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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos
Acionistas e Administradores da
KVX Participações S.A.
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da KVX Participações S.A.
(‘Companhia’), identificadas como “Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que
compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada da KVX Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados, para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
a Pequenas e Médias Empresas - "PME” - NBC TG 1000(R1).

Base para opinião demonstrações contábeis individuais e consolidadas

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 individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Clicksign 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57



4

Investimento em ações de companhia fechada

Conforme mencionado nas notas explicativas às
demonstrações contábeis individuais e
consolidadas nos 9, em 31 de dezembro de 2021 a
Companhia possui investimento em ações de
companhia fechada, as quais foram avaliadas
pelo método de equivalência patrimonial no
montante de R$10.330 mil equivalente a 100% do
seu patrimônio líquido.  Devido a relevância da
participação nessa companhia, a existência e
valorização desta são os assuntos mais
significativos para fins de auditoria.

Resposta da auditoria sobre o assunto

Nossos procedimentos de auditoria, foram entre
outros:  (i) validação das quantidades de ações da
Companhia com os respectivos contratos sociais;
(ii) revisão e validação dos cálculos realizados
pela Administração para determinar os
montantes de equivalência patrimonial
reconhecidos nas demonstrações contábeis
individuais da Companhia;  (iii) Para o
investimento na companhia investida, realizamos
a auditoria das Companhias Investidas para a
auditoria de exercício de 31 de dezembro de
2021; e, (v) teste de aderência entre as
informações registradas e as informações
contábeis registradas e divulgadas.

Baseados no resultado dos procedimentos de
auditoria efetuados, consideramos que as
evidências de auditoria obtidas são apropriadas
para determinação e reconhecimento das
receitas adotados pela Companhia, para suportar
os julgamentos, estimativas e informações
incluídas no contexto das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao período anterior

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas relativas ao período e exercício de 31 de
dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outros
auditores independentes.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias
Empresas - "PME” - NBC TG 1000(R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia e controlada 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 e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, 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
individuais e consolidadas.

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
individuais e consolidadas, independentemente se 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 e suas controladas;

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 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 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manter em continuidade
operacional;

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas 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 informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Waldemar Namura Junior
Contador CRC 1 SP 154.938/O-0
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KVX Participações S.A.
Balanços patrimoniais da controladora e consolidado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Controladora (Não auditado) Consolidado (Não auditado)

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 7 422 - 10.285 4
Contas a receber 8 - - 885 -

Total do ativo circulante 422 - 11.170 4

Não circulante
Realizável a longo prazo

Imobilizado 10 - - 285 80
Investimentos 9 10.330 4 - -
Intangível 10 - - 36 -

Total do ativo não circulante 10.330 4 321 80

Total do ativo 10.752 4 11.491 84

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

7
Clicksign 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57



KVX Participações S.A.
Balanços patrimoniais da controladora e consolidado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de Reais) Controladora Consolidado
Controladora (nao auditado) Consolidado (não auditado)

Passivo Nota 2021 2020 2021 2020

Fornecedores 11 7 - 42 -
Contas a pagar 11 213 222 212 302
Dividendos propostos 528 - 528
Obrigações tributarias 13 1 - 485 -
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 12 - - 221 -

Total do passivo circulante 749 222 1.488 302

Patrimônio líquido
Capital social 15a 2 2 2 2
Reserva de capital 15b 9.999 - 9.999 -
Reserva de lucros 15c 1 - 1
Prejuízos acumulados - (220) - (220)

Total do patrimônio líquido 10.003 (218) 10.003 (218)

Participação de não controlador - - - -

Total do passivo 10.752 4 11.491 84

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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KVX Participações S.A.
Demonstrações do resultado da controladora e consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e período de 15 de setembro a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais) Controladora

(não auditado) Consolidado
Controladora Período de 15/09 a Consolidado (não auditado)

Nota 2021 31/12/2020 2021 2020

Receita operacional líquida 16 - - 6.503 -

Lucro bruto - - 6.503 -

Despesas gerais e administrativas 17 (74) (2) (5.140) (105)
Depreciação 17 - - (69) -
Resultado de Equivalencia Patrimonial 9 826 (104) - -
Perda de capital 9 - (114) - (114)
Despesas tributarias 17 (1) - (100) -

Resultado antes das Receitas (Despesas) financeiras líquidas e
impostos

750 -220 1.194 (219)

Receita Financeira 18 - - 437 -
Despesa Financeira 18 (1) - (5) (1)
Receita (Despesa) financeira liquida (1) - 432 (1)

Resultado antes dos impostos 749 (220) 1.626 (220)

Imposto de Renda e Contribuição Social 21 - - (877) -

Lucro líquido do exercício/período antes da participação dos minoritáros 749 (220) 749 (220)

Participação dos não controladores - -

Lucro líquido do exercício/período 749 (220) 749 (220)

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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KVX Participações S.A.

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Controladora (não auditado) Consolidado (não auditado)
2021 2020 2021 2020

Lucro liquido do exercício/período 749 (220) 749 (220)
Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente do exercício/período 749 (220) 749 (220)

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de resultados abrangentes da controladora e consolidado no exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 e período de 15 de setembro a 31 de dezembro de 2020
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KVX Participações S.A.
Demonstrações das mutações do patrimonio liquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021
e período de 15 de setembro a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

Reserva de lucros

Nota

Capital Social Reserva de
capital Reserva legal Lucros

acumulados

Patrimônio
líquido

atribuível aos
controladores

Participação de
não controlador Total

Constituição da Companhia em 15 de setembro de 2020 - - - - - - -

Aumento de Capital social 14a 2 - - - 2 - 2
Prejuízo do período - - - (220) (220) - (220)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (não auditado) 2 - - (220) (218) - (218)

Aumento de Capital social 14a 1 9.999 - - 10.000 - 10.000
Lucro líquido do exercício - - - 749 749 - 749
Constituição reserva legal 15c - - 1 (1) - -
Dividendos propostos 15d - - - (528) (528) - (528)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 3 9.999 1 - 10.003 - 10.003

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital e reservas de capital
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KVX Participações S.A. e controladas
Demonstrações do fluxo de caixa da controladora e consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
período de 15 de setembro a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Controladora (não auditado) Consolidado (não auditado)

2021 2020 2021 2020
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período 749 (220) 749 (220)

Ajuste por:
Depreciação - - 68 -
Equivalência patrimonial (826) 104 - -
Resultado baixa de ativo imobilizado 97
Perda de capital em investimentos - 114 - 114

Lucro liquido (prejuízo) do exercício/período ajustado (77) (2) 817 (9)

(Aumento) redução de ativos
Contas a receber - - (885) -

Aumento (redução) de passivos - -
Fornecedores 7 - 42 -
Obrigaçoes trabalhistas e previdenciárias 1 - 221 -
Obrigações tributárias - - 485 -
Contas a pagar (9) - (90) -

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais (78) (2) 590 (9)

Fluxo de caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo fixo - - (309) -
Aquisição de Investimentos 9.500 - - -

Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos 9.500 - (309) -

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 10.000 2 10.000 12
Fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento 10.000 2 10.000 12

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 422 - 10.281 3

Caixa e equivalentes no inicio do exercício/período - - 4 1
Caixa e equivalentes no final do exercício/período 422 - 10.285 4

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 422 - 10.281 3

As notas explicativas preparadas pela administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

12

Clicksign 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57



KVX PARTICIPAÇÕES S.A. e controlada
Demonstrações contábeis em

31 de dezembro de 2021 e de 2020

13

Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas

1 Contexto Operacional

A KVX Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, constituída em 15 de setembro de 2020.

A Companhia tem por atividade preponderante Holdings e instituições não-financeiras.

A Companhia participa em 100% no capital social da empresa Grimper Capital Gestora
de Recursos Ltda. A Sociedade tem por objeto social a administração de carteiras de
valores mobiliários, podendo realizar a gestão de fundos de investimentos e carteiras de
títulos e valores mobiliários, constituídos no Brasil e no exterior.

COVID 19

A estrutura física e tecnológica de ambas as empresas é preparada para funcionar de forma
presencial e remota para todos os colaboradores, e sempre foi orientado para todos seguir todos
os pré requisitos de segurança para evitar a contaminação pelo vírus dentro e fora do escritório.
Dentro do período de pandemia a maior parte dos colaboradores se mantiveram em home office.
Não tivemos impacto da pandemia nas companhias.

2 Base de preparação

Declaração de conformidade (com relação ao Pronunciamento Técnico PME -
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas)

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis aplicáveis à Pequenas e Médias Empresas, de acordo com o pronunciamento
técnico CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), emitido
pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administradora em 1º de junho de
2022.

3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que é a
moeda funcional da Companhia.

Clicksign 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57



KVX PARTICIPÇÕES S.A. e controlada
Demonstrações contábeis em

31 de dezembro de 2021 e de 2020
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4 Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Companhia e controlada e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e as premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de
2021 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota explicativa nº 8 – Contas a receber;
Nota explicativa nº 9 – Investimentos;
Nota Explicativa nº 10 – Imobilizado;
Nota explicativa nº 14 - Provisão para demandas judiciais.

5 Base de mensuração

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico e determinados ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de
resultado.

6 Principais políticas contábeis

A Companhia e sua Controlada aplicaram as políticas contábeis descritas abaixo de maneira
consistente no exercício apresentado nestas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

a. Base de consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas compreendem as demonstrações contábeis da
Controladora e de sua Controlada. O controle é obtido quando a Companhia detem, direta ou
indiretamente, a maioria dos direitos de voto ou estiver exposta ou tiver direito a retornos
variáveis com base em seu envolvimento com a investida.

A base de consolidação da Companhia inclui:

Controlada Participação

Grimper Capital Gestora de Recursos Ltda. 100,00%
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KVX PARTICIPÇÕES S.A. e controlada
Demonstrações contábeis em

31 de dezembro de 2021 e de 2020

15

(i) Controlada

A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos
exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações contábeis da Controlada são incluídas
nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle
até a data em que o controle deixa de existir.

Nas demonstrações contábeis individuais da Controladora as informações financeiras da
controlada são reconhecida por meio de método de equivalência patrimonial.

(ii) Perda de controle

Quando da perda de controle, a Companhia deixa de reconhecer os ativos e passivos da sua
Controlada, outros componentes registrados no patrimônio líquido . Qualquer ganho ou perda
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia ainda tiver
qualquer participação na antiga controlada, então essa participação é mensurada pelo seu valor
justo na data em que há a perda de controle.

(iv) Transações eliminadas na consolidação

Saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações
intergrupo, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos
não realizados, se houver, oriundos de transações com controlada, registrados por equivalência
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia
na controlada. Prejuízos não realizados, se houver, são eliminados da mesma maneira como são
eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de
perda por redução ao valor recuperável.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação ou
considerados de liquidez imediata.

c. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(impairment).

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.
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(ii) Custos subsequentes

Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia e sua Controlada.

(iii) Depreciação

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear no resultado do exercício baseado na
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão
disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Vida útil

Móveis e utensílios 10 anos
Computadores e periféricos 5 anos

d. Investimentos

A Companhia exerce influência significativa na administração da investida e, dessa forma,
avalia seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial.

e. Outros ativos e passivos

São demonstrados pelos valores de realização ou exigibilidades e contemplam as variações
monetárias, bem como os rendimentos ou encargos auferidos ou incorridos até a data do
balanço, reconhecidos em base pro rata dia.

f. Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados na Controladora
e Consolidado com base no lucro presumido nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de
10% sobre  receita líquida aplicando a presunção de 32%, sendo o excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre a receita líquida para contribuição social sobre o lucro líquido. A
despesa de imposto corrente é o imposto a pagar sobre a receita líquida do período. O montante
dos impostos a pagar é reconhecido no balanço patrimonial como passivo fiscal a serem pagos.
É mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
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g. Contingências

São observados os dispositivos conforme o CPC 25 emitido pelo Comitê de pronunciamentos
contábeis (CPC) no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências
passivas e contingências ativas.Os passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações
contábeis quando, baseado na opinião da Administração, levando em consideração a opinião de
assessores jurídicos, for considerado risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com
uma provável saída de recursos para a liquidação desses passivos e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.

h. Capital social

As quotas/ações são classificadas como patrimônio líquido.

Dividendos  reconhecidos

A Companhia reconhece anualmente os dividendos mínimos obrigatórios aplicáveis às
Sociedades Anônimas.

i. Receita operacional

A receita operacional é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber na
medida em que os serviços são prestados. A receita operacional é reconhecida quando existe
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes aos serviços
prestados foram satisfeitos e quando for provável que os benefícios econômico-financeiros
fluirão para a Companhia e sua Controlada.

j. Provisões

As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente
são reconhecidos no resultado como despesa financeira.

k. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas e as despesas financeiras da Companhia e controlada compreendem:

Receita de juros;
Despesa de juros;
Descontos concedidos; e

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos.

A Companhia e sua Controlada classificam juros recebidos como fluxos de caixa das atividades
de investimento.
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Moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional da Companhia e sua
Controlada pelas taxas de câmbio nas datas das transações.

Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do
balanço são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas
estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

l. Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros básicos

A Companhia e sua Controlada adotaram integralmente a Seção 11 do Pronunciamento Técnico
CPC PME para definir os aspectos de reconhecimento, reversão, mensuração e divulgação de
instrumentos financeiros básicos. Por não possuir instrumentos financeiros complexos, a Seção
12 não é aplicável.

Instrumentos financeiros básicos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de
clientes e outras contas a receber, assim como fornecedores e outras obrigações.

Instrumentos financeiros básicos são reconhecidos inicialmente pelo custo da operação
acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado,
de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento
inicial, esses instrumentos financeiros básicos são mensurados pelo custo amortizado, usando o
método da taxa efetiva de juros, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável. Se
um ativo ou passivo financeiro atender ao conceito de transação financeira, nos termos da Seção
11 do Pronunciamento Técnico PMEs, é avaliado com base no valor presente dos pagamentos
futuros, descontados pela taxa de juros de mercado para instrumento de dívida semelhante.

A Companhia e sua Controlada reconhecem os instrumentos financeiros básicos na data em que
foram originados.

Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual
a Companhia e sua Controlada se tornam uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.

A Companhia e sua Controlada revertem o registro contábil de  um ativo financeiro quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Companhia e controlada
transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia e
controlada nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
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Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Companhia e controlada tenham o direito legal de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e
liquidar o passivo simultaneamente.

m. Redução ao valor recuperável (impairment)
Ativos financeiros não derivativos

Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de
perda por redução ao valor recuperável.

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:

Inadimplência ou atrasos do devedor.
Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores.

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia e sua Controlada consideram evidência de perda de valor de ativos mensurados
pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos
individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável.
Aqueles que não tenham sofrido perda de valor individualmente são então avaliados
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha ainda sido
identificada. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente
quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de risco
similares.

Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia e
controlada utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração se as condições econômicas e
de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as
sugeridas pelas tendências históricas.

Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva
original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de
provisão. Quando a Companhia e controlada consideram que não há expectativas razoáveis de
recuperação, os valores são baixados.

Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é revertida através do
resultado.

p. Fluxo de caixa

A Companhia e sua Controlada apresentam os fluxos de caixa das atividades operacionais usando
o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efeitos de
transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por
competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou
futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades
de prestação de serviços.

De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é
determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de: i) itens que não afetam
o caixa, tais como depreciação, provisões, ganhos e perdas cambiais não realizados, ganhos e
perdas de atualização monetária, quando aplicável; e ii) todos os outros itens tratados como fluxos
de caixa advindos das atividades de investimento e de financiamento.
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q.     Eventos subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de
autorização para sua emissão, compostos por:

§ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-
base de autorização para sua emissão;

§ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na
data-base das demonstrações contábeis.

7 Caixa e equivalentes de caixa

Controladora
Controladora

(não auditado) Consolidado
Consolidado

(não auditado)

2021 2020 2021 2020

Bancos 22 - 22 -
Aplicação Santander 400 - 400 -
Aplicação fundos Itau - 4 11 4
Renda fixa Itau DI - - 8.675 -
Renda Fixa Itau RF - - 1.111 -
Título de capitalização Porto Seguro - - 66 -

422 4 10.285 4

A Companhia e sua Controlada consideram como caixa e equivalente de caixa os saldos
provenientes das contas de caixa e aplicações com vencimentos inferiores a 90 dias, registráveis
sem qualquer carência.

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Esses instrumentos financeiros referem-se a aplicações financeiras dos saldos das contas
correntes em certificados de depósitos bancários, renda fixa e fundos de investimentos em renda
fixa

A exposição da Companhia e sua controlada a risco de taxas para os ativos e passivos estão
apresentados na nota explicativa nº20.
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8 Contas a receber

Controladora Consolidado
2021 2021

Faturas a receber - 885

- 885

A composição por vencimento das contas a receber de clientes dos mercados interno e externo na
data das demonstrações contábeis, para as quais não foram reconhecidas perdas por redução no
valor recuperável, era a seguinte:

Controladora Consolidado
2021 2021

 A vencer:
Até 30 dias - 885
Total - 885

A exposição da Companhia e controlada a riscos de crédito, taxas de juros e uma análise de
sensibilidade para os ativos e passivos financeiros são divulgadas na Nota Explicativa nº 20 –
Instrumentos financeiros.
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9 Investimento

Controladora

Saldo em
31/12/2020

Integralização de cotas
(*)

Equivalência
patrimonial

 Perda de capital Saldo em
31/12/2021

Grimper Capital Gestora de Recursos Ltda. 4 9.500 826 - 10.330
- 9.722 826 - 10.330

Saldo em
31/12/2019 Aquisição de cotas (*)

Equivalência
patrimonial

 Perda de capital Saldo em
31/12/2020

(não auditado)

Grimper Capital Gestora de Recursos Ltda. - 222 (104) (114) 4
- 222 (104) (114) 4

A perda de capital no valor de R$ 114 refere-se a resultado auferido no cálculo da equivalência patrimonial devido a controlada em 2020
possuir patrimônio liquido negativo. A aquisição da empresa Grimper Capital Gestora de Recursos Ltda. pela KVX Participações S.A. foi
efetuada por R$ 222. O valor patrimonial da empresa adquirida na data da compra era de R$ 4. No cálculo da equivalência patrimonial em
31/12/2020 a Companhia reconheceu no seu resultado 104 referente a reflexo do resultado da investida e R$ 114 por diferença como
resultado de perda de capital.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi reconhecido resultado de equivalência patrimonial no montante de R$ 826.

10 Imobilizado e intangível

Imobilizado
Imobilizado - Consolidado

Móveis e
utensilios

Computadores e
periféricos Total

Custo

Adições 80 - 80
Depreciação - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2020
80 - 80(não auditado)

Adições 39 216 255
Depreciação (12) (38) (50)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 107 178  285
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Intangível
Intangível - Consolidado

Sistemas
aplicativos
Softwares Total

Custo

Adições - -
Depreciação - -

Saldo em 31 de dezembro de 2020
- -(não auditado)

Adições 55 55
Depreciação (18) (18)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 36 36

Movéis e
utensilios

Computadores e
periféricos Total

Depreciação - consolidado

Adições - - -

           -                    -   -Saldo em 31 de dezembro de 2020

Adições (12) (38) (50)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 (12) (38) (50)

Valor contábil líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020 80 - 80
Saldo em 31 de dezembro de 2021 108 177 285
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Sistemas aplicativos
Softwares Total

Amortização - consolidado

Adições - -

           -                    -Saldo em 31 de dezembro de 2020

Adições (18) (18)

Saldo em 31 de dezembro de 2021              (18)                    (18)

Valor contábil líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -                     -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 36 36

Análise do valor recuperável de ativos

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, sendo que para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021 a
Administração não encontrou a necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável do ativo.
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11 Contas a pagar e fornecedores

Controladora
Controladora

(não auditado)
Consolidad

o
Consolidado

(não auditado)
2021 2020 2021 2020

Fornecedores 7 - 42 -
Contas a pagar 212 222 212 302

Total 219 222 254 302

12 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Controladora  Consolidado
2021 2021

Provisão de férias - 17
Fgts a recolher - 10
Inss a recolher - 194

- 221

13 Obrigações tributárias

Controladora  Consolidado
2021 2021

Imposto de renda - 205
Pis a recolher - 7
Cofins a recolher - 30
Irrf sobre folha de pagamento - 124
Contribuição social - 96
Pcc a recolher 1 2
Iss a recolher - 21

1 485

14 Provisão para demandas judiciais

A provisão para fazer face às perdas consideradas prováveis em função de riscos tributários,
trabalhistas e cíveis é constituída mediante julgamento da Administração e de seus consultores
jurídicos. No exercício fiscal corrente e no anterior não houve provisões prováveis de perda à
serem constituídas.
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Com base na opinião dos assessores jurídicos externos, não há processos de natureza fiscal,
trabalhista e cível ou ambiental contra a Companhia e sua Controlada em 31 de dezembro de
2021 que devessem ser provisionados e/ou divulgados.

15 Patrimônio líquido

a. Capital social

O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional
é de R$ 3  (três mil), dividido em 2.483 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.

b. Reserva de capital

Conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 13 de janeiro de 2021 foi destinada a
conta de reserva de capital o valor de R$ 9.999 (nove milhões novecentos e noventa e nove mil).

c. Reserva de lucros

Reserva Legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193
da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

d. Dividendos
A Companhia pode, a critério da Diretoria, levantar demonstrações contábeis intercalares, no
último dia de cada período, observadas as prescrições legais, e a assembleia Geral pode
deliberar e declarar dividendos intermediários à conta do lucro líquido apurado no período ou à
conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros, inclusive como antecipação, total ou
parcial, do dividendo obrigatório do exercício em curso. A Companhia optou pela distribuição
de todo o lucro remanescente apurado no qual foi provisionado em 31/12/2021 e pago no
exercício de 2022.

16 Receita operacional líquida
Controladora Consolidado

2021 2021
Receita de serviços - 6.892

( - ) Pis (0,65%) - (45)
( - ) Cofins (3%) - (206)
(-) Impostos sobre serviços (2%) - (138)

Total de receita líquida - 6.503
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17 Despesas operacionais por natureza

Controladora
Controladora

 (não auditado)
Consolidad
o

Consolidado(não
auditado)

2021 2020 2021 2020
Despesas administrativas (75) (2) (1.379) (105)
Despesa com depreciação - - (68) -
Despesa com pessoal - - (3.761) -
Despesas tributárias - - (100) -

 Total (75) (2) (5.308) (105)

18 Resultado financeiro, líquido

Controladora
Controladora(n

ão auditado) Consolidado
Consolidado(n

ão auditado)
2021 2020 2021 2020

Receitas financeiras
Receita financeira - aplicação financeira - - 437 -

- - 437 -

Despesas financeiras
Despesas bancárias (1) - (1) (1)
Outras despesas financeiras - - (4) -

(1) - (5) (1)

Resultado financeiro líquido (1) - (432) (1)

19 Instrumentos financeiros

Classificação contábil e valores justos

Apresentam-se abaixo os ativos e passivos financeiros da Companhia e controlada, os quais são
mensurados pelo custo amortizado:

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa 422 10.285 - 4
Contas a receber por serviços prestados - 885 - -

422 11.170 - 4

Fornecedores 7 42 - -
Contas a pagar - - 222 302

7 42 222 302

415 11.128 222 298
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20 Gerenciamento de risco financeiro

Os fundos geridos pela Controlada podem estar sujeitos aos riscos a seguir destacados:
Risco de mercado
Risco de liquidez;
Risco de concentração
Risco de crédito & Risco de contraparte
Risco Operacional

I. Risco de mercado

O risco de mercado consiste na possível variação no valor dos ativos financeiros da
carteira dos fundos de investimento. O valor destes ativos financeiros pode aumentar ou
diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de
juros e os resultados das empresas emissoras. Em caso de queda do valor dos ativos
financeiros que compõem a carteira dos fundos de investimento, o patrimônio líquido
dos fundos de investimento pode ser afetado. A queda dos preços dos ativos financeiros
integrantes da carteira dos fundos de investimento pode ser temporária, não existindo,
no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados.
Em determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos
financeiros e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no
resultado dos fundos de investimento.

II. Risco de liquidez

O risco de liquidez consiste na possibilidade de os fundos de investimento não
possuírem recursos financeiros suficientes em uma data para honrar seus compromissos
ou, ainda, os ativos financeiros dos fundos de investimento sofrerem diminuição de
possibilidade de negociação por condições de mercado.

III. Risco de concentração

Este se apresenta em razão do eventual risco de perdas em decorrência da pouca
diversificação dos investimentos realizados pelos fundos de investimentos, assim, a uma
alta concentração em ativos financeiros emitidos por um ou por poucos emissores,
modalidades de ativos ou eventualmente setores da economia.

IV. Risco de crédito & Risco de contraparte

O risco de crédito e o risco contraparte consistem na incapacidade dos emissores de
títulos públicos e/ou privados de dívida em honrar os compromissos de pagamento de
juros e principal de seus passivos. Referidos riscos também decorrem da possibilidade
de alterações das condições financeiras dos emissores e/ou contrapartes, ou de sua
percepção pelo mercado, que podem comprometer a capacidade de pagamento, trazendo
assim impacto em termos de preço e liquidez, entre outros fatores.
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V. Risco operacional

O risco operacional ocorre pela falta de consistência e adequação dos sistemas de
informação, processamento e operações ou de falhas nos controles internos. São riscos
advindos da ocorrência de fragilidades nos processos, podendo resultar em perdas
inesperadas

21 Imposto de renda e contribuição social

Demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição social no exercício está assim
representada:

Consolidado
2021

Receita tributável 6.892
Lucro líquido tributável – 32% 2.205
Rendimentos financeiros 437
Alíquota do IR - 15% (396)
Adicional de 10% (243)
Despesa de imposto de renda (639)

Despesa de contribuição Social - 9% (238)

Imposto de Renda e Contribuição Social (877)

22 Seguros (não auditado)

A Controlada Grimpper Capital Gestora de Recursos Ltda. mantém seguro do imóvel
localizado na Rua Iguatemi 448 14 andar Cj 1401 Bairro Itaim Bibi São Paulo – SP. Entre as
coberturas contratadas estão Incêndio, Explosão, Fumaça e Queda de aeronave. A vigência da
apólice foi do dia 17/02/2021 até o dia 17/02/2022.

A Controlada Grimpper Capital Gestora de Recursos Ltda. Possui  título de capitalização
locação para ter mais segurança no contrato de aluguel, funcionando similarmente a um Seguro
fiança.  O prazo da vigência é de 18 meses. O início da vigência foi m 28/01/2021.

23 Eventos subsequentes

A Companhia e sua controlada não possui eventos subsequentes às demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a serem divulgados.

Composição da Diretoria

João Paulo Carvalho de Freitas
Diretor

Carolina Gabriel da Luz
Contador CRC nº 266.044/O-3
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Assinaturas
1 assinatura digital e 1 assinatura eletrônica

João Paulo Carvalho de Freitas

CPF: 322.196.768-38

Assinou em 06 jun 2022 às 11:45:57

Carolina Gabriel da Luz

CPF: 281.102.208-27

Assinou em 06 jun 2022 às 12:58:48

Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 dez 2022

Log

06 jun 2022, 10:39:44 Operador com email aline.campochiari@grimpercapital.com.br na Conta 7992341a-ea1a-4e2b-

940c-670165fcb5e0 criou este documento número 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57.

Data limite para assinatura do documento: 07 de junho de 2022 (10:36). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 jun 2022, 10:40:00 Operador com email aline.campochiari@grimpercapital.com.br na Conta 7992341a-ea1a-4e2b-

940c-670165fcb5e0 adicionou à Lista de Assinatura:

joao.freitas@grimpercapital.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo João Paulo Carvalho de Freitas e CPF 322.196.768-38.

06 jun 2022, 10:40:00 Operador com email aline.campochiari@grimpercapital.com.br na Conta 7992341a-ea1a-4e2b-

940c-670165fcb5e0 adicionou à Lista de Assinatura:

carolina.luz@griffecontabil.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado

Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Carolina Gabriel da Luz e CPF 281.102.208-27.

06 jun 2022, 11:45:57 João Paulo Carvalho de Freitas assinou. Pontos de autenticação: email

joao.freitas@grimpercapital.com.br (via token). CPF informado: 322.196.768-38. IP:

191.8.183.159. Componente de assinatura versão 1.283.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 jun 2022, 12:58:48 Carolina Gabriel da Luz assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF

informado: 281.102.208-27. IP: 179.191.65.50. Componente de assinatura versão 1.283.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de junho de 2022. Versão v1.11.1.
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06 jun 2022, 12:58:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 35849aa1-2892-42b7-ad5c-54f92d2a9b57, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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