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Relatório da Adminstração - Em 31 de Dezembro de 2021 - Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. A evolução de 
suas operações e os principais fatos ocorridos neste exercício poderão ser examinados através das próprias demonstrações contábeis. Rio de Janeiro, 10 de março de 2022. Topázio Participações S.A.

Balanço patrimonial - Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas - Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares reais)

Demonstrações dos Fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3.360 117
Tributos a recuperar 46 44

3.406 161
Não Circulante
Créditos concedidos - 3.079
Transações com partes relacionadas 5 -
Títulos e valores mobiliários 1.556 1.493

1.561 4.572
Total do Ativo 4.967 4.733

Passivo 2021 2020
Circulante
Obrigações fiscais 16 2
Dividendos a pagar 1.196 1.144

1.212 1.146
Patrimônio Líquido
Capital social 2.784 2.784
Reservas de lucros 971 803

3.755 3.587
 
Total do Passivo 4.967 4.733

Resultado operacional 2021 2020
Despesas administrativas (1) (1)
Despesas tributárias (1) (1)

(2) (2)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 355 173

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 353 171
Imposto de renda e contribuição social (133) (23)

Lucro líquido do exercício 220 148
Quantidade de ações do capital integralizado 1.000 1.000
Lucro por ação do capital social (R$) 220,00 148,00

Reserva de lucros
Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Lucros Acumulados Totais

Saldos em 01 de Janeiro de 2020 2.784 129 561 - 3.474
Lucro líquido do exercício - - - 148 148
Destinações do lucro:
Dividendos propostos - - - (35) (35)
Constituição das reservas de lucros - 7 106 (113) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 2.784 136 667 - 3.587
Lucro líquido do exercício - - - 220 220
Destinações do lucro:
Dividendos propostos - - - (52) (52)
Constituição das reservas de lucros - 11 157 (168) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 2.784 147 824 - 3.755

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 220 148
Ajustes ao lucro líquido do exercício:
Juros sobre mútuo - (79)
Títulos e valores mobiliários (63) (39)
Variação monetária (3) (1)

Lucro líquido do exercício ajustado 154 29
Variação no ativo
Tributos a recuperar 1 113
Créditos concedidos 3.079 (3.000)
Transações com partes relacionadas (5) -

Variação no passivo
Obrigações fiscais 14 (51)

Recursos provenientes das (utilizadas nas) 
 atividades operacionais 3.243 (2.909)
Aumento (Redução) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 3.243 (2.909)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 117 3.026
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.360 117

Aumento (Redução) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 3.243 (2.909)

1. Contexto Operacional: A Topázio Participações S.A. (“Companhia”), so-
ciedade de capital fechado com sede no Rio de Janeiro, tem por objetivo a 
participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estran-
geiras, como sócia, acionista ou cotista; a participação em empreendimentos 
imobiliários e a participação, como cotista, em fundos de investimento re-
gularmente constituídos. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
a) Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, 
bem como as normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas). b) Moeda funcional - As demonstrações contábeis foram 
preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal 
ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). c) Uso 
de estimativas e julgamentos - A elaboração de demonstrações contábeis 
requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na determi-
nação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a 
estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, 
provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e contribui-
ção social e outras avaliações similares. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado - O resultado 
é apurado pelo regime de competência. b) Caixa e equivalentes de cai-

xa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, depósitos bancários e 
aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudança de 
seu valor de mercado. c) Tributos a recuperar - São demonstrados pelos 
valores originais efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, 
atualizados monetariamente de acordo com as regras legais, e representam 
créditos fiscais associados às retenções de tributos federais. d) Imposto de 
renda e contribuição social - Os impostos e contribuições são calculados 
e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de 
elaboração das demonstrações contábeis. A Companhia adota o regime de 
apuração pelo lucro presumido. e) Ativos e passivos circulantes e não cir-
culantes - São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes juros ou encargos incorridos. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Representados basicamente por saldo de 
aplicações financeiras de curto prazo, constituídas por cotas de fundos de in-
vestimento de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos 
insignificantes de mudança de valor. 5. Créditos Concedidos: Referem-se 
a mútuo concedido, com correção pela variação mensal do IPCA acrescidos 
de 1% ao ano, liquidados em 2021. 6. Transações com Partes Relaciona-
das: O saldo está representado por adiantamento para futuro aumento de 
capital aportados pelos sócios. 7. Títulos e Valores Mobiliários: Referem-se 
a aplicações financeiras, constituídas por cotas de fundos de investimento 
(Certificado de Depósito Bancário) no Banco Bradesco. 8. Patrimônio Líqui-
do: a) Capital social - O capital social está representado por 1.000 ações 
ordinárias, sem valor nominal. b) Reserva legal - Constituída à razão de 5% 

do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir o limite de 20% 
do capital social, fixado pela legislação societária. c) Reserva de retenção 
de lucros - A retenção de lucros está sujeita à aprovação dos acionistas em 
Assembleia. Caberá também a Assembleia destinar a parcela das reservas 
de lucros que ultrapassem o valor do capital social. d) Dividendos - Aos acio-
nistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro 
líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. 9. Instrumentos Finan-
ceiros: A Companhia não efetua transações com instrumentos financeiros 
derivativos ou quaisquer outros que tenham caráter especulativo.
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