
SAGA HOLDING S/A
CNPJ nº 06.206.323/0001-12

EXERCÍCIO FINDO EM  31/12/2021 E 31/12/2020 (EM REAIS)
Balanço Patrimonial                  2021               2020
Ativo / Ativo Circulante 67.530,68 63.092,39

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.490,56 1.472,27
Outros Creditos 63.040,12 61.620,12

Ativo não Circulante 23.777.966,34 25.097.484,47
Ativo Realizavel a Longo Prazo 884.561,73 818.361,73
Investimentos 22.893.404,61 24.279.122,74

Total do Ativo 23.845.497,02 25.160.576,86
Passivo /  Passivo Circulante 137.696,77 137.593,38

Fornecedores 2.688,19 -
Obrigações Tributarias 8,58 8,58
Outras Obrigações 135.000,00 137.584,80

Passivo não Circulante 14.582.255,37 14.153.505,37
Passivo Exigivel a Longo Prazo 14.582.255,37 14.153.505,37

Patrimônio Líquido 9.125.544,88 10.869.478,11
Capital Social 120.000,00 120.000,00
Reserva Legal 24.000,00 24.000,00
Reserva de Lucros 8.981.544,88 10.725.478,11

Total do Passivo 23.845.497,02 25.160.576,86

Demonstração do Resultado                 2021               2020
Receita Bruta
( + ) Receita da Prestação de Serviços - -
( - ) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções - -
Receita Líquida - -
Receitas (Despesas) Operacionais
( - ) Administrativas e Gerais (44.744,34) (43.785,94)
Resultado Operacional Antes das Participações

Societárias e do Resultado Financeiro (44.744,34) (43.785,94)
Resultado De Participações Societárias
( - ) Equivalência Patrimonial (1.385.718,13) (1.520.570,67)
Resultado Financeiro
( - ) Despesas Financeiras (970,76) (966,34)
Resultado Operacional (1.431.433,23) (1.565.322,95)
Resultado Antes do I.R.P.J E C.S.L.L (1.431.433,23) (1.565.322,95)
( - ) Imposto de Renda - -
( - ) Contribuição Social - -
Prejuízo do Exercício (1.431.433,23)  (1.565.322,95)
= Resultado por Ação (11,93)  (13,04)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 2021              2020
Atividades Operacionais
( = ) Resultado do Período (1.431.433,23)  (1.565.322,95)
( - ) Aumento de Outros Creditos (1.420,00) -
( - ) Aumento de Ativo Realizavel a Longo Prazo (66.200,00) (375.856,59)
( + ) Aumento de Fornecedores 2.688,19 -
( - ) Redução de Obrigacoes Tributarias - (19,00)
( - ) Redução de Outras Obrigações (2.584,80) 134.823,80
= Caixa Líquido das Ativ.  Operacionais (1.498.949,84)  (1.806.374,74)
Atividades de Investimento
( + ) Redução de Investimentos 1.385.718,13 1.522.820,67
= Caixa Líquido das Ativ.de Financiamento 1.385.718,13 1.522.820,67
Atividades de Financiamento
( + ) Aumento de Passivo Exigivel a L. Prazo 428.750,00 1.446.813,33
( - ) Valor de Lucros Distribuídos (312.500,00) (1.167.893,97)
= Caixa Líquido das Ativ. de Financiamento 116.250,00 278.919,36
( + ) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.018,29 (4.634,71)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.472,27 6.106,98
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.490,56 1.472,27

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido    Capital Social     Reserva de Lucros    Reserva Legal   Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 120.000,00 13.458.695,03 24.000,00 13.602.695,03
Lucros Distribuídos - (1.167.893,97) - (1.167.893,97)
Resultado do Exercício - (1.565.322,95) - (1.565.322,95)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 120.000,00 10.725.478,11 24.000,00 10.869.478,11
Lucros Distribuídos - (312.500,00) - (312.500,00)
Resultado do Exercício - (1.431.433,23)  - (1.431.433,23)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 120.000,00 8.981.544,88 24.000,00 9.125.544,88

Notas Explicativas: 1) Contexto Operacional: A empresa SAGA HOLDING S.A
é uma Sociedade Anônima Fechada constituída em 27/01/2004 cujo atividade
principal é Holdings de Instituições não-financeiras. 2) Apresentação das
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/
07 e 11.941/09 e nas normas emit idas pelo Conselho Federal  de
Contabilidade.Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os
aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a
demonstração de resultados abrangentes. 3) Resumo das Principais Práticas
Contábeis: As seguintes principais práticas contábeis foram adotadas para
a elaboração das demonstrações contábeis: (a) Moeda funcional e de
apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que
é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras divulgadas
nas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, exceto quando
indicado de outra forma. (b) Estimativas contábeis: Na elaboração das
demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar
certos ativos, passivos e outras transações. Avaliações de ativos financeiros
pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco
na determinação da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como
análise dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias
para passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem
estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações. (c)
Ativos financeiros e passivos financeiros: A empresa possui instrumentos

financeiros não-derivativos como contas a receber outros recebíveis, caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas.A empresa
não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir
seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não
foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o
objetivo de especulação.Em atendimento à Deliberação CVM nº 566, de 17 de
dezembro de 2008, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 14, e à
Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a empresa efetuou uma
avaliação de seus instrumentos financeiros:§ Caixa e equivalentes de caixa:
são classificadas como mantidas até seu vencimento. São avaliadas pelo
custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando
aplicável.§ Contas a receber: decorrem diretamente das operações da empresa,
são classificadas como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos
valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente,
quando aplicável.A empresa não possuía saldos de ativos financeiros mantidos

para negociação ou designado ao valor justo através de lucros e perdas em
31 de dezembro de 2021. (d) Apuração do resultado: O resultado das operações
é apurado em conformidade com o regime de competência. 4) Ativo: 4.1 Caixa
e Equivalentes de Caixa: Composto por caixa e contas correntes bancárias,
assim representados: Caixa R$ 4.421,85 (2021) / R$ 1.384,88 (2020); Banco
Bradesco R$ 68,71 (2021)/ R$ 87,39 (2020); Total R$ 4.490,56 (2021)/ R$
1.472,27 (2020). 5) Passivo: 5.1. Passivo Circulante: O Passivo Circulante
está composto por valores referentes as Obrigações Legais da empresa, as
quais representam as saídas de recursos, acrescidos, quando aplicável, dos
encargos monetários incorridos. 5.2. Passivo Não Circulante: Está composto
por valores referentes a Obrigações Legais da empresa, as quais representam
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo. 6) Patrimônio Líquido: 6.1.
Capital Social: O capital social da empresa é de R$ 120.000,00, subscrito e
integralizado, em moeda corrente nacional. 7) Regime de Tributação: No
exercício de 2021 a empresa estava enquadrada no Lucro Real.

José Luis França de Mesquita - Administrador - CPF 245.586.418-93                                                                             Marcelo Antonio Garuti Maurício - CRC 1SP133.584/O-9

1PUBLICAÇÃO DIGITAL / ECONOMIAgazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa 
Gazeta de S.Paulo  em seu site de notícias. 
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento 
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 
https://publicidadelegal.gazetasp.com.br

Documento assinado digitalmente 
conforme MP nº 2.200-2 de 

24/08/2021, que institui a Infraestrutura 
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


	EnvelopeID_db08bffb-7071-45ca-b62c-701dfcccac6d: DocuSign Envelope ID: 9541D450-32A9-478A-A034-ED1DDEC93CE0
		2022-05-18T15:41:11-0700




