
Goiás Vermiculita S/A
CNPJ: 02.540.029/0001-91

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)

ATIVO

Notas 31/12/2021 31/12/2020

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa - 1 1 

Tributos a recuperar - - - 

Outros créditos - - - 

Total do ativo circulante 1 1 

Ativo não circulante

Ativo permanente

Imobilizado - 6.735 6.754 

Intangível 5.366 5.274 

Total do ativo não circulante 12.101 12.028 

Total do ativo 12.102 12.029

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas 31/12/2021 31/12/2020

Passivo circulante
Fornecedores - - 1 
Obrigações sociais e trabalhistas - 10 8 
Obrigações tributárias - - 2 
Contas a pagar - - - 
Total do passivo circulante 10 11 
Passivo não circulante
Provisão para contigências - - - 
Obrigações tributárias - 2.169 2.169 
Total do passivo não circulante 2.169 2.169 
Patrimônio líquido 
Capital social - 10.000 10.000 
( - ) Capital a integralizar / AFAC (1.456) (1.683)
Ajustes de avaliação patrimonial - 4.212 4.212 
Prejuízos acumulados - (2.833) (2.680)

9.923 9.849 
Total do passivo e patrimônio líquido 12.102 12.029 

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2021

(Valores expressos em reais)
Notas 31/12/2021 31/12/2020

Receita operacional líquida - - -
Custo operacional - - -
Lucro bruto - -
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais - (153) (324)
Prejuízo operacional (153) (324)
Resultado financeiro líquido - - -
Resultado antes do imposto de renda e 
da contribuição social (153) (324)
Imposto de renda e contribuição social – corrente - - - 
Imposto de renda e contribuição social – diferido - - -
Prejuízo líquido do exercício (153) (324)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As demonstrações financeiras completas da Companhia, auditada pela
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, estão à disposição dos inte-
ressados junto a administração da Companhia.

Eduardo Cavalcanti Campos Wilton José Machado
Diretor Executivo Diretor Presidente

Ronivaldo Borges da Fonseca
Contador CRC/GO 022847/O-4

Demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em reais)
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuizo do exercício (153) (324)
Ajustes para reconciliar o resultado exerc. com
recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação 19 17 
Provisão para processos judiciais - (411)

(134) (718)
Redução/ (aumento) nos ativos 
Outros créditos - - 
Tributos à recuperar - - 
Aumento/ (redução) nos passivos
Fornecedores (1) - 
Obrigações sociais e trabalhistas 2 - 
Obrigações tributárias (2) 2 
Contas a pagar - (13)

(1) (11)
Impostos de renda e contribuição social pagos - - 
Impostos de renda e contribuição social pagos - 

Diferidos - - 
Recursos líquidos (aplicados nas)/ provenientes
das atividades operacionais (135) (729)
Fluxo da caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado, líquido - - 
Aquisição de intangível (92) (66)
Recursos líquidos (aplicados nas)/ provenientes
das atividades de investimento (92) (66)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação de recursos - - 
Aporte capital 227 795 

Recursos líquidos provenientes das/ (aplicados nas)
atividades de financiamento 227 795
Fluxo de caixa líquido nos exercícios - - 
Redução no caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1 1 
No final do exercício 1 1 
Fluxo de caixa líquido nos exercícios - - 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

Patrimônio atribuível aos controladores
Notas Capital social Ajustes de avaliação AFAC Prejuízo acumulado Total 

patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2019 670 4.212 6.850 (2.356) 9.376
Prejuízo do exercício - - - - (324) (324)
Aumento capital social - 9.330 - (8.533) - 797
Saldo em 31 de dezembro de 2020 10.000 4.212 (1.683) (2.680) 9.849
Prejuízo do exercício - - - - (153) (153)
AFAC - - - 227 - 227
Saldo em 31 de dezembro de 2021 10.000 4.212 (1.456) (2.833) 9.923
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