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Balanço Patrimonial
Ativo

Em Milhares de Reais
Períodos

31 de dezembro 
de 2021

31 de  dezembro
 de 2020

 Circulante  Nota 26.166 49.457

 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 12.820 30.877
 Contas a Receber de Clientes 5 1.719 10.956
 Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores 6 9.182 5.175
 Tributos a Recuperar 5 7
 Estoques 7 2.276 1.092
 Outros Direitos Realizáveis 164 1.350

 Não Circulante 49.795 41.894

 Direitos Realizáveis 2.096 58

 Depósitos Judiciais 8 35 35
 Tributos Diferidos 9 2.038 -
 Outros Direitos Realizáveis LP 23 23

 Imobilizado 10 43.734 37.854

 Intangível 11 3.965 3.982
 Total do Ativo 75.961 91.351

Passivo e Patrimônio Líquido
31 de dezembro

de 2021
31 de dezembro

de 2020
(Reapresentado)

 Circulante 16.846 24.956

 Fornecedores 12 3.040 2.053
 Instituições financeiras CP 0 13
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 13 365 380
 Obrigações Fiscais e Tributárias 14 12.337 10.279
 Provisão p/ férias e 13º salários e encargos 15 1.104 981
 Lucros/Dividendos A Pagar 16 0 11.250

 Não Circulante 65 -

 Provisões para Contingências 17 65 -

 Patrimônio Líquido 18 59.050 66.395

 Capital Social 10.125 10.125
 Reservas de Lucros 48.925 56.270

 Passivo e Patrimônio Líquido 75.961 91.351

Demonstração do Resultado
 Em Milhares de Reais 

 
Períodos

01/jan./21 a
31/dez./21

01/jan./20
a 31/dez./20

 Receita Operacional Líquida 19 118.114 130.251

 Custos dos Produtos e Serviços Prestados (50.142) (39.198)

 Lucro Bruto 67.972 91.053

 Despesas/Receitas Operacionais (20.408) (19.621)

 Despesas c/ Pessoal (3.347) (2.973)
 Despesas Gerais e Administrativas (9.806) (6.827)
 Despesas Comerciais (13.748) (15.538)
 Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos 6.493 5.716

 Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras 47.564 71.432

 Receitas Financeiras 20 1.182 939
 Despesas Financeiras 20 (124) (237)

 Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 48.622 72.134

 IR e CS Correntes (18.025) (16.879)
 IR e CS Diferidos 2.038 -

 Lucro Líquido/(Prejuízo) do Período 32.635 55.255

 Quantidade de ações no fim do período 10.125 10.125
 Lucro básico e diluído por ações - em Reais 3,22 5,46

  Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em Milhares de Reais

 

Eventos Capital 
Social

Reservas de Lucros

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados
TotalReserva 

Legal
Reserva 

de Lucros 
a Realizar

Reservas 
de Lucros a 
Disposição 

dos Acionistas

Reserva 
Especial de 

Lucros

Saldos Iniciais em 01 de janeiro de 2020 
(Reapresentado) 10.125 2.025 12 35.473 - - 47.635

Lucro do exercicio 55.255 55.255
- Transferência de Reserva de Lucros para 
Reservas a Realizar 35.473 (35.473) -
Destinações Propostas no Exercício:
- Constituição de reservas de lucros a disposição 27.628 (27.628) -
- Dividendos Mínimo Obrigatório (retido) 22.628 (22.628) -
- Dividendos Mínimo Obrigatório (5.000) (5.000)
- Dividendos Pagos (31.495) (31.495)

Saldos Finais em 31 de Dezembro de 2020 
(Reapresentado) 10.125 2.025 3.990 27.628 22.628 - 66.395

Lucro do exercicio 32.635 32.635
- Transferência de Reserva de Lucros para 
Reservas a Realizar 27.628 (27.628) -
Destinações Propostas no Exercício:
- Constituição de reservas de lucros a disposição 16.318 (16.318) -
- Dividendos Mínimo Obrigatório (Retido) 2.943 (2.943) -
- Dividendos Pagos (3.978) (22.628) (13.374) (39.980)

Saldos Finais em 31 de Dezembro de 2021 10.125 2.025 27.640 16.318 2.943 - 59.050

Demonstração do Fluxo de Caixa
(Método indireto)

Em Milhares de Reais
 

Períodos
01/jan./21 a
31/dez./21

01/jan./20 a
31/dez./20

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 48.622 72.134
Ajustes por:
Provisão p/ Férias e Encargos 123 187
Provisão p/ Contingências 65 -
Alienações do Ativo Imobilizado 2.244
Ajuste de exercícios anteriores - 12
Depreciação e Amortização 17.973 9.354

 Imposto de Renda e Contribuição Social (18.025) (16.879)
Resultado Ajustado 51.002 64.808
(Aumento)/Redução dos Ativos:
Contas a Receber de Clientes 9.237 (8.619)
Tributos a Recuperar 2 15
Estoques (1.184) (151)
Depósitos Judiciais - 18
Outros Direitos Realizáveis 1.186 (854)

Aumento/(Redução) dos Passivos:
Fornecedores 987 (543)
Obrigações Sociais e Trabalhistas (15) 62
Obrigações Fiscais e Tributárias 2.058 5.768
Lucros a Pagar (11.250) 6.288
Outras Obrigações - (71)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 52.023 66.721
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aplicações no Imobilizado (26.080) (14.719)
Aplicações no Intangível - (34)
Antecipação de Dividendos -
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores (4.007) (1.669)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (30.087) (16.422)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Dividendos Pagos (39.980) (36.495)
Instituições Financeiras (13) (160)

Caixa Líquido Proveniente (Usado) nas Atividades de Financiamento
Aumento Líquido/(Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixas
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 30.877 17.233
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 12.820 30.877

Demonstração do Resultado Abrangente
Em Milhares de Reais

Períodos
01/jan./21

a31/dez./21
01/jan./20

a31/dez./20

 Lucro Líquido/(Prejuízo) do Período 32.635 55.255

 Movimentação do Período - -
 Resultado Abrangente do Período 32.635 55.255

Spacecomm Monitoramento S.A.
CNPJ 09.070.101/0001-03 - Curitiba - PR

Nota 1. Contexto Operacional
A Spacecomm Monitoramento S.A., ("Companhia" ou “Spacecomm”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade 
de Curitiba-Pr, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 09.070.101/0001-03, com registro na JUCEPAR NIRE 41300082073, e tem como atividade 
principal Serviços de Monitoramento de Sistemas de Segurança, tendo iniciada suas atividades em 22/08/2007. 
Atualmente a Companhia é um dos principais players do mercado de prestação de serviços de monitoramento de sistemas de segurança, 
tendo como foco principal a atuação junto às Secretarias de Segurança Pública Estaduais. 
A Spacecomm atua no desenvolvimento de produtos e soluções de segurança pública, telecomunicações e tecnologia da informação. 
Atualizada, moderna e fortemente voltada ao desenvolvimento tecnológico próprio, busca desenvolver soluções diferenciadas e inteligentes, 
sempre visando a melhor relação custo x benefício para seus clientes.
Em 2002, através de parcerias estratégicas, a Spacecomm deu início ao desenvolvimento e fornecimento de portais de voz para atendimento 
automatizado de empresas de comunicações, tais como emissoras de rádio e TV.
Em 2005, a Companhia começou a estudar soluções na área de segurança pública através do monitoramento remoto de sentenciados em 
liberdade condicional. Já em 2010, iniciou no estado de São Paulo a primeira operação de grande porte de monitoramento de sentenciados 
no Brasil.
A Spacecomm é hoje a maior Companhia de monitoramento de sentenciados da América Latina atuando em 16 estados, tendo monitorado 
mais de 300.000 sentenciados distintos, com uma média de 48.000 monitorados/dia.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da companhia m 12 de abril de 2022.
Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 vêm sendo reapresentadas em decorrência da correção de alguns tributos que 
foram recolhidos a maior no ano de 2019, essas situações foram evidenciadas e regularizadas no exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, conforme abaixo demonstrado no quadro de conciliação:
Passivo

Saldos Originalmente 
Apresentados no Balanço 

Patrimonial
Reclassificações /

Ajustes
Saldos Reapresentados 
no Balanço Patrimonial

31 de Dezembro de 2020  31 de Dezembro de 2020

Passivo Circulante 24.968 (12) 24.956
Fornecedores 2.053 - 2.053
Instituições financeiras CP 13 - 13
Obrigações Sociais e Trabalhistas 380 - 380
Obrigações Fiscais e Tributárias 10.291 (12) 10.279
Provisão p/ férias e 13º salários 981 - 981
Lucros/Dividendos A Pagar 11.250 - 11.250

Passivo Não Circulante - - -
Provisões para Contingências - - -

Patrimônio Líquido 66.383 12 66.395
Capital Realizado 10.125 - 10.125
Reserva de Lucros 56.258 12 56.270

Total do Passivo 91.351 - 91.351

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldos Originalmente 

Apresentados no 
Balanço Patrimonial

Reclassificações /
Ajustes

Saldos Reapresentados 
no Balanço Patrimonial

31 de Dezembro de 
2020 31 de Dezembro de 2020

Reserva de Lucros a Realizar 0
Saldos Iniciais em 01 Janeiro de 2020 12 12
Saldos Iniciais em 01 Janeiro de 2020 3.978 3.990

Nota 2. Resumo das Principais Políticas ContábeisAs principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. 2.1 Base de PreparaçãoAs demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil.As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício anterior apresentado, salvo disposição em contrário.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento 
por parte da administração da companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na nota explicativa “3”.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os valores apresentados nestas 
demonstrações financeiras estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.
2.2 Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até noventa dias da 
data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
2.3 Instrumentos Financeiros
2.3.1 ClassificaçãoA classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é 
determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela companhia são classificados sob 
as seguintes categorias:

- Ativos FinanceirosOs ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo 
financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria 
são classificados como ativos circulantes.No caso da companhia, nessa categoria estão incluídos unicamente os instrumentos financeiros 
não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou 
no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, nas contas de “Receitas Financeiras e Despesas 
Financeiras”.Em 31 de dezembro de 2021, a companhia possui Caixas e Equivalentes de Caixa (nota explicativa “4”), nessa classificação.

- Ativos Financeiros Disponíveis para VendaQuando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que 
sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos 
até o vencimento ou (c) ativos financeiros. Em 31 de dezembro de 2021, a companhia não possuía ativos financeiros registrados nas 
demonstrações financeiras sob essa classificação.

- Empréstimos e RecebíveisSão incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante.Em 31 de dezembro de 2021, 
a companhia possui Contas a Receber de Clientes (nota explicativa “5”), nessa classificação.

- Passivos FinanceirosA companhia não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos detidos para 
negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros.

- Outros Passivos FinanceirosOs outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. Em 31 de dezembro de 2021, no caso da companhia, compreendem saldos a pagar a fornecedores (nota explicativa “12”).2.3.2 
Reconhecimento e MensuraçãoAs compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na 
qual a companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, 
e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber 
fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a companhia tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros são, 
subsequentemente, contabilizados pelo custo histórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando 
o método da taxa efetiva de juros.Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são apresentados na 
demonstração do resultado em "Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos" no período em que ocorrem.
2.3.3 Compensação de Instrumentos Financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente 
aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente.
2.4 Contas a Receber de Clientes e Créditos de Liquidação DuvidosaAs contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021
(Em Milhares de Reais)
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Spacecomm Monitoramento S.A.
CNPJ 09.070.101/0001-03 - Curitiba - PR

de clientes pela venda de produtos e prestação de serviços no decurso normal das atividades da companhia. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.
2.5 EstoquesOs estoques estão registrados pelo custo médio histórico, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o 
custo.
O valor líquido de realização é o preço de venda estimado, no curso normal dos negócios, deduzidos os custos históricos e conversão bem 
como custos para colocar os estoques em sua localização e condição atual. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa “7”.
2.6 Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis 
à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida 
ao resultado do exercício, quando incorridos.
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, originados de operações de 
arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação 
um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as 
vidas úteis estimadas dos respectivos bens.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, conforme 
demonstrado na nota explicativa “10”.
2.7 Intangível
O ativo intangível é demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido da amortização, quando aplicável, a qual leva em consideração 
o prazo de vida útil e/ou de realização estimado dos ativos intangíveis, conforme demonstrado na nota explicativa “11”.
2.8 Contas a Pagar aos Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional 
normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas até as datas dos balanços, conforme mencionamos na nota explicativa “12”.
2.9 Demais Ativos e Passivos
Os demais ativos e passivos circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base 
“pro-rata die”.
2.10 Provisões
As provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e tributário) são reconhecidas quando: a companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de 
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes 
de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião 
dos advogados da companhia. 
2.11 Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre 
a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente.
A despesa de imposto de renda e contribuição social - correntes é calculada com base nas Leis e nos normativos tributários promulgados na 
data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros, às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, para 
imposto de renda e contribuição social. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela companhia nas declarações de 
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto 
de renda e contribuição social diferido são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente 
promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto 
diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferido ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável 
futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos 
são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes 
e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade 
tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida.
O Regime tributário da companhia é o Lucro Real.
2.12 Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita 
O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, sendo a receita de venda reconhecida no resultado do 
exercício quando os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para os clientes. 
A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das 
atividades da companhia, conforme mencionado na nota explicativa “19”.
Nota 3. Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1 Estimativas e Premissas Contábeis Críticas
Com base em premissas, a companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. Tais estimativas e premissas podem diferir 
dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.
As premissas e estimativas significativas para as demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir:Reconhecimento de ReceitaA 
receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de bens e serviços no curso normal das 
atividades da companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos.Imposto de Renda, Contribuição Social e outros 
ImpostosA companhia reconhece ativos e passivos com base na diferença entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras 
e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor.Provisões para riscos Tributários, Cíveis e TrabalhistasProvisões 
são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau 
de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. A Administração acredita que essas provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas 
demonstrações financeiras.
Nota 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

31 de 
Dezembro
de 2021

31 de
Dezembro
de 2020

Caixa e Bancos 40 896
Aplicação de Liquidação Imediata 12.780 29.981

12.820 30.877

Nota 5. Contas a Receber de Clientes
Os saldos estão registrados pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade da companhia, menos os 
impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários, e são decorrentes de operações comerciais com empresas ligadas 
menos a provisão para perdas no recebimento de clientes "PCLD" (impairment). O saldo está assim composto:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Contas a Receber de Clientes 34.265 33.978
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (32.546) (23.022)

1.719 10.956Nota 6. Adiantamentos Funcionários e Fornecedores
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Adiantamentos a Empregados 86 67
Adiantamentos a Fornecedores 9.096 5.108

9.182 5.175Nota 7. Estoques
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Estoque de Materiais 2.276 1.092
2.276 1.092

Nota 8. Depósitos Judiciais
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Depósitos Judiciais Trabalhistas 35 35
35 35

Nota 9. Tributos Diferidos
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Imposto De Renda - Diferido 1.499 -
Contribuição Social - Diferido 539 -

2.038 -

Nota 10. Imobilizado
A composição dos saldos está assim demonstrada:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

2021 2020
Custo de Depreciação Saldo Custo de Depreciação Saldo

Imobilizado Aquisição Acumulada Residual Aquisição Acumulada Residual
Computadores e Periféricos 5.032 (2.544) 2.488 4.115 (1.719) 2.396
Moveis e Utensílios 351 (94) 257 313 (63) 250
Maquinas Apar. e 
Equipamentos 11.368 (4.383) 6.985 11.429 (2.939) 8.490
Instalações 1 - 1 1 - 1
Equipamentos de 
Monitoramento 63.023 (29.020) 34.003 42.842 (16.125) 26.717

79.775 (36.041) 43.734 58.700 (20.846) 37.854

A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da companhia no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, a saber:

31 de 31 de 
Dezembro Dezembro

Imobilizado 2020 Aquisições Baixas Depreciação 2021
Computadores e Periféricos 2.396 945 (19) (834) 2.488
Moveis e Utensílios 250 54 (13) (34) 257
Maquinas Apar. e Equipamentos 8.490 1.173 (498) (2.180) 6.985
Instalações 1 - - - 1
Equipamentos de Monitoramento 26.717 23.908 (1.714) (14.908) 34.003

37.854 26.080 (2.244) (17.956) 43.734

Nota 11. Intangível
A composição dos saldos está assim demonstrada:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Custo de Amortização Saldo Custo de Amortização Saldo
Imobilizado Aquisição Acumulada Residual Aquisição Acumulada Residual

Sistema De Monitoramento 3.800 - 3.800 3.800 - 3.800
Softwares 164 (74) 90 164 (57) 107
Marcas 5 - 5 5 - 5
Patentes De Invencao 12 - 12 12 - 12
Cessao De Licencas 58 - 58 58 - 58

4.039 (74) 3.965 4.039 (57) 3.982

A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no intangível da companhia no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021, a saber:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

Imobilizado de 2020 Amortização de 2021
Sistema de Monitoramento 3.800 - 3.800
Softwares 107 (17) 90
Marcas 5 - 5
Patentes de Invencao 12 - 12
Cessao de Licencas 58 - 58

3.982 (17) 3.965

Nota 12. Fornecedores
A companhia possui títulos de fornecedores registrados no passivo circulante (com prazo de vencimento em até 12 meses), representando 
R$ 3.040 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 2.053 em 31 de dezembro de 2020).
Nota 13. Obrigações Sociais, Trabalhistas e Provisões Trabalhistas

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Salários A Pagar 21 61
Ferias A Pagar 3 -
Inss A Recolher 261 253
Fgts A Recolher 80 65
Contr. Entidades De Classe A Pagar - 1

365 380

Nota 14. Obrigações Fiscais e Tributárias
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

IRRF a Recolher 128 169
Contribuição Sociais Retido a Recolher 1 2
Imposto de Renda a Recolher 2.687 6.213
Contribuição Social a Recolher 963 2.266
IRPJ Estimativa a Recolher 1.589 -
CSLL Estimativa a Recolher 602 -
IRPJ Lucro Real a Recolher 3.161 -
CSLL Lucro Real a Recolher 1.193 -
Cofins a Recolher 1.407 1.317
Pis a Recolher 306 284
ISS a Recolher 85 27
ICMS a Recolher 215 1

12.337 10.279
Nota 15. Provisão para Férias e 13º Salário

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Provisao Para Férias 816 717
Provisao Para Inss Sobre Férias 223 207
Provisao Para Fgts Sobre Férias 65 57

1.104 981

Nota 16. Dividendos a Pagar
Em 31 de dezembro de 2021 a companhia não possuí registrados no passivo circulante (com prazo de vencimento em até 12 meses) saldo 
de dividendos a pagar. (R$ 11.250 em 31 de dezembro de 2020).
Nota 17. Provisão para Contingências
A Companhia tem passivos contingentes relacionados com ações judiciais decorrentes do curso normal dos negócios. A Companhia é parte 
envolvida em processos trabalhistas e cíveis, em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na 
judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante contabilizado de ações com probabilidade de perda provável representa R$ 65.As ações 
classificadas como perdas possíveis, representam R$ 1.280, para as quais não são requeridos os correspondentes registros contábeis como 
provisões para contingências, apenas divulgação em nota explicativa.
Nota 18. Patrimônio Líquido
Capital Social
O capital social em 31 de dezembro de 2021 é composto de 10.125 ações, sendo 5.062,5 ações ordinárias nominativas com direito 
a voto e 5.062,5 ações preferenciais sem direito a voto, subscritas e integralizadas da seguinte forma:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Capital Subscrito 10.125 10.125
10.125 10.125

Reservas de LucrosI) Reserva legalConstituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações, limitada a 20% do Capital Social.II) Reserva de lucros a disposição dos acionistas
Constituída com base nos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, para registrar os lucros que deixarem de ser 
distribuídos e que, se não absorvidos por prejuízos de exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos, assim que permitir a 
situação financeira da Companhia.
Dividendos
Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 50% do lucro líquido, ajustado nos termos da Lei das Sociedades 
por Ações e do Estatuto Social. 

Nota 19. Receita Operacional Líquida
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

(+) Receitas Operacional Bruta
Vendas de Servicos 127.744 141.176
Venda de Material Uso/Consumo 100 -

(-) Deduções
Impostos e Contribuições (9.730) (10.925)

118.114 130.251

Nota 20. Receitas e Despesas Financeiras
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

(+) Receitas Financeiras
Variações Monetárias Ativas 42 226
Rendimentos com Aplicação Financeiras 1.108 635
Juros Ativos 30 3
Descontos Obtidos 2 75

Total Receitas Financeiras 1.182 939

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

(+) Despesas Financeiras
Juros, Multas e Encargos Financeiros (48) (26)
Variacoes Monetárias Passivas (41) 0
IRRF/Iof Operações Financeiras (34) (44)
Juros, Financiamento Finep 0 (7)
Descontos e Abatimentos Concedidos (1) (160)

Total Despesas Financeiras (124) (237)

Nota 21. Lucro por Ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada 
de ações ordinárias emitidas durante o exercício/período.

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2021 de 2020

Lucro Atribuível aos Acionistas da Companhia 32.635 55.255
Quantidade Ações Ordinárias e Preferenciais em Circulação 10.125.000 10.125.000
Lucro (Prejuízo) Básico por Ação - R$ 3,22 5,46

Nota 22. Seguros (não auditado)
Os valores segurados são determinados e contratados com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais 
perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo e de responsabilidade civil, a contratação de seguros é efetuada de acordo com o grau 
dos riscos envolvidos, cuja política é contratar por valores condizentes.
O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a revisão sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela 
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administração da companhia que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.
Nota 23. Pandemia – CORONARÍVUS (COVID-19)
Em junho de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global 
e decretou estado de pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao 
impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A Administração avalia de forma constante o 
impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas 
para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas 
demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas:

- A Companhia revisou o impacto da crise no contas a receber, em função do possível aumento do risco de crédito, porém não identificou 
impactos relevantes decorrentes deste tema para o período em questão. De qualquer forma, a Companhia continua monitorando esse tema 
para o ano de 2022.

- Como o objetivo de monitorar e mitigar os impactos nas principais atividades da Companhia adotou o teletrabalho para os casos possíveis, 
higienização constante da sede, reuniões por videoconferência, acompanhamento do quadro de saúde dos colaboradores, preservação das 
condições financeiras adequadas para enfrentar a crise, dentre outras.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Diretores e Acionistas da
Spacecomm Monitoramento S.A.
Curitiba - PR

Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Spacecomm Monitoramento S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Spacecomm Monitoramento 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 internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia 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. 

Outros Assuntos 

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresentadas comparativamente, foram auditadas 
por outros auditores independentes, que emitiram parecer, sem ressalvas, datado em 09 de abril de 2021.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.
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 financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
- 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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.
Curitiba, 12 de Abril de 2022.

MÜLLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 6.472/O-1

VALDAIR MARTIMIANO
CONTADOR CRC-PR Nº 042.482/O-7

Spacecomm Monitoramento S.A.
CNPJ 09.070.101/0001-03 - Curitiba - PR

RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU S/A
CNPJ/MF Nº 76.600.188/0001-70

NIRE Nº 41300052166

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. Acionistas da Rádio e Televisão Iguaçu S/A para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar em 16 de maio de 2022, às 08:30 horas, na 
sede da companhia, no endereço sito à Rua Antônio Parolin Junior, nº 355, Bairro Parolin, 
CEP: 80220-350, Curitiba-PR, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021;
b) Destinação do resultado do exercício findo de 2021;
c) Eleição da Diretoria;
d) Regularização das ações de acionistas falecidos para fins de possibilitar que o 
Ministério das Comunicações aprove a composição acionária da sociedade e, na 
sequência, seja dado prosseguimento na análise do processo de renovação da outorga, 
em atendimento ao contido no processo administrativo nº 01250.030881/2017-61 (Nota 
Técnica nº 12823/2018/SEI-MCTIC) em trâmite no Ministério das Comunicações; na 
Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1021082-60.2018.4.01.3400 em 
trâmite na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e no previsto na 
legislação de radiodifusão;
e) Outros assuntos de interesse social.

Comunicamos que os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com as 
alterações da Lei nº 10.303/2001, alusivos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 foram publicados no Jornal “Tribuna do Paraná” do dia 13 de abril de 2022, sendo 
na pág. 02 da versão digital e na pág. 06 da versão impressa conforme previsto pelo Art. 
133, §5º, da Lei 6.404/76. Outrossim, caso seja do interesse dos senhores acionistas, tais 
documentos estarão também disponíveis na recepção da sede da empresa para análise em 
horário comercial.

Curitiba, 24 de abril de 2022.

Carlos Roberto Massa
- Diretor Presidente -
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