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GMC Administração
e Participações S/A
CNPJ 08.486.050/0001-32

Demonstrações Contábeis Encerradas Em 31 De Dezembro De 2021
Demonstrações Contábeis Levantadas Em 31/12/2021 Balanço Patrimonial Valores em R$
N.E
31.12.2021
31.12.2020 Passivo
Ativo
N.E
31.12.2021
31.12.2020
Ativo Circulante
5.820.024,24 9.746.836,95 Passivo Circulante
3.185.974,81 2.740.059,06
Caixa e Equivalente de Caixa (Nota 2- e)
30.378,43 4.253.803,14
417.762,02
307.762,02
Caixa
–
– Obrigações Financeiras
(Nota 11)
417.762,02
307.762,02
Bancos C/ Movimento
356,74
2.025,74 Empréstimos Pessoas Ligadas
353.661,54
5.965,04
Aplicações de Liquidez Imediata
30.021,69 4.251.777,40 Obrigações Operacionais
Créditos
368.686,81
72.074,81 Obrigações Trabalhistas
(Nota 12)
4.290,01
4.290,00
Aluguéis a Receber
(Nota 4)
4.488,11
4.488,11 Obrigações Tributárias
(Nota 13)
349.371,53
1.675,04
Créditos Tributários
(Nota 5)
802,89
802,89 Outras Obrigações
2.414.551,25 2.426.332,00
Outros Créditos
(Nota 5)
363.395,81
66.783,81
(Nota 14)
1.133,05
2.187,50
Bens e Direitos
5.420.959,00 5.420.959,00 Adiantamentos a Clientes
Contas a Pagar
(Nota 15) 2.413.418,20 2.424.144,50
Estoque de Part. Societárias e
1.369.533,42 1.796.655,68
Imóveis
(Nota 6) 5.420.959,00 5.420.959,00 Passivo Não Circulante
Adiantamentos p/Aumento
Passivo Exigível a Longo Prazo (Nota 17) 1.369.533,42 1.796.655,68
Capital
(Nota 7)
0,00
0,00 Patrimônio Líquido
25.711.548,06 26.253.678,71
Ativo Não Circulante
24.447.032,05 21.043.556,50
11.579.679,00 10.694.679,00
Ativo Realizável a Longo Prazo
3.490.039,18 3.490.039,18 Capital Social
(Nota 18) 11.579.679,00 10.694.679,00
Créditos Com Ligadas
(Nota 5) 3.490.039,18 3.490.039,18 Capital Social
11.312.507,71 15.106.118,85
Investimentos Permanentes
19.832.121,27 16.544.371,70 Reservas
Investimentos em Outras
Reservas Legais e Estatutárias Nota 19 - a 1.060.968,20
920.000,14
Empresas
(Nota 8) 19.784.363,23 16.498.159,65 Reservas de Lucros a Realizar Nota 19 -b 13.524.064,22 17.458.643,42
Investimentos Bancários
(Nota 8)
47.758,04
46.212,05 (-) Ajustes de Exercícios Anteriores
(3.272.524,71) (3.272.524,71)
Imobilizado
1.124.871,60 1.009.145,62
2.819.361,35
452.880,86
Imobilizações Operacional
(Nota 9) 1.122.816,60 1.008.455,62 Resultados Acumulados
2.819.361,35
452.880,86
Intangível
(Nota 10)
2.055,00
690,00 Lucros do Exercício
30.267.056,29 30.790.393,45
Total do Ativo
30.267.056,29 30.790.393,45 Total do Passivo
As notas explicativas da diretoria fazem parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração Contábeis Levantadas Em 31 de Dezembro de 2021 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Reserva Reserva de Lucros Ajuste Exercícios
Lucros e/ou
Social
Legal
A Realizar
Anteriores Prejuízos Do Exercício
Total
Discriminação
Saldos Em 31.12.2019
10.694.679,00 897.356,10
14.905.197,64
0,00
0,00 26.497.232,74
Resultado e Destinações:
–
–
–
–
–
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores
–
–
3.272.524,71
(3.272.524,71)
–
–
Resultado do exercício
–
–
–
–
452.880,86
452.880,86
Resultado de Exercícios Anteriores
–
–
–
–
–
–
Transferências para Reservas
–
22.644,04
(266.198,07)
–
(452.880,86) (696.434,89)
Saldos Em 31.12.2020
10.694.679,00 920.000,14
17.911.524,28
(3.272.524,71)
– 26.253.678,71
Resultado e Destinações:
–
–
–
–
–
–
Aumento de Capital
885.000,00
–
–
–
–
885.000,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores
–
–
–
–
–
–
Resultado do exercício
–
–
–
–
2.819.361,35 2.819.361,35
Resultado de Exercícios Anteriores
–
–
–
–
–
–
Transferências para Reservas
– 140.968,06
(1.568.098,71)
–
(2.819.361,35) (4.246.492,00)
Saldos Em 31.12.2021
11.579.679,00 1.060.968,20
16.343.425,57
(3.272.524,71)
0,00 25.711.548,06
As notas explicativas da diretoria fazem parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A GMC Administração e Participações transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado
S.A. é uma sociedade de pessoas de natureza civil, tendo como objetivo social durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o métoa administração, compra e venda de bens móveis e imóveis próprios, adminis- do da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados no passivo circutração, compra e venda de marcas, podendo participar do capital social de ou- lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquitras Sociedades Brasileiras ou no exterior, na condição de sócia, acionista ou dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data-base do balanço. (l)
quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minori- Provisões: As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que detária. A entidade é regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que vem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de imposregulamenta as companhias ou sociedades anônimas do país. A sociedade pos- tos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro
sui uma única Unidade Administrativa e teve início em suas atividades em 29 e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da
de novembro de 2006.
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. (m) Obrigações
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais tributárias: Referem-se a valores calculados dos impostos incidentes sobre a
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras receita bruta através do regime de competência, onde que, posteriormente os
estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente mesmos serão transferidos para as Obrigações Tributárias localizadas no Passivo
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Base de Circulante, de acordo com os recebimentos dos clientes através do regime de
preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresenta- caixa. Tributos diferidos são gerados por custos/despesas e receitas já escrituradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas dos nos livros contábeis na data do balanço mais cuja dedutibilidade e ou tribupela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 e com as práticas contábeis adota- tação no cálculo do imposto de renda e da contribuição social só ocorrerá em
das no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronuncia- períodos subsequentes quando pagos, comprovados ou recebidos, de acordo com
mentos Contábeis (“CPC”), que estão em conformidade com as normas interna- a legislação fiscal, bem como por saldos de prejuízos fiscais e base negativa de
cionais de contabilidade emitidas pelo IASB. A Sociedade adotou todos os contribuição social sobre o lucro. (n) Reconhecimento de receita: A receita
pronunciamentos, pronunciamentos revisados, interpretações e orientações emi- compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela locação
tidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021. (b) Moeda de bens imóveis e rendimentos de participações societárias no curso normal das
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi- atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das denanceiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no voluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita
qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras quando o valor da mesma possa ser mensurado com segurança, sendo provável
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e, também, a moeda de que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios esapresentação da Companhia. (c) Ativos e passivos circulante e não circulante: pecíficos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia. (o)
O ativo circulante e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorprovisão aos seus valores prováveis de realização e, as aplicações financeiras rido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
reconhecem os rendimentos pro rata temporis. O passivo circulante e não circu- Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a uma conta a receber,
lante, quando aplicável, incluem os encargos incorridos. (d) Apuração de resul- a Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde
tado e reconhecimento de receita: O reconhecimento contábil das operações ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do
praticadas pela Sociedade no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorde 2021 é realizado em conformidade com o Regime de Caixa. A aplicação deste porados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita
regime implica no reconhecimento das receitas, custos, impostos e despesas financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o
quando efetivamente realizadas. (e) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os regis- valor recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento.
tros deste grupo, representam aos saldos positivos em contas bancárias e aplica- 3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS: As esções financeiras de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, timativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiamestando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, -se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em
tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição,
data da contratação. (f) Contas a Receber: As contas a receber de clientes cor- as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos rerespondem aos valores a receber pelo valor dos contratos de vendas no curso sultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significatinormal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a vo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de
um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de (a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia
clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões for difemenos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PDD” ou impairment). rente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afeta(g) Estoque: Os estoques imobiliários e de participações societárias são avalia- rão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor
dos pelo custo de aquisição. (h) Investimentos: Os investimentos relevantes, definitivo for determinado. (b) Valor justo de instrumentos financeiros: A
inclusive participação da Sociedade em outras entidades coligadas e controladas, Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para
estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial de acordo com o CPC caixa e equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras, contas a rece18, sendo efetuada provisão para perdas, nos casos que contam com estimativas ber de clientes e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo
ou evidências para isso. Os investimentos permanentes em outras sociedades que e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria,
não são coligadas e controladas são avaliados pelo custo de aquisição. (i) Imobi- em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características
lizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico de aquisição, menos desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contádepreciação acumulada. A depreciação é reconhecida pelo método linear, levan- beis aproximam-se dos valores justos. (c) Provisões: As provisões são mensudo em consideração o tempo estimado de vida útil dos bens. (j) Perda por redu- radas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
ção ao valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”): Os bens obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações
do imobilizados e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da
identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil reconhecido como despesa financeira.
pode não ser recuperável. Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das si- 4. CRÉDITOS: A composição de Créditos a Receber, é a seguinte:
2021
2020
tuações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definiCirculante Longo Prazo
Total
Total
do pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do Contas
4.488,11
– 4.488,11 4.488,11
ativo, esta é reconhecida no resultado. (k) Empréstimos e financiamentos: Os Aluguéis a Receber
4.488,11
– 4.488,11 4.488,11
empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos Total
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor- 5. OUTROS CRÉDITOS: A composição de Outros Créditos a Receber, é a
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da seguinte:
2021
2020
Contas
Circulante Longo Prazo
Total Circulante Longo Prazo
Total
Conta Corrente BM&F - Hencorp Commcor
21.235,67
–
21.235,67 21.235,67
–
21.235,67
Dutrigo Alimentos Ltda.
2.400,00
–
2.400,00
–
–
–
Armazém a Receber
45.548,14
–
45.548,14 45.548,14
–
45.548,14
Créditos Tributários
802,89
–
802,89
802,89
–
802,89
Angela Maria Cardoso Camilo
– 1.369.306,66 1.369.306,66
– 1.369.306,66 1 369.306,66
Carlos Alberto Tavares Cardoso
– 173 489.31 173.489,31
– 173.489,31 173 489,31
Graciela Maria Cardoso Camilo
– 144.524,61 144.524,61
– 144.524,61 144.524,61
Paulo Sergio Cardoso
– 802 999,60 802 999,60
– 802 999,60 802 999,60
CTC Administração e Participações Ltda.
– 414.719,00 414.719,00
– 414.719,00 414.719,00
PSC Administração e Participações Ltda.
– 290 000,00 290 000,00
– 290.000,00 290 000,00
TVAM Administração e Participações Ltda.
– 295 000,00 295.000,00
– 295.000,00 295 000,00
Dividendos Propostos a Receber
290.000,00
290 000,00
Adiantamento a Fornecedores
4.212,00
4.212,00
Total
364.198,70 3.490.039,18 3.854.237,88 67.586,70 3.490.039,18 3.557.625,88
6. ESTOQUES: A composição de estoques é a seguinte:
Data
2021
2020
Contas
Descrição
Aquisição
Valor R$
Longo
Chácara Aeroporto-Maringá-Pr
14/04/2011
45.000,00
Circulante Prazo
Total
Total Lote terras Estrada Colli-Gleba Ribeirão
Estoque de Participações
Pinguim-Sarandi-Pr
05/05/2011 125.000,00
Societárias
1.274.608,00
– 1.274.608,00 1.274.608,00 50% da data de Terras Zona Industrial-Maringá-Pr 13/05/2011 3.000.000,00
Estoque de Imóveis
3.170.000,00
– 3.170.000,00 3.170.000,00
Total
3.170.000,00
Agio na Aquisição de
7. ADIANTAMENTOS PARA AUMENTO DE CAPITAL: A composição
Participações Societ
976.351,00
– 976.351,00 976.351,00 dos Adiantamentos para Aumento de Capital, teve um recebimento de Carlos
Total
5.420.959,00
– 5.420.959,00 5.420.959,00 Alberto Tavares Cardoso no valor R$ 883.018,17, havendo um estorno no dia
O estoque de participações societárias, no valor de R$ 2.250.959,00, refere-se 19/04/2021, no valor R$ 883.018,17 para Carlos Alberto Tavares Cardoso.
à atividade operacional da empresa de compra e venda de participações socie- 8. INVESTIMENTOS: A composição dos Investimentos, avaliados pelo custárias não permanentes, sendo relativo à participação que a Sociedade detém na to, está assim constituída:
empresa Mandacaru Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os valores contabi- Contas
% Participação
2021
2020
lizados no estoque são referentes a empresas que a Sociedade adquire com o
na Coligada Valor Atual Valor Atual
47.758,04
46.212,05
fim específico de venda, na qual atua para a obtenção de resultado operacional Sicoob Cooperativa de Crédito não informado
positivo. Sobre os valores contabilizados como estoques de participações so- Maringá Armazéns Adm. e
Participações Ltda.
14,18% 1.867.366,74 945.696,00
cietárias não é calculada a Equivalência Patrimonial, e sobre essas participaBrazcana Agroindustrial S/A
6,35% 1.911.273,00 1.911.273,00
ções não ocorre distribuição de lucros, pois tais participações são de proprieda- (-) Prov. p/ Redução Vir
de da empresa com o fim específico de valorização para a venda, sendo um
Recuperável Brazcana
458.917,75 458.917,75
ativo de sua atividade operacional. Os estoques de imóveis servem ao propósi- Total
3.367.480,03 2.444.263,30
to de venda futura, na atividade operacional da empresa de Compra e Venda de Na empresa Maringá Armazéns teve um aumento na participação de 10% para
Imóveis, conforme seu objeto social. O valor em 31/12/2021, refere-se aos se- 14,18% referente a compra de 376.168 quotas no valor de R$ 2,45 cada uma
guintes imóveis:
totalizando o valor R$ 921.670,74, conforme contrato particular de retirada de

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31/12/2021
Demonstração de Resultado do Exercício Valores em R$
DRE
31.12.2021
31.12.2020
Receita Bruta de Vendas
220.038,77
55.995,48
(-) Deduções
(25.739,72)
(7.510,48)
Impostos e Contribuições
0,00
(7.510,48)
Receita Líquida
194.299,05
48.485,00
Lucro Bruto
194.299,05
48.485,00
Outras Receitas / Despesas Operacionais
(209.149,42) (561.011,52)
(+ ) Outras Receitas Gerais
0,00
6.561,75
(+ ) Venda de Investimentos
0,00 4.246.492,00
(-) Custo das Vendas de Investimentos
0,00 (4.611.297,73)
( - ) Outras Despesas Gerais
(209.149,42) (202.767,54)
Resultado Antes do Financeiro
(14.850,37) (512.526,52)
( + ) Receitas Financeiras
42.014,83
107,58
( - ) Despesas Financeiras
(268.335,95)
(71.390,55)
Resultado Equivalência Patrimonial
3.060.532,84 1.036.690,35
( + ) Equivalência Patrimonial Positiva
3.060.532,84 1.304.904,81
( - ) Equivalência Patrimonial Negativa
0,00 (268.214,46)
Resultado Líquido do Exercício
2.819.361,35
452.880,86
As notas explicativas da diretoria fazem parte integrante
das demonstrações contábeis.
Demonstrações Contábeis Levantadas
Em 31 de Dezembro de 2021 Demonstração do Resultado Abrangente
Descrição
31.12.2021 31.12.2020
Lucro Líquido do Exercício
452.880,86 452.880,86
Diferença de câmbio na conversão de operações no
exterior
–
–
Ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
“Hedges” de fluxo de caixa
–
–
Outros Resultados (Ajustes de Exercícios Anteriores)
–
–
Resultado Abrangente Total do Exercício
452.880,86 452.880,86
As notas explicativas da diretoria fazem parte integrante
das demonstrações contábeis.
sociedade por alienação integral de quotas sócias e quotas avenças entre as
partes, sendo pagamento de 50% no ato da assinatura do contrato e demais 50%
em 12 parcelas de igual valor, mensais de R$ 38.402,91. A composição dos
Investimentos, avaliados pela equivalência patrimonial, está assim constituída:
% Participação na
2021
2020
Contas
Coligada / Controlada Valor Atual Valor Atual
Niporice Com. de
Benef. de Arroz Ltda.
75,00% 14.355.262,18 12.915.068,24
MG Distr. e Comércio
Prod. Alimentícios
99,88%
– 2.349.343,07
Ingá Comercial
Atacadista Ltda.
99,98% 2.109.379,06 1.185.040,16
(-) Prov. p/ Redução
ao Vir Recuperável MG
– 2.349.343,07
Total
16.464.641,24 14.100.108,40
A empresa GMC Administração e Participações S.A realizou a baixa das cotas
na sociedade MG Distribuidora e Comercio de produtos Alimentícios Ltda. Em
02/01/2021 conforme 5ª alteração contratual da MG Distribuidora e Comercio
de produtos Alimentícios Ltda. Registrado na Junta Comercial do Tocantins,
sob protocolo n° 20190252154 em 24/06/2019.
9. IMOBILIZADO: A composição do Imobilizado está assim constituída:
2021
2020
Valor Depreciação
Valor
Valor
Imobilizado
Contábil Acumulada Taxa
Residual
Residual
Móveis e
Utensílios
1 145,00
1.145,00 10%
–
–
Veículos
71.500,00
71.500,00 10%
–
–
Computadores
e Periféricos
3 941,00
3 941,00 20%
–
–
Chácaras
444 918,11
– 0% 444.918,11 322.535,61
Edifícios e
Construções 160.259,60
57.693,52 4% 102.566,08 108.976,48
Asfalto
80.554,52
17.722,11 2%
62.832,41
64.443,53
Terrenos
512.500,00
– 0% 512.500,00 512.500,00
Marcas e
Patentes
–
–
–
–
–
Total
1.274.818,23 - 152.001,63
– 1.122.816,60 1.008.455,62
Considerando o valor da chácara teve um aumento, sendo R$ 103.251,00 em
estrutura de alumínio e R$ 19.131,50 em serviços de manutenção na estrutura,
totalizando um valor de R$ 122.382,50.
10. INTANGÍVEL: A composição do Intangível é a seguinte:
2021
2020
Intangível
Circulante Longo Prazo
Total Total
Marcas e Patentes de Invenção
–
2.055,00 2.055,00 690,00
Total
–
2.055,00 2.055,00 690,00
11. EMPRÉSTIMOS: A composição de empréstimos é a seguinte:
2021
2020
Empréstimos
Circulante Longo Prazo
Total
Total
Ingá Comercial
Atacadista Ltda.
417.762,02
– 417.762,02 307.762,02
Total
417.762,02
– 417.762,02 307.762,02
12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR: A composição das obrigações trabalhistas é a seguinte:
2021
2020
Total
Total
Obrigações Trabalhistas Circulante Longo Prazo
Pró-Laborea pagar
3.181,77
– 3.181,77 3.181,77
INSS empresa a recolher
1.108,24
– 1.108,24 1.108,23
Total
4.290,01
– 4.290,01 4.290,00
13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR: A composição das obrigações tributárias é a seguinte:
2021
2020
Obrigações Tributárias Circulante Longo Prazo
Total
Total
Retenções de Contribuições
a Recolher
59,53
–
59,53 155,47
PIS a recolher
171,84
–
171,84
30,33
COFINS a recolher
793,09
–
793,09 139,99
IRPJ a recolher
4.020,62
– 4.020,62 812,35
CSLL a recolher
2.428,76
– 2.428,76 487,83
IRRF de terceiros a recolher
18,11
–
18,11
49,07
Reparcelamento ISS
341.879,58
– 341.879,58
–
Total
349.371,53
– 349.371,53 1.675,04
14. ADIANTAMENTO DE CLIENTE: Considerando o valor que estava em
aberto em 2019 foi baixado com arrendamento para Aguinaldo Rodrigo Pessin.
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONTAS A PAGAR: A composição deste
grupo é a seguinte:
Obrigações
2021
2020
Tributárias
Circulante Longo Prazo
Total
Total
Brazcana - Antecip.
Resgate de Capital
82.821,83
–
82.821,83
82.821,83
P8 Participações
Societárias Ltda. 2.300.000,00
– 2.300.000,00 2.300.000,00
Parcelamento Lei
11.941/2009
MG Dist.
17.133,37
–
17.133,37
27.859,67
Maringá Armazéns
Adm. e Part. Ltda.
13.463,00
–
13.463,00
13.463,00
Total
2.413.418,20
– 2.413.418,20 2.424.144,50
16. OUTROS CRÉDITOS: Considerando um pagamento R$ 4.246.492,00
referente à distribuição de dividendo Fundo de Investimento em Participações
MMC Conf. a Ata da 24º Assembleia geral extraordinária realizada em
14/01/2021, registrada na Junta Comercial do Paraná sob Protocolo nº
20210415320.
17. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: A composição deste grupo é
a seguinte:
Exigível a Longo Prazo
2021
2020
Capital Social a Integralizar - Investida
1.369.533,42 1.369.533,42
Brazcana Agroindustrial S/A
1.369.533,42 1.369.533,42
Obrigações Processuais
–
427.122,26
Obrigações Processuais
–
427.122,26
Total
1.369.533,42 1.796.655,68
A composição de Obrigações Processuais no qual foi feito a desistência do
processo e aderindo ao parcelamento conforme relatório assessoria Jurídica
sobre processo nº 000.6382-15.2014.8.16.0190, referente a assunto de execução fiscal que visa satisfação de débito inscrito em dívida ativa nº 2237/2014,
sendo o valor da causa de R$ 683.759,48 em 12 parcelas de R$ 56.979,93.
18. CAPITAL SOCIAL: O Capital Social Integralizado está representado
pela participação de 99,99% do FIP MMC (Fundo de Investimentos em Participações Societárias), atingindo um montante de R$ 11.579.679,00 (onze milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais); de
0,001% por Paulo Sérgio Cardoso, equivalendo a R$ 1,00 (um real); de 0,001%
por Graciela Maria Cardoso Camilo, equivalendo a R$ 1,00 (um real) e de
0,001% por Carlos Alberto Tavares Cardoso, equivalendo a R$ 1,00 (um real),
de 99,97% Fundo de Investimento em Participações MMC, equivalendo a R$
11.579.676,00 (onze milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e
setenta e seis reais); representado por 11.579.679,00 (onze milhões, quinhentos
e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais) ações ordinárias sem
valor nominal. Nesse período teve a integralização do Capital Social Subscrição de R$ 885.000,00 (oito centos e oitenta e cinco mil); ações ordinárias, no
valor de 1,00 cada ação ordinária, nominativa, com direito a voto, sem valor
nominal, subscritor fundo de investimento em participações (FIP) MMC registro em 16/04/2021 Conf. 25º Age Registrada na Junta Comercial do Paraná sob
Protocolo 20212608479 Recibo 8419. Neste período, não foram calculados e
nem creditados juros sobre o Capital Realizado.
19. RESERVAS: (a) Reserva Legal: Considerada como Reserva de Lucros e
indivisível entre os acionistas, constituída em 5% (cinco por cento) do Lucro
Líquido apurado no exercício, conforme art. 193 da Lei 6.404/76. Portanto, em
2021, realizou-se a Reserva Legal, no valor de R$ 140.968,06. (b) Reserva de
Lucros a Realizar: A Reserva de Lucros a Realizar, prevista no art. 197, da
Lei 6.404/76, dispõe que no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assem-
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Demonstração Contábeis Levantadas Em 31 de Dezembro de 2021
Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Direto
Descrição
31.12.2021 31.12.2020
Atividades Operacionais
Valores Recebidos de Clientes
217.851,27
58.182,98
Valores Pagos a Fornecedores
(234.217,60) (114.687,56)
Valores Pagos a Diretores
(51.480,02) (51.480,00)
Valores pagos Outras Obrigações
(892.947,73) (12.775,09)
Despesas Bancárias
(11.193,98) (13.673,00)
Pagamentos de Juros
(504,75) (57.717,55)
Despesas Operacionais
(28.541,47) (30.411,82)
Caixa Gerado Pelas Operações
(1.001.034,28) (222.562,04)
Tributos Pagos
(365.517,96)
7.755,12
Recebimento de Lucros e Dividendos
406.000,00
–
Outros recebimentos(pagamento) líquidos
(10.580,47)
107,58
Fluxo de Caixa Antes das Atividades
Extraordinárias
(971.132,71) (214.699,34)
Fluxo de Caixa Antes de Itens
Extraordinários Atividades de Investimentos (971.132,71) (214.699,34)
Recebimento Por Venda de Ativos Permanentes
– 4.246.492,00
Empréstimos Recebidos de Coligadas e
Controladas
– (450.000,00)
Caixa Líquido Gerado/Consumido
Atividades de Investimentos
Fluxos de Caixas das Atividades de
Financiamentos
0,00 3.796.492,00
Integralização de Capital
885.000,00
–
Pagamentos de Lucros e Dividendos
(4.246.492,00)
–
Empréstimos Tomados
110.000,00
92.000,00
Empréstimos Concedidos
(800,00) 543.000,00
Atividades de Financiamentos
(3.252.292,00) 635.000,00
Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes(4.223.424,71) 4.216.792,66
Disponibilidade no Início do Período
4.253.803,14
37.010,48
Disponibilidade no Final do Período
30.378,43 4.253.803,14
Variação das Disponibilidades
(4.223.424,71) 4.216.792,66
As notas explicativas da diretoria fazem parte
integrante das demonstrações contábeis.
bleia-gera poderá, mediante proposta dos órgãos de administração, destinar o
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Entende-se como parcela
realizada do lucro líquido do exercício o que exceder da soma do resultado líquido positivo da equivalência patrimonial e o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício
social seguinte. Cabe ainda salientar que, a reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito
do inciso III do art. 202, da Lei 6.404/76, serão considerados como integrantes
da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem
realizados em dinheiro. Desse modo, a empresa constituiu a Reserva de Lucros
à Realizar no montante de R$ 2.678.393,29, em decorrência do Lucro Acumulado do exercício de 2021. Totalizando o saldo de R$ 14.131.869,06. (c) Lucros à disposição da Assembleia Geral Ordinária (AGO): Conforme previsão legal do art. 192, da Lei 6.404/76, juntamente com as demonstrações
financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203
desta Lei e no estatuto social, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido do exercício.
20. RESERVAS: Desde 31 de dezembro de 2021 até a data da conclusão do
presente trabalho de auditoria em 08 de abril de 2022, não ocorreram quaisquer
eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e
financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
Angela Maria Cardoso Camilo
Mayara Soler Vilas Boas
Diretora Presidente
Contadora
CPF 006.702.179-48
CRC-PR 063866/O-7
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aproveitamos a oportunidade para destacar a seriedade com que a Diretoria Executiva e Conselho de Administração
vêm conduzindo os destinos GMC Administração e Participações S/A, sobretudo, ao entrosamento e atendimento às nossas recomendações e orientações prestadas. Embasados em procedimentos técnicos aplicados, deixamos
consignado que o trabalho e as análises estão de acordo com os Princípios
Fundamentais de Auditoria, motivo pelo qual expedimos o presente relatório.
Permanecendo ao inteiro dispor de V.Sas.para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente,
Auditor Responsável pela execução do trabalho.
Aloisio da Silva - Contador Responsável
CRC - PR nº 026.526/O-4
CSS Auditores Independentes
CRC-PR nº 005.689/O-5 - CVM nº 10898
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Sócios da GMC Administração e Participações S/A.
Maringá - Paraná
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da GMC Administração e
Participações S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de resultado do
exercício, 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 políticas contábeis. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
GMC Administração e Participações S/A em 31 de dezembro 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 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 Companhia 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 - 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 fundamentar nossa
opinião. Responsabilidades da administração e da governança 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 pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade 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 administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos 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 opinião. 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 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 contábeis. 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 relevante nas demonstrações contábeis, independentemente de causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 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 a 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 utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura 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. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
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 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 Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da Auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Cascavel (PR), 08 de abril de 2022.
Aloisio da Silva - Contador Responsável
CRC - PR nº 026.526/O-4
CSS Auditores Independentes
CRC-PR nº 005.689/O-5 - CVM nº 10898
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