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Relatório da Administração 

 

  
Em cumprimento às disposições legais e sociais vigentes, apresentamos e submetemos a apreciação da 
sociedade o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, da Mutação do Patrimônio 
Líquido e do Fluxo de Caixa relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 as quais 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e abrangem a legislação 
societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis.  
  
A Velsis Participações Societárias S/A é denominada Holding não operacional do Grupo Velsis. Constituída 
em 14 de abril de 2020, com sede na Rua General Mário Tourinho, nº 1805, Cidade de Curitiba/PR e tem 
por objeto social a participação em outras empresas como sócia, quotista ou acionista. O Capital Social 
subscrito e integralizado no valor de R$ 48.027 está representado por 12.038.625 ações ordinárias, todas 
nominativas, sem valor nominal. No contexto do exercício de 2021, a Velsis Sistemas e Tecnologia Viária 
S.A que atua no segmento equipamentos eletrônicos de medida, teste, segurança e controle de tráfego, por 
ser até o momento o único investimento da Velsis Participações Societárias S/A, respondeu pela íntegra do 
seu resultado.  
  

Com relação ao contexto econômico-financeiro, a Companhia e sua controlada Velsis Sistemas e 

Tecnologia Viária S.A. apresentam capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 2021, nos 

montantes de R$ 8.833 mil e R$ 5.679 mil, respectivamente.  A administração da Companhia, frente a 

necessidade de investimento para manutenção do ciclo de crescimento robusto, novos negócios e 

eficiência do ciclo financeiro, iniciou uma reestruturação da dívida de empréstimos e financiamentos com o 

suporte de consultoria especializada. Este plano foi autorizado pelos órgãos da Administração em 31 de 

março de 2022. 

  
Agradecemos o apoio e a participação dos Senhores acionistas, clientes, funcionários, fornecedores, 
órgãos governamentais e todos aqueles que tem participado ativamente do crescimento e desenvolvimento 
da entidade e permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
A Administração 
 

    

 


