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Demonstrações do Fluxo de Caixa - Método Indireto  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 

e 31 de dezembro de 2020 - (Em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em reais)

  Capital Reserva Capital Social Lucros (Prej.)
            Social         Social  a Integralizar        Exercício              Total
Em 31/12/2020 .................. 2.180.500 - (527.000,00) 1.508.502,55  3.162.002,55
Aumento de capital ............ - - - - -
Aportes s/ ações ................ - - - (63.041,47) (63.041,47)
Reserva legal..................... - 75.425,12 - (75.425,12) 75.425,12 
Lucro (Prejuízo) Líquido ....         -             -                  -         243.991,66     243.991,66
Em 31/12/2021 .................. 2.180.500,00 75.425,12 (527.000,00) 1.614.027,62 3.342.952,74

Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais          2021        2020
Lucro líquido do exercício ................................ 243.992 446.030
Ajuste por:
Resultado Positivo Não Operacional ................... - -
Depreciação .........................................................      11.356     12.712
Lucro Líquido do Exercício Ajustado .............. 255.348 458.743
Red. (Aumento)nos Saldo do Ativo
(Aum.) Red. nas Contas a Receber Clientes ...... (162.434) 197.064
(Aum.) Redução de Tributos a Recuperar ........... (44.794) -
(Aum.) Redução de Outras Contas Ativo ............ (18.102) -
(Aum.) Redução de Outras Contas e Receber ... 3.120 6.452
(Aum.) Redução da Conta do Estoque................ (485.701) -
(Aum.) Redução de Outras Contas ..................... - (66.523)
(Red.) Aumento nos Saldo do Passivo
(Red.) Aumento de Fornecedores ....................... (8.773) (653.256)
(Red.) Aumento de Impostos a Recolher ............ 28.471 12.272
(Red.) Aumento Obrig. c/Pessoal e Provisões .... 23.092 (5.610)
(Red.) Aumento Parcelamentos........................... - - 
(Red.) Aumento Outras Contas ........................... 8.692 11.609
(Red.) Aumento do Exigível a Longo Prazo ........ 260 -
Caixa Líquido Proveniente Atividades Oper. .. (400.820) (39.250)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos
Receita Alienação Bens do Ativo ......................... - - 
Aquisição Imobilizado .......................................... (5.132) (1.899)
Aumento/transferência Pat. Líquido .................... - -
Caixa Líquido Proveniente Ativ. Invest............ (5.132) (1.899)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
(+) Recebido por empréstimos/financiamento .... 1.510.440 250.000
(-) Pagamento de empr./financiamentos ............. (775.944) (224.411)
(-) Dividendos Pagos ........................................... (63.041) -
Caixa Líquido Proveniente Ativ. Financ. ......... 671.454 25.589
Aumento Líquido Equivalente de Caixa .......... (265.502) 15.559
Caixa Equivalente no Início do Período .......... 162.431 177.991
Caixa Equivalente no Final do Período ........... 427.933 162.431

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em Reais)
ATIVO          2021         2020
Circulante
Disponibilidades ...............  427.933 162.431 
Créditos a Receber...........  1.360.743 1.198.309 
Créditos Tributários ..........  44.794 -
Ações................................  43.997 57.582
Estoques...........................  3.754.102 3.268.401 
Outros Créditos a Receber      183.406     154.839
   5.814.975 4.841.563 
Não Circulante
Despesas do Exercício  
 Seguinte ..........................  - -
Investimentos ...................  962 962
Imobilizado .......................    138.692     144.916
     139.654     145.878 
Total do Ativo ..................  5.954.629 4.987.441

PASSIVO                 2021          2020
Circulante
Fornecedores ............................... 1.081.069 1.089.842 
Provisões Trabalhistas ................. 82.873 71.193 
Salários e Obrigações Sociais...... 56.352 44.941
Obrigações Tributárias ................. 77.335 48.865
Outras Contas a Pagar ................. 114.834 106.142
Empréstimos................................. 1.000.000     230.000
  2.412.463 1.590.982
Não Cirulante
Obrigações a Longo Prazo ...........   199.213     234.457
    199.213     234.457
Patrimônio líquido
Capital Social................................ 2.180.500 2.180.500
Reserva Social ............................. 75.425 - 
(-) Capital Social a Integralizar .....  (527.000) (527.000)
Lucros (Prejuízos) Acumulados .... 1.614.028 1.508.503
  3.342.953 3.162.003
Total do Passivo ......................... 5.954.629 4.987.441

Receita Operacional Bruta             2021             2020
Venda de Mercadorias ...............................  13.879.659 12.582.269
Deduções
(-) Impostos Sobre Vendas ........................  (417.363) (420.918)
(-) Deduções da Receita Bruta ..................  (142.689) (104.928)
Receita Operacional Líquida ..................  13.319.608 12.056.422
(-) Custos das Mercadorias Vendidas .......  (10.590.689) (9.241.105)
Lucro bruto ...............................................  2.728.919 2.815.317
(Despesas) e outras receitas
(-) Com Vendas ..........................................  (337) -
(-)  Administrativas e Gerais .......................  (2.433.495) (2.191.105)
(-)  Despesas Financeiras ..........................  (181.014) (128.589)
(+) Receitas Financeiras ............................  91.275 46.709 
(-) Despesas Indedutíveis ..........................  - - 
(+) Outras Receitas Operacionais .............  125.139 47.918 
(+) Outras Despesas Não Operacionais ...             -             -
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS ..........  330.487 590.251 
(-) Imp. de Renda e Contribuição Social ...        (86.495)   (144.221)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ...  243.992            446.030

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - (Em Reais)

 André Veltes Christ  Gabriela Feltes Seibert Carlos Zenon Koch da Silva
  Diretor Administrativo Diretor Executivo Contador - CRC 018102
  RG 4029847904 SSP/RS - CPF 473.968.490-04  RG 1054522964 SJS/RS - CPF 578.443.480-20 CPF 011.099.440-04

1. Contexto Operacional: A Distribuidora Titanium Importa-
dora e Exportadora de Auto Peças S.A., foi fundada em 15 
de janeiro de 2002 e tem como objetivo social: 1) A comer-
cialização no varejo e por atacado de auto peças, acessórios 
em geral, bem como de qualquer componente de veículos 
automotores; 2) A importação e exportação de auto peças, 
acessórios em geral, bem como de qualquer componente de 
veículos automotores; 3) A participação societária em outras 
empresas, inclusive nas de em conta de participação.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base nas prá-
ticas contábeis emanadas da legislação societária, com base 
na Lei 6.404/76. Descrição das principais práticas contábeis: 
a. Apuração do resultado: O resultado das operações é apu-
rado em conformidade com o regime contábil de competência 
do exercício. A receita de venda de produtos é reconhecida 
no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao 
produto são transferidos para o comprador. A receita de ser-
viços prestados e demais são reconhecidas no resultado em 
função de sua realização. b. Provisão para créditos duvido-
sos: A Sociedade não efetuou provisão para créditos duvido-
sos, realizou-se uma conciliação entre o sistema financeiro da 
empresa e contabilidade. c. Estoques: • Estoques: O material 
de revenda é avaliado ao custo médio de aquisição ou de pro-
dução que não excede o valor de mercado. • Demais ativos 
circulantes e realizável a longo prazo. São apresentados ao 
valor líquido de realização. d. Imobilizado: Registrado ao cus-
to de aquisição ou formação. A depreciação é calculada pelo 
método linear às taxas mencionadas na nota explicativa nº 5 
e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. Gastos 
decorrentes de reposição de um componente de um item do 
imobilizado que são contabilizados separadamente, incluindo 
inspeções e vistorias, são contabilizados no ativo imobilizado. 
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um au-
mento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. 
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como 
despesa. e. Passivo circulante e exigível a longo prazo: 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e cambiais incorridas até a data dos ba-
lanços. f. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço 
quando a companhia possui obrigações legais ou constituída 
como resultado de um evento passado, e é provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido. g. Imposto de renda e contribui-
ção social: Imposto de renda - Calculado à alíquota de 15% 

sobre o lucro tributável acrescido do adicional de 10% 
no excedente a R$ 20.000,00 ao mês. Contribuição 
social - Calculada à alíquota de 9% sobre o lucro 
contábil ajustado. O imposto de renda e contribui-
ção social corrente, é calculados com base nas 
alíquotas efetivas do imposto de renda e da contri-
buição social sobre o lucro líquido e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
3. Outros Créditos a Receber
Circulante:        2021       2020
Adiantamento Diversos ......... 183.406  154.839 
4. Estoques        2021      2020
Produtos para revenda ......... 3.754.102 3.268.401
5. Imobilizado
Taxa (média) de depr.(a.a.%)      2021     2020
Máquinas e Equip. (10%) ..... 17.376 15.743 
Móveis Utensílios (10%) ....... 23.523 21.623 
Equipamentos Inform. (20%)  262.347 260.748 
Instalações (4%) ................... 178.960 178.960 
Veículos (20%) ...................... - - 
(-) Depreciação Acumulada .. (344.224) (332.868)
  137.982 144.206 
6. Provisões      2021    2020
Provisões de Férias .............. 82.873 71.193
7. Obrigações Tributárias     2021    2020
ISSQN ................................... 946 1.372
ICMS a Recolher ................... 5.761 504 
INSS Retido Recolher ........... - - 
PIS a Recolher ...................... 2.659 1.132 
COFINS a Recolher .............. 12.346 5.432 
IRPJ a Recolher .................... 7.739 1.757 
CSLL Recolher ...................... 3.630 1.387 
INSS a Recolher ................... 30.309 25.521 
FGTS a Recolher .................. 7.705 6.283
IRRF a Recolher ...................    5.864    3.906
  76.958 47.294
8. Capital Social: Em 31/12/2021 o capital social, 
está representado por 21.805 de ações nominati-
vas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, tota-
lizando o valor de R$ 2.180.500,00 (dois milhões 
cento e oitenta mil e quinhentos reais). 
9. Instrumentos Financeiros: Os valores de rea-
lização estimados de ativos e passivos financeiros 
da Companhia foram determinados por meio de in-
formações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável 

julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para 
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como 
conseqüência, as estimativas a seguir não indicam necessariamente, 
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corren-
te. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito 
material nos valores de realização estimados. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em 
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigen-
tes no mercado. A Companhia e suas controladas não aplicam em de-
rivativos ou quaisquer outros ativos de risco em caráter especulativo. 
10. Tributação e Resultado do Exercício: O valor acumulado 
do resultado do exercício em 31/12/2021 foi em um lucro de R$ 
243.991,66 no mesmo período, realizou-se uma transferência para 
lucros acumulados e destinou 5% para Reserva Legal conforme 
LSA, art. 193. A empresa é tributada pelo Lucro Real Anual. 
11. Declaração de Reconhecimento de Exatidão das Informações: 
Reconhecemos a exatidão das informações deste demonstrativo con-
tábil e declaramos que estão em conformidade com os lançamentos 
transcritos no Livro Diário ao qual foi submetido a apreciação dos 
sócios da empresa que assim aprovaram nesta data sem ressalvas.
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