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CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46

Relatório da Diretoria

 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Ativo 2021 2020
Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 21.767.879,78 671.729,31
   Clientes, deduzido de provisão para perdas (5) 217.425,82 4.717.100,39
   Direitos a faturar (Nota 6) 292.216,58 45.521,190,38
   Adiantamentos concedidos 22.325,53 1.175.257,88
   Impostos a recuperar (Nota 7) 2.294.914,79 3.183.575,57
   Outras contas a receber 781.893,92 934.142,81
   Mútuo ou empréstimos a controladas 432.510,40 2.858.185,00
   Despesas antecipadas - 228.849,46
   25.809.166,82 59.290.030,80
Não Circulante
  Realizável a longo prazo
      Depósitos judiciais (Nota 8) 551.870,31 390.130,96
      Investimentos (Nota 3c) 82.877,32 82.877,32
 634.747,63 473.008,28
  Imobilizado (Nota 9) 287.420,88 3.379.050,10
  Intangível (Nota 10) 13.298,54 18.479,39
 300.719,42 3.397.529,49
 935.467,05 3.870.537,77

Total do Ativo 26.744.633,87 63.160.568,57

Descrição Capital Prejuízos Acumulados Resultado Exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 34.019.528,04 (7.308.880,01) - 26.710.648,03
 Prejuízo Líquido do Exercício - - (19.596.242,98) (19.596.242,98)
 Ajustes de exercícios anteriores - - 51.672,92 51.672,92
Saldos em 31 de dezembro de 2020 34.019.528,04 (7.308.880,01) (19.544.570,06) 7.166.077,97
 Aumento de Capital Social 55.000.000,00 - - 55.000.000,00
 Prejuízos Acumulados - (19.544.570,06) 19.544.570,06 -
 Prejuízo Líquido do Exercício - - (106.616.170,78) (106.616.170,78)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 89.019.528,04 (26.853.450,07) (106.616.170,78) (44.450.092,81)

Passivo 2021 2020
Circulante 
   Fornecedores (Nota 11) 7.626.915,55 11.671,792,73
   Provisão para férias e encargos (Nota 12) 1.723.273,98 1.867,646,02
   Obrigações tributárias (Nota 13) 1.161.917,23   1.526.469,86
   Encargos sociais a recolher 78.338,94 338.253,18
   Adiantamentos de clientes (Nota 14) 382.484,63 32.106.861,85
   Provisão para processos (Nota 15) - 1.789.169,09
   Arrendamento mercantil/Leasing a pagar 90.803,62 245.903,73
   Outras provisões (Nota 16) 27.806.091,00 -
   Outras contas a pagar - 133.009,58
   Receita antecipada (Nota 17) 3.055.568,60 5.732.945,47
 41.925.393,55 55.412.051,51
Não Circulante 
   Obrigações tributárias (Nota 13) 180.997,13 513.270,10
   Arrendamento mercantil/Leasing a pagar - 69.168,99
   Outras provisões (Nota 16) 29.088.336,00 -
 29.269.333,13 582.439,09
   Patrimônio líquido 
      Capital social (Nota 18) 89.019.528,04 34.019.528,04
      Prejuízo acumulado (133.469.620,85) (26.853.450,07)
 (44.450.092,81) 7.166.077,97
 (15.180.759,68) 7.748.517,06
Total do Passivo 26.744.633,87 63.160.568,57

  2021 2020
Receita Operacional Líquida (Nota 19) 90.952.618,46 119.287.364,18
   Custo dos serviços (119.619.476,79) (125.266.021,92)
Lucro Bruto (28.666.858,33) (5.978.657,74)
Despesas e Receitas Operacionais 
   Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (75.232.140,10) (13.338.225,80)
   Provisão para devedores duvidosos 765.050,11 (483.650,47)
   Outros resultados operacionais (3.488.239,92) 144.439,75
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras (106.622.188,24) (19.316.883,54)
   Receitas financeiras 1.171.328,56 778.320,02
   Despesas financeiras (1.165.311.10) (1.057.679,46)
Prejuizo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (106.616.170,78) (19.596.242,98)
   Contribuição social - -
   Imposto de renda  - -
Prejuizo Líquido do Exercício (106.616.170,78) (19.596.242,98)
Prejuizo Líquido por Ação (R$ 11,67080) (R$ 2,14511)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Permanecemos  à disposição dos Senhores 
Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                              A Administração

1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração de projetos, consultorias, 
administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos de ge-
odesia, obras relativas a rios, canais e as concernentes a aeroportos; c) A compra e venda de materiais 
de construção; d) Condomínio e incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. Está locali-
zada à Rua Manuel da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. Em novembro de 2021 a Sociedade 
foi comunicada pela Matriz sobre o encerramento das atividades no Brasil. Infelizmente em virtude da 
estagnação da economia, em especial do nosso nicho de atuação dentro do setor de construção civil, a 
Sociedade veio encontrando dificuldades para continuar suas operações de forma sustentável e rentá-
vel no mercado brasileiro.  Apesar dos esforços e do apoio da Matriz em busca dos caminhos possíveis 
para contornar tal crise e, levando em conta o aspecto global e as perspectivas futuras da economia do 
Brasil, o Grupo concluiu ser inviável manter suas atividades neste País, decidindo por iniciar o processo 
de encerramento da Construtora Toda do Brasil a partir de Dezembro/2021.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são 
preparadas de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações 
posteriores, bem como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de 
janeiro de 2010.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Socie-
dade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes:
a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O resultado é 
apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das 
variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os 
efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor presente, se relevantes. 
As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com base na relação percentual 
apurada entre os custos orçados e correspondentes custos incorridos até a data do balanço. São clas-
sificadas como receitas antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de contratos firmados 
com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas 
ainda não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são reconhecidas 
com observância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras são alocados 
como custos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do faturamento. 
Não foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa. Os demais ativos são demonstrados 
pelo custo de aquisição e/ou aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço.  Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, 
acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, 
ajustados a valor presente quando aplicável e relevantes. 
b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa estão representados por dinheiro em 
caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários de liquidez imediata, 
cujos resgates apresentem riscos insignificantes de perdas. Estes investimentos estão demonstrados 
ao custo acrescidos dos rendimentos “pro rata” auferidos até a data do balanço.

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Itaú Unibanco, Banco MUFG e Banco Mizuho 
em aplicações conservadoras como CDB e Fundo de aplicações de curto prazo, a taxas usuais de 
mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano.
5. Clientes, Deduzido de Provisãoa para Perdas
Clientes 2021 2020
Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo 139.654,27 -
Nissin Foods do Brasil Ltda 68.008,05 -
Bracell SP Celulose Ltda  - 2.652.645,73
Central Geral do Dizimo – Pro Vida - 883.492,33
Komatsu do Brasil Ltda - 600.068,43
Outros 9.763,50 1.345.944,01
(-) Provisão para Perdas - (765.050,11)
 217.425,82 4.717.100,39
6. Direitos a Faturar
Clientes 2021 2020
SMC Pneumaticos do Brasil Ltda 213.171,41 -
Nitto Denko America Latina Ltda 33.000,00 -
Scania Latin America Ltda - 33.725.890,72
General Motors do Brasil Ltda - 2.962,796,69
Central Geral do Dizimo - Pro Vida - 2.538.579.09
AF BTS Empreendimentos  Imobiliários Ltda. - 2.432.603,76
Outros 46.045,17 3.861.320,12
 292.216,58 45.521.190,38
7. Impostos a Recuperar
Descrição 2021 2020
Retenção seguridade social sobre obras 1.742.128,78 1.941.872,64
IRRF sobre aplicações financeiras  428.018,89 902.857,67
Outros impostos a recuperar 124.767,12 338.845,26
 2.294.914,79 3.183.575,57
 Saldos  Compensações/ Saldos
Descrição 31/12/2020 Adições Transferências 31/12/2021
IRRF 2011 10.305,76 -  (10.305,76) -
IRRF 2012 4.636,00 - (4.636,00) -
IRRF 2016 370.741,52 - (370.741,52) -
IRRF 2017 29.371,86 - (29.371,86) -
IRRF 2018 7.181,75 - (7.181,75) -
IRRF 2019 189.807,64 - (189.807,64) -
IRRF 2020 290.813,14 - - 290.813,14
IRRF 2021 - 137.205,75 - 137.205,75
CSLL/PIS/COFINS 318.197,24  25.244,13 (218.674,25) 124.767,12
Retenção para seguridade social 1.941.872,64 6.479.267,18 (6.679.011,04) 1.742.128,78
Imposto diferido 20.648,02 - (20.648,02) -
 3.183.575,57 6.641.717,06 (7.530.377,84) 2.294.914,79
8. Depósitos Judiciais
Descrição 2021 2020
ISS Imposto sobre Serviços 142.057,89 142.057,89
Processos trabalhistas 409.812,42 248.073,07
 551.870,31 390.130,96
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais emprega-
dos em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período 
de abril a agosto/1998. 
9. Imobilizado
Contas Taxa anual Depreciação 2021 2020
Arrendamento Mercantil/Leasing - 663.976,08 743.385,24
Veículos 20% 632.278,98 710.789,08
Máquinas e equipamentos 10% 564.978,14 723.608,53
Móveis e utensílios 10% 520.481,60 520.481,60
Instalações 10% 463.566,07 475.516,07
Imóveis 4% 341.046,31 1.572.073,74
Terrenos - 8.526,91 1.666.064,11
  3.194.854,09 6.411.918,37
Depreciação acumulada  (2.907.433,21) (3.046.459,27)
  287.420,88 3.365.459,10
Outras imobilizações  - 13.591,00
  287.420,88 3.379.050,10
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2020 Compras Baixas 31/12/2021 acumulada 31/12/2021
Arrendamento 
Mercantil/Leasing 743.385,24  - (79.409,16) 663.976,08  (597.021,91) 66.954,17
Veículos 710.789,08 - (78.510,10) 632.278,98 (571.680,02) 60.598,96
Máquina e 
equipamentos 723.608,53  - (158.630,39) 564.978,14  (539.941,29) 25.036,85
Móveis e utensílios 520,481,60 - - 520.481,60 (470.805,46) 49.676,14
Instalações 475.516,07 - (11.950,00) 463.566,07 (393.753,43) 69.812,64
Imóveis 1.572.073,74 - (1.231.027,43) 341.046,31 (334.231,10) 6.815,21
Terrenos 1.666.064,11 - (1.657.537,20) 8.526,91 - 8.526,91
 6.411.918,37 - (3.217.064,28) 3.194.854,09 (2.907.433,21) 287.420,88
Outras imobilizações 13.591,00 - (13.591,00) - - -
 6.425.509,37 - (3.230.655,28) 3.194.854,09 (2.907,433,21) 287.420,88

c) Investimentos: Refere-se a investimentos em ações disponíveis para venda futura  demonstrados 
ao custo de aquisição. 
d) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo 
método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, discriminada 
na Notas nº 9. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil dos  imóveis, mas optou por manter 
as depreciações com base nas taxas fiscais devido à imaterialidade do ajuste. No entendimento da 
Administração as taxas fiscais utilizadas para os demais grupos do imobilizado refletem  razoavelmente 
o tempo de vida útil estimado dos bens para a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não 
resultarão em diferenças significativas.
e) Intangível: Valores correspondem a valores pagos na cessão de direitos de uso de programas de 
computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao prazo contratual desses direitos. 
f) Provisão para férias e encargos sociais: Foram constituídas com base nas férias vencidas e pro-
porcionais correspondentes, até a data do balanço.
g) Provisões para o imposto de renda e contribuição social: São constituídas pelo seu valor bruto 
de acordo com as normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto de renda é calculado 
à alíquota de 15% até um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. Acima desse valor, é devido um 
adicional de 10%. A alíquota da contribuição social é de 9% sobre a base tributável.  Os cálculos do 
imposto de renda e contribuição social, bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, 
estão sujeitas a revisões por parte das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à 
respectiva data do pagamento ou entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto 
sobre a renda estão sujeitas à revisão pelas autoridades competentes por período de cinco anos após 
a sua entrega.
h) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes: A Sociedade reconhece uma pro-
visão no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de 
um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provi-
sões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos 
consultores jurídicos responsáveis pela condução dos processos, por montantes que a Administração 
considera suficientes para cobrir as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, não são 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada 
de benefício econômico. Os passivos contingentes são divulgados em nota, a menos que sejam clas-
sificados como perdas remotas. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
 2021 2020
Disponibilidades em Bancos 25.532,58 29.915,87
Aplicações financeiras:
Em CDB - Certificados  de Depósitos Bancários 19.336.603,65 536.246,40
Em fundos de investimentos 2.405.743,55 105.567,04
 21.742.347,20 641.813,44
 21.767.879,78 671.729,31
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício: 

4) Processos Trabalhistas – Estimativa de custos com processos judiciais; 5) Manutenção – Estimativa 
de custos com manutenção futura em obras finalizadas conforme contrato.com clientes; 6) Tributação 
adicional – Estimativa de custos com tributação adicional; 7) Outros – Estimativa de custos adicionais 
conforme indicação da Administração com despesas gerais.
Resumo dos custos
Descrição R$
1 - Rescisões                              6.570.876,00 
2 - Expatriados                              2.202.399,00 
3 - Administação                             11.654.186,00 
4 - Processos Trabalhistas                              5.856.443,00 
5 - Manutenção                             10.250.000,00 
6 - Tributação Adicional                              9.458.778,00 
7 - Outros                             10.901.745,00 
Total Geral                          56.894.427,00 
Curto Prazo
Descrição 2021 2020
Rescisão Contratual 3.344.042,00 -
Expatriados 959.699,00 -
Administração 3.858.784,00 -
Processos Trabalhistas 2.457.076,00 -
Manutenção 4.350.000,00 -
Tributação Adicional 9.458.778,00 -
Outros (Despesas Gerais) 3.377.712,00 -
 27.806.091,00 -
Longo Prazo
Descrição  2021 2020
Rescisão Contratual 3.226.834,00 -
Expatriados 1.242.700,00 -
Administração 7.795.402,00 -
Processos Trabalhistas 3.399.367,00 -
Manutenção 5.900.000,00 -
Outros (Despesas Gerais) 7.524.033,00 -
 29.088.336,00 -
17. Receita Antecipada: São classificadas como receita antecipada os valores faturados de contratos 
firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte.
Descrição 2021 2020
Scania – São Bernardo Campo 2.039.124,78 -
Komatsu – Suzano 763.975,74 348.364,91
SMC Automação 115.844,98 -
Bracell – Lençois Paulista 69.218,12 3.610,832,23
Toyota – Sorocaba - 419.776,24
Pirelli – Campinas - 16.002,50
Outros 67.404,98 1.337.969,59
 3.055.568,60 5.732.945,47
18. Capital Social:  O capital social, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estava representado por 
9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
 2021 2020
Toda Corporation – Japão 9.135.289 9.135.289
Domiciliados no país 2 2
 9.135.291 9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo com as 
normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais podem ser retidos 
parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Assim como, em 31 de dezembro 
de 2020, devido ao prejuízo apurado em 31 de dezembro de 2021 os dividendos obrigatórios não serão 
distribuídos por sua não previsão estatutária, na hipótese de resultados negativos. 
19. Receita Operacional Líquida: 
Receitas Operacionais:  2021 2020
Receita Bruta de Vendas 101.361.957,29 125.181.911,20
Impostos incidentes sobre vendas (10.409.338,83) (5.894.547,02)
Receita Operacional Liquida 90.952.618,46 119.287.364,18
20. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2021 2020
Despesas com pessoal, encargos e benefícios 5.241.525,79 6.951.454,37
Despesas com prestadores de serviços 4.742.569,38 3.070.841,50
Despesas com relações comercias 968.592,12 888.881,30
Impostos, taxas, mensalidades, anuidades 233.886,87 190.138,54
Despesas com ocupação 583.073,05 628.168,02
Despesas de escritório 90.456,56 158.758.24
Despesas com manutenção 111.783,77 144.808,80
Outros 63.260.252,56 1.305.175,03
 75.232.140,10 13.338.225,80
A diminuição das despesas com pessoal e aumento de despesas com prestadores de serviços se deve 
ao fato do aumento do Prestadores de serviços e a diminuição no quadro de funcionários. O aumento 
no item OUTROS se deve ao provisionamento efetuado conforme item 16.
21. Participações Permanentes em Controladas: Em setembro de 2018 foi constituída uma Sucursal 
da Sociedade na República do Paraguai com a denominação social de Construtora Toda do Brasil 
S/A - Sucursal Paraguay com capital equivalente a USD 20.000,00 (Vinte mil dólares americanos). 
O investimento feito pela sociedade foi de R$ 83.836,00 (Oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis 
reais). A Sucursal foi constituída com o objetivo de dinamizar seus negócios naquele país e o local 
servirá como escritório de apoio administrativo às obras contratadas naquele País. No final do período 
a sucursal apresentou um prejuízo no período de R$ 2.304.745,86 (Dois milhões, trezentos e quatro 
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e apresentou o seguinte quadro de 
equivalência patrimonial: 

Patrimônio Líquido - Construtora Toda do Brasil S.A., 
Sucursal Paraguay

Patrimônio Líquido   R$  
Capital Social                                   83.836,00 
Resultados Acumulados                             (2.542.153,74)
Lucro/Prejuizo Periodo                             (2.304.745,86)
Total do Patrimônio Líquido                          (4.763.063,60)
Devido a sucursal apresentar um Patrimônio Líquido negativo de R$ 4.763.063,60 (Quatro milhões, 
setecentos e sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta centavos) não consideramos no 
Balanço Patrimonial o resultado do investimento e a parcela descontada do Mutuo ou Empréstimos a 
controladas, devido ao apontamento da Administração da Sucursal da não liquidação.
22. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Sociedade possuía cobertura de 
seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques por 
valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros apresentados pela Empresa em 31 de 
dezembro de 2021 são basicamente Aplicações Financeiras em CBD’s e Fundos de Investimentos 
decorrentes de operações com os Bancos MUFG, Itaú-Unibanco e Mizuho.
24. Eventos Subsequentes: Não existem eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31 
de Dezembro de 2021 até o momento que possam impactar significativamente aos números apresen-
tados. Ressaltamos que apesar do comunicado de encerramento das atividades (Nota explicativa 1), o 
processo será gradual a fim de garantir a conclusão das obras em andamento e viabilizar as atividades 
necessárias para a manutenção dos termos de garantia vigente das obras.

 Diretoria Contador

Relatorio do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contabeis

Naohiko Imagawa - Diretor Presidente Gilson Tadashi Yamaoka - Diretor Renato Miyoshi Saito - Contador CRC 1SP 215.106/O-5

lrmos Srs. Adrninistradores e Acionistas da Construtora Toda S/A. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis da Construtora Toda do Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio liquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem corno as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Construtora Toda do Brasil 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 interacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Sociedade 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. Responsabilidade da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles 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 elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão o processo de elaboração 

das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável e 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 distorçãos relevantes existentes. As distor-
ções 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 da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e interacionais 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 se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, hem como 

10. Intangível: Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, ante-
riormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível.
Contas 2021 2020
Programas de computador 508.590,87 508.590,87
Amortização (20% a.a.) (504.597,31) (499.416,46)
Marcas e Patentes 9.304,98 9.304,98
 13.298,54 18.479,39
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício: 
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2020 Compras Baixas 31/12/2021 acumulada 31/12/2021
Programas de Computador 508.590,87  - - 508.590,87  (504.597,31) 3.993,56
Marcas e Patentes 9.304,98 - - 9.304,98 - 9.304,98
 517.895,85 - - 517.895,85 (504.597,31) 13.298,54
11. Fornecedores: A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços que foram 
adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimentos são devidos no 
período de até um ano.
Fornecedores 2021 2020
C. Pimenta da Silveira ME 100.000,00 -
GHP Ar Condicionado Eirelli EPP 55.300,00 -
Art Seca Engenharia e Serv.içosTécnicos Ltda. - 300.000,00
Cerâmica Portobello S/A. - 168.017,89
Adm Administradora de Benefícios Ltda. - 146.388,95
Retenções por garantia de serviços 6.759.866,88 6.374.664,26
Outros 711.748,67 4.682.721,63
 7.626.915,55 11.671.792,73
12. Provisão para Férias e Encargos: A Provisão para Férias e Encargos é constituída mensalmente, 
em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas  e proporcionais, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
Descrição 2021 2020
Provisão para Férias 1.257.990,00 1.363.381,59
Encargos Sociais sobre Férias 465.283,98 504.264,43
 1.723.273,98 1.867.646,02
13. Obrigações Tributárias
Curto Prazo
Descrição 2021 2020
COFINS - Contribuição a Seguridade Social 240.896,38 473.027,87
PAES - Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 231.817,56 226.563,12
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Folha Pagamento 196.988,59 239.495,26
ISS - Imposto sobre Serviços de Quaisquer Naturezas 186.040,83 206.419,72
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário 114.987,96 110.840,04
Retenção para Seguridade Social 55.344,83 128.405,87
PIS – Programa de Integração Social 51.891,81 102.503,24
Outros 83.949,27 39.214,74
 1.161.917,23 1.526.469,86
Longo Prazo
Descrição  2021 2020
PAES - Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 104.338,46 328.536,61
PAT-PMSP - Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários 76.658,67 184.733,49
 180.997,13 513.270,10
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto a Receita 
Federal do Brasil – Reabertura da Lei nº 11.941/2009. Em 13 de setembro de 2018 a Sociedade aderiu 
PAT – Parcelamento de Débitos Tributários da Prefeitura Municipal de São Paulo.
14. Adiantamentos de Clientes: Os valores correspondentes aos saldos dos adiantamentos de clien-
tes para execução das obras contratadas no decorrer do período.
Clientes 2021 2020
Komatsu do Brasil Ltda. 358.484,63 2.925.777,52
Scania Latin América Ltda - 24.567.693,87
Central Geral do dizimo – Pro Vida - 2.513.815,01
Bracell SP Celulose Ltda - 1.798.184,92
Outros 24.000,00 301.390,53
 382.484,63 32.106.861,85
15. Provisão para Processos: A Sociedade constitui provisões para todos os processos que prova-
velmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obrigações, utilizando como 
parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises individuais do andamento de cada ação. 
A provisão para processos apresentou a seguinte movimentação no exercício:
 Saldo Aumento Aumento  Baixas/ Reversão Saldo
Descrição 31/12/2020 processos processo cível Pagamentos Provisões 31/12/2021
Provisão para
processos 1.789.169,09 3.048.535,59 - (274.150,75) (4.563.553,93) 0,00 
 A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodicamente, a Ad-
ministração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de eventuais perdas. Para 
o ano de 2022 foi feito a provisão, porém esta classificada na conta OUTRAS PROVISÕES, conforme 
descrito no item 16. 
16. Outras Provisões: Foi solicitado pela Matriz uma estimativa dos custos de encerramento das ope-
rações da Construtora Toda do Brasil e para isso foi feito um levantamento dos desembolsos relaciona-
dos ao encerramento seguindo a estrutura de sete itens indicados pela Administração da Sociedade, 
para serem provisionadas em Dezembro/2021 para início do encerramento, sendo: 1) Rescisões – 
Estimativa de custos das demissões de funcionários e contratados Pessoas Jurídicas; 2) Expatriados 
– Estimativa de custos com manutenção e afastamento de colaboradores expatriados; 3) Administração 
– Estimativa de custos de colaboradores mantidos nas operações durante o processo de Wind Down; 

 2021 2020
 Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
   Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (106.616.170,78) (19.596.242,98)
   Ajustes do lucro (prejuízo) líquido: 
      Depreciações e amortizações  418.771,75 485.360,34
      Baixa de bens do imobilizado  2.678.038,32 20.166,61
   Caixa operacional antes
      dos movimentos de capital de giro (103.519.360,71) (19.090.716,03)
   Diminuição (aumento) nos ativos: 
      Clientes, deduzido de provisão para perdas 4.499.674,57 7.014.365,06
      Direitos a faturar 45.228.973,80 (38.774.079,62)
      Adiantamentos concedidos 1.152.932,35 (820.246,58)
      Impostos a recuperar  888.660,78 (486.323,30)
      Outras contas a receber 152.248,89 530.240,95
      Mutuo ou empréstimos a controladas 2.425.674,60 (1.245.905,00)
      Operações derivativas - 69.600,00
      Despesas antecipadas 228.849,46 (5.076,34)
      Depósitos judiciais (161.739,35) (118.634,04)
 
   Aumento (diminuição) nos passivos: 
      Fornecedores  (4.044.877,18) 2.826.428,92
      Provisão para férias e encargos (144.372,04) (73.264,50)
      Obrigações tributárias (696.825,60) (11.863,98)
      Encargos sociais a recolher (259.914,24) (65.139,01)
      Adiantamentos de clientes (31.724.377,22) 29.629.458,81
      Provisão para contingências trabalhistas (1.789.169,09) (710.120,45)
      Arrendamento Mercantil/Leasing a Pagar (224.269,10) (254.818,48)
      Outras Provisões 56.894.427,00 (46.710,60)
      Outras Contas a Pagar (133.009,58) -
      Receitas antecipadas (2.677.376,87) 2.123.646,84
   Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (33.903.849,53) (19.509.157,35)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
   Compras de imobilizado - (6.599,94)
   - (6.599,94)
Fluxo de caixa das atividades financeiras: 
   Aumento de Capital Social 55.000.000,00 -
   55.000.000,00 -
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 21.096.150,47 (19.515.757,29)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  671.729,31 20.187.486,60
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  21.767.879,78 671.729,31
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 21.096,150,47 (19.515.757,29)

Continua

 Tipo Saldos     Saldos
Bancos Aplicação 31/12/2020 Aplicações Resgates Rendimentos IRRF / IOF 31/12/2021
Itaú Unibanco S/A Corp Plus DI 105.567,04 18.729.000,00 (18.848.952,96) 29.798,07 (15.412,15) -
Itaú Unibanco S/A Trust DI - 5.535.000,00 (3.144.000,00) 19.546,50 (4.802,95) 2.405.743,55
Banco MUFG Brasil S/A CDB P Indeib Pós – Indexador CDI 312.135,51 56.696.000,00 (42.993.272,92) 153.244,45 (37.402,23) 14.130.704,81
Banco Mizuho do Brasil S/A CDICETIP 224.110,89 23.344.000,00 (18.466.113,91) 123.237,05 (19.335,19) 5.205.898,84
  641.813,44 104.304.000,00 (83.452.339,79) 325.826,07 (76.952,52) 21.742.347,20
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