
são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. iv. Desreconhe-
cimento (baixa): Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revo-
gada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substi-
tuído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, 
ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa 
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconheci-
mento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores 
contábeis reconhecida na demonstração do resultado. e. Ajuste a valor pre-
sente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo 
são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor 
presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto 
prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e 
determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em 
consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análi-
ses efetuadas e na melhor estimativa da Administração, o Grupo concluiu que o 
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante 
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, dessa forma, 
não registrou nenhum ajuste. f. Provisões: i. Provisões gerais: Provisões são 
reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou não forma-
lizada) em consequência de um evento passado. É provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa con-
fiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando o Grupo espera que o valor 
de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força 
de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, 
mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a 
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de 
qualquer reembolso. ii. Provisões para litígios: O Grupo é parte de diversos 
processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma 
saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma esti-
mativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões 
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais. iii.Passivos contingentes reconhecidos em uma combinação de 
negócios. Um passivo contingente reconhecido em uma combinação de negó-
cios é inicialmente mensurado ao valor justo. Subsequentemente, é mensurado 
entre o maior valor que seria reconhecido de acordo com a política contábil de 
provisões acima (CPC 25) ou o valor inicialmente reconhecido menos, quando 
for o caso, a amortização acumulada reconhecida de acordo com a política de 
reconhecimento de receita. g. Adoção inicial dos CPCs: A Companhia prepa-
rou sua demonstração financeira de acordo com as políticas contábeis adota-
das no Brasil (BRGAAP) para Pequenas e Médias empresas, denominada CPC 
PME (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Desta forma, a 
Companhia preparou sua demonstração financeira cumprindo as normas pre-
vistas nos CPCs para o período iniciado em abril de 2021. 
5 Caixa e Equivalente de Caixa 2021
 Caixa e Equivalente de Caixa
 Banco Itaú 7.968.950
 Banco JP Morgan 10.000
Total 7.978.950
Os equivalentes de caixa são de alta liquidez, prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa, sem restrição de uso. Os equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo e não para investimentos ou outros propósitos.
6 Despesas Antecipadas 2021
 Despesas com licenciamento 31.050
Total 31.050
7 Partes Relacionadas: Os saldos de partes relacionadas acima estão sendo 
apresentados abaixo:

2021
 Cobra Brasil Serviços 10.610
Total 10.610
8 Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 o ca-
pital social subscrito é de R$ R$ 8.001.001,00 dividido em ações ordinárias 
sem valor nominal , totalmente integralizadas. Em 20 de abril, foi constituí-
da a sociedade com um capital social aprovado de R$ 1.000,00 dividido em 
1.000 ações ordinárias sem valor nominal. Em 16 de novembro, a Cobra Bra-
sil Serviços, Comunicação e Energia S.A. ingressou na sociedade aportando 
R$1,00 dividido em 1 ação ordinárias sem valor nominal. Em 13 de dezembro 
de 2021, foi aprovado o aumento de capital da Companhia, conforme AGE, no 
montante de R$ 8.000.000,00. O capital subscrito e integralizado da Compa-
nhia é composto como se segue:

  Capital Social
Ações ordinárias 
nominativas 2021 

 SIC - Servicios Integrales Cobra III 8.001.000
 Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A 1
 Total 8.001.001
9 Provisão para contingências. A Companhia reconhece provisão para cau-
sas cíveis e trabalhistas consideradas pela Administração como de risco pro-
vável de perda. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Até 
o encerramento do período desta demonstração financeira a Companhia não 
participava como ré em nenhum litígio de cunho cível, fiscal ou trabalhista. 

Jaime Antonio Llopis Juesas - Presidente - CPF: 228.503.708-27               Antonio Plano Campo - Diretor - CPF: 064.222.387.46                Wellington Soares Santana - Controller - CRC 104.308/O-8
Relatório dos auditores independentes sobre a demonstração financeira

Aos Sócios, Conselheiros e Administradores da Carmo Energy S.A. - Rio de Janeiro (RJ)
Opinião: Examinamos a demonstração financeira da Carmo Energy S.A. (“Companhia”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstração do resultado, do resultado abrangente, 
da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião a demonstração financeira 
acima referida apresenta adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Carmo Energy S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de sua operação e o seu respectivo fluxo de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração financeira de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração da demonstração financeira, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração da demonstração contábil. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
estão livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 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 relevantes 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 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 utili-
zadas 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 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 respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. •Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções financeiras das entidades ou atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria, consequentemente pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Blumenau (SC), 06 de janeiro de 2022.

TATICCA - Auditores e Consultores Ltda. - CRC 2SP-03.49.02/O-1/S-RJ
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Relátorio da Administração: Srs. Acionistas, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2021. Ficamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimanentos que se fizerem necessá-
rios. A Administração.
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