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EMISSÃO S.A.
CNPJ nº 39.110.879/0001-60

Notas explicativas
Nota 1 - Contexto Operacional: A Emissão S.A. é uma sociedade por ações, de 
capital fechado, e tem seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.3.0030994-2. O objeto social da empresa 
consiste em: I - Construção e gerenciamento e incorporação de empreendimentos 
imobiliários; II - Construção de rodovias, ferrovias e obras de infraestrutura em 
geral; III - Serviços especializados para construção tais como demolição e 
preparação de terrenos, instalações elétricas, hidráulicas e outros serviços 
especializados para construção ; IV - Captação, tratamento e distribuição de água; 
V - Tratamento e disposição de resíduos ; VI - Leitura informatizada de medidores de 
água, gás e energia elétrica com entrega simultânea de contas e outros serviços. A 
sede da empresa é na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 126 - bloco 09 - 
torre 2 - 6º andar - salas 601 a 610 - Del Castilho - Rio de Janeiro - Brasil. Nota 2 - 
Elaboração das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e são apresentadas de acordo com a Lei federal nº 6.404/76 com as 
alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores, e em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Além da legislação 
federal, foram utilizadas as interpretações e orientações realizadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e adequadas as normas internacionais (IFRS), 
apresentando o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, 
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis 
aplicadas às demonstrações financeiras para os exercícios de 2021 e 2020 são as 
seguintes: (a) Demonstrações Financeiras preparadas conforme as práticas 
contábeis no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs); (b) Investimentos em Empresas Controladas: 
Os investimentos em empresas controladas são reconhecidos pelo método de 
equivalência patrimonial desde a data que o controle é adquirido. Conforme este 

Balanços Patrimoniais
Ativo 2021 2020
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 258 1.277
Contas a receber 11.100 13.492
Impostos a recuperar 1.584 1.747
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 3.100 3.222
Estoques 14 40
Adiantamentos 82 81
Outros 222 501
Total 16.360 20.360
Não Circulante:
Realizável a longo prazo:
 Contas a receber 132.565 132.565
 Títulos de investimentos 209 303
 Impostos de renda e contribuição social diferidos 50.741 44.900
 Outros créditos 2.167 1.987
Investimentos em controlada e coligadas 8.792 8.280
Imobilizado líquido 746 1.091
Intangível   
Total 195.220 189.126
Total 211.580 209.486

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante:
Empréstimos e financiamentos 1.769 5.004
Fornecedores 1.620 1.698
Obrigações sociais e trabalhistas 11.428 15.690
Parcelamento fiscal 4.667 4.593
Imposto de renda e contribuição social
Outras obrigações fiscais 5.526 10.106
Outros 113 454
Total 25.123 37.545
Não Circulante:
Empréstimos e financiamentos 2.372
Parcelamento fiscal 40.954 28.786
Contas a pagar para empresas ligadas 123.677 113.984
Contingências 5.395 3.349
Outros 249 68
Total 172.647 146.187
Patrimônio Líquido:
Capital social 34.763 34.763
Prejuízos acumulados (57.070) (45.126)
Adiantamento para futuro aumento de capital 36.117 36.117
Total do patrimônio líquido 13.810 25.754
Total 211.580 209.486

Demonstração dos Resultados 
Operações Continuadas: 2021 2020
Receita de Serviços 342 20.831
Custo das Atividades (2.773) (29.107)
Lucro Bruto (2.431) (8.276)
Despesas com pessoal (327) (2.923)
Despesas gerais e administrativas (1.684) (4.302)
Despesas comerciais - reversão (provisão) para 
 devedores duvidosos 20.073
Resultado de equivalência patrimonial 511 522
Outras receitas e despesas (36) (3)

(1.536) 13.367
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (3.967) 5.091
Receita financeira 4 71
Despesa financeira (12.779) (9.148)
Variação cambial líquida (1.042) (39.291)
Resultado financeiro líquido (13.817) (48.368)
Prejuízo antes do IR e CS (17.784) (43.277)
Imposto de Renda e Contribuição Social 5.840 14.707
Prejuízo do Exercício (11.944) (28.570)
Resultado por Ação (R$) - Básico e Diluído
 Operações Continuadas: (0,34) (0,82)
Quantidade média ponderada de ações durante 
 o exercício 34.763.000 34.763.000

As demonstrações financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da empresa.

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quantidade e valores por ação)
Relatório da Administração 2021 - Prezados Senhores: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores e à Sociedade em Geral, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Emissão S.A., referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Desempenho Operacional - Lucro Operacional: A Companhia apresentou Receita Líquida de Serviços no montante de R$342 mil em 2021 (20.831 mil em 2020), representando um 
decréscimo em função do término de contratos. A Administração agradece a todos que contribuíram para a superação de desafios, especialmente à nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de 
serviços pela qualidade e pontualidade e, aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 09 de março de 2022.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Capital 
Social

Prejuízos 
acumu- 

lados Total

Adiantamento 
para futuro 

aumento  
de capital

Patri- 
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/2020 34.763 (16.556) 18.207 36.117 54.324
Prejuízo do exercício  (28.570) (28.570)  (28.570)
Saldos em 31/12/2020 34.763 (45.126) (10.363) 36.117 25.754
Prejuízo do exercício  (11.944) (11.944)  (11.944)
Saldos em 31/12/2021 34.763 (57.070) (22.307) 36.117 13.810

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Prejuízo líquido do exercício (11.944) (28.570)
Ajustes para:
 Depreciação e amortização 274 214
 Baixa na alienação de imobilizado 71 125
 Provisão para devedores duvidosos  - (20.073)
 Variação cambial 1.042 39.291
 Resultado de equivalência (511) (522)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (5.840) (14.707)
Variações em:
 Contas a receber 2.392 5.145
 Estoques 26 7.832
 Adiantamentos (1) 6.005
 Títulos de investimentos 94 (94)
 Outros ativos 99 438
 Fornecedores (78) (1.580)
 Impostos e contribuições 7.947 (12.035)
 Obrigações sociais e trabalhistas (4.262) 3.350
 Outros passivos 1.886 384
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (8.805) (14.797)
Juros pagos (1.907) (1.610)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de intangível
Aquisição de imobilizado  (82)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  - (82)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Contas com empresas ligadas - líquido 9.693 15.359
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 9.693 15.359
Variação Líquida do Caixa e Equivalentes de Caixa (1.019) (1.130)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 1.277 2.407
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 258 1.277
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método, as participações nas empresas investidas e controladas são reconhecidas 
nas demonstrações financeiras ao custo de aquisição, e são ajustadas 
periodicamente pelo valor correspondente à participação da Sociedade no 
patrimônio líquido da controlada, tendo como ajuste registrado em uma conta de 
resultado operacional; (c) Consórcios e Coligada: Os resultados dos consórcios e 
coligada são reconhecidos periodicamente pelas distribuições de resultados; (d) 
Clientes - os valores a receber de clientes correspondem, substancialmente, a 
serviços prestados relacionados à atividade da Sociedade reduzidos dos valores 
com baixa expectativa de recebimento; (e) Imobilizado - Avaliado pelo custo 
histórico deduzido da depreciação acumulada. O cálculo da depreciação é feito 
pelo método linear, levando-se em consideração o tempo de vida útil estimada dos 
bens; (f) Fornecedores e outras contas a pagar - Os valores devidos a fornecedores 
representam fornecimento de bens e/ou serviços sendo classificados como 
circulante, para os débitos vencíveis até o final do exercício seguinte; (g) 
Parcelamento de Tributos - Este grupo é representado por valores de tributos 
federais e contribuições previdenciária, resultante da opção de pagamento 
instituída pelas Leis 11.941 de 27 de maio de 2009 e 12.996 de 18 de junho de 2014. 
Em 30/06/2017 a Sociedade aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização 
Tributária; (h) Patrimônio Líquido - É constituído pelo Capital Social, pela Reserva 
Legal e outras reservas; (i) As receitas de serviços, os correspondentes custos e as 
demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do 
exercício; (j) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Estes 
tributos são calculados de acordo com as bases legais estabelecidas pela receita 
Federal. A parcela atribuível ao imposto de renda é calculada à alíquota de 15% 
sobre o lucro tributável, mais adicional de 10%. A parcela correspondente à 
Contribuição Social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro ajustado antes do 
imposto de renda, conforme legislação aplicável.
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