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1. Declaração dos Diretores 

Basque Trade e Investimento do Brasil S.A  
Referente ao ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2021 
 
Os diretores apresentam sua declaração ao sócio juntamente com as demonstrações financeiras auditadas da 
Basque Trade e Investimento do Brasil S.A. (a “Empresa”) para o ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
Parecer dos Diretores 
Na opinião dos diretores, 
(a) os demonstrativos financeiros da Empresa são elaborados de forma a fornecer uma visão verdadeira e 
apropriada da situação financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2021 e do desempenho financeiro, 
mudanças no patrimônio e fluxos de caixa da Empresa referentes ao ano que terminou, e 
(b) na data desta declaração, há motivos razoáveis para acreditar que a Empresa será capaz de pagar suas 
dívidas dentro do vencimento. 
 
Diretores 
Os diretores da Empresa em exercício na data desta declaração são: 
 
Rodrigo de Moraes Milioni 
Iñaki Albert Gambus Knörr 
 
Deliberações para permitir que os diretores adquiram ações ou debêntures 
Nem no final nem em qualquer momento durante o exercício fiscal a Empresa foi parte de qualquer acordo cujo 
objeto, ou um dos objetos, seja permitir aos diretores da Empresa adquirir benefícios por meio da aquisição de 
ações ou debêntures da Empresa ou de qualquer outro órgão corporativo. 
 
Participações dos diretores em ações ou debêntures 
Nenhum dos diretores da Empresa que ocupavam o cargo na data do balanço tinha qualquer participação nas 
ações ou debêntures da Empresa ou Empresas relacionadas no início ou final do exercício fiscal. 
 
Opções de ações  
Não foram concedidas opções de compra de ações durante o exercício fiscal para subscrever ações não 
emitidas da Empresa. 
Não foram emitidas ações durante o ano fiscal em virtude do exercício de opções de aquisição de ações não 
emitidas da Empresa. 
Ao final do exercício fiscal, não havia ações da Empresa sob opção. 
 
Auditor 
A CONSULTAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS manifestou interesse em aceitar a renomeação como auditor. 
Do Conselho de Administração 
 
 
 
Rodrigo de Moraes Milioni    Iñaki Albert Gambus Knörr 
Diretor       Diretor 
São Paulo,  
 
Basque Trade e Investimento do Brasil S.A  
Relatório de auditoria independente 
Referente ao ano fiscal findo em 31 de dezembro de 2021 
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2. Demonstrações Financeiras 

Basque Trade e Investimento do Brasil S.A  
em 31 de dezembro de 2021 

 
BALANÇO PATRIMONIAL      
 Nota   2021 
ATIVO    335.803,25 
CIRCULANTE    312.348,79 
DISPONIBILIDADES    281.610,47 
BANCO CONTA MOVIMENTO    227.610 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS    54.000,00 
CRÉDITOS 3.5   12.044,32 
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    12.044,32 
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 3.6   18.694,00 
PREMIOS DE SEGUROS E ALUGUÉIS A VENCER    18.694,00 
NAO CIRCULANTE    23.454,46 
IMOBILIZADO 3.3   23.454,46 
BENS MOVEIS    24.160,40 
(-) DEPR. AMORTIZ. E QUOTAS DE EXAUSTÃO    -705,94 
 

    
PASSIVO    335.803,25 
CIRCULANTE    193.944,79 
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.9   193.944,79 
FORNECEDORES    55.265,70 
PASSIVOS POR ADIANTAMENTOS DE ACIONISTAS    118.488,99 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER    387,81 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR    604,65 
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR    19.197,64 
NÃO CIRCULANTE    23.454,46 
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO    23.454,46 
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS 3.8   23.454,46 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    118.404,00 
CAPITAL REALIZADO 3.7   118.404,00 
CAPITAL SUBS DE DOMICILIADOS E RES PAIS    118.404,00 
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 Nota   2021 
RECEITA COM SUBVENÇÃO 3.10.1   445.649,05 
Receita Por Subvenção de despesas de exp    444.943,11 
Receita Por subvenção de Investimento    705,94 
CUSTO DE VENDAS    - 
LUCRO BRUTO    445.649,05 
     
SALÁRIOS E ORDENADOS 3.10.2   (223.109,98) 
Pro Labore    (173.611,15) 
Salários, Ordenados e Gratificações    (691,58) 
Encargos Sociais - INSS    (34.866,06) 
Encargos Sociais - FGTS    (13.941,19) 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS    (250,00) 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.10.3   (134.171,45) 
Encargos de Depreciação e Amortização    (705,94) 
Aluguéis    (115.026,00) 
Condomínios    (3.860,19) 
Seguros    (1.278,00) 
Revistas, Jornais    (586,80) 
Telefonia Móvel    (429,96) 
Informática    (397,00) 
Material de Escritório    (711,55) 
Xerox e Autenticações    (31,05) 
Cartório    (20,25) 
Táxi, Conduções e Locomoções    (985,69) 
Lanches e Refeições    (288,69) 
Viagens e Estadias    (850,33) 
Comissão Imobiliária    (9.000,00) 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS    (85.115,70) 
Honorários Advocatícios    (4.800,00) 
Assessoria Contábil e Consultoria    (25.142,35) 
Tradução e Transcrição Documentos    (304,65) 
Consultoria    (54.868,70) 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS    (1.075,24) 
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO    1.926,68 
     
RECEITAS FINANCEIRAS    196,19 
Variações Cambiais Ativas    164,52 
Rendimento S/Aplicação Financeira    31,67 
DESPESAS FINANCEIRAS    (2.122,87) 
Tarifas Bancárias    (474,45) 
IOF    (1.436,04) 
Juros Passivos    (153,61) 
Multa    (58,77) 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    0 
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Demonstrações de Mutações do Patrimônio líquido    
     
  Capital  Lucros  Patrimônio  

  Social Acumulados Total 

Saldo em 14 de maio de 2021  - - - 
Aporte de capital  118.404 - 118.404 
Resultado abrangente total do ano  - - - 

Saldo em 31 de dezembro de 2021  118.404  118.404 
Resultado abrangente total do ano     
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Demonstração de Fluxo de Caixa     
     
 31/12/2021 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

Resultado líquido antes do imposto               -  
 Ajustes ao lucro  

 Depreciação e amortização          706  
Amortização subvenção de investimento         (706) 

                 -  
Variações nos ativos e passivos    

Adiantamento A Fornecedores     (12.044) 
Prêmios De Seguros E Aluguéis A Vencer     (18.694) 
Fornecedores      55.266  
Passivos Por Adiantamentos De Acionistas    118.489  
Impostos, Taxas E Contrib. A Recolher          388  
Obrigações Trabalhistas A Pagar          605  
Obrigações Previdenciárias A Pagar      19.198  

Caixa Gerado pelas Operações    163.206  
  
Imposto de renda e contribuição social pagos              -  
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais      163.206  
  
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  

 Aquisição de imobilizado e intangível     (24.160) 
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento   (24.160) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento  

 Integralização de Capital    118.404  
Subvenção De Investimentos      24.160  

 Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento    142.564  
  
 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa    281.610  
  
Caixas e equivalentes no início do exercício              -  
Caixas e equivalentes no final do exercício    281.610  

    281.610  

  31/12/2021   
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3. Notas explicativas 

3.1. Geral 

A Basque Trade e Investimento Do Brasil S.A (a “Empresa”) é constituída e domiciliada no Brasil, com sede 
e domicílio principal na Av Paulista 2278, Andar Pilotis sala 58/59, 01310-300, Bela Vista, São Paulo SP. 

O principal objetivo da Empresa é prestar apoio integral às empresas bascas nas suas atividades de 
internacionalização, facilitando o seu acesso ao mercado brasileiro e o seu processo de implementação, 
bem como o desenvolvimento de relações com entidades públicas e privadas no Brasil, em prol dos 
interesses das empresas bascas no país. 

Os acionistas imediatos e finais são a Agência Basca de Internacionalização - Basque Trade and Investment, 
S.A., e a entidade pública de direito privado SPRI - Agência Basca de Desenvolvimento Empresarial, ambas 
constituídas na Espanha. 

3.2. Resumo das políticas contábeis mais importantes 
3.2.1. Bases de preparação 

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (“CPC”) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto conforme indicado nas políticas 
contábeis abaixo. 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (BRL), que é a moeda funcional da Empresa. 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de fevereiro de 2022. 
Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram eventos subsequentes que pudessem ter 
efeito sobre as mesmas até a referida data. 

3.2.2. Equipamento 

Todos os equipamentos são inicialmente registrados ao seu custo. Após o reconhecimento, o equipamento 
é avaliado ao custo menos a depreciação acumulada e qualquer perda acumulada de valor. O custo do 
equipamento inclui seu preço de compra e qualquer custo diretamente atribuível ao custo do equipamento 
diretamente atribuível à localização e condições necessárias para que o ativo seja capaz de operar da 
maneira pretendida pela administração. 

Calcula-se a depreciação pelo método linear para distribuir os valores depreciáveis ao longo de suas vidas 
úteis estimadas. A vida útil estimada é a seguinte: 

Vida útil 

Computadores        5 anos 

O valor residual, a vida útil e o método de depreciação são analisados ao final de cada período de divulgação 
e reajustados de forma prospectiva, se aplicável. 

Os equipamentos são baixados no momento da alienação ou quando não são esperados benefícios 
econômicos futuros do seu uso ou alienação. 
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Quando nenhum benefício econômico futuro for esperado de seu uso ou alienação. Qualquer perda ou 
ganho resultante da baixa do ativo é incluído no resultado do exercício em que o ativo é baixado. 

3.2.3. Instrumentos financeiros 

(a) Ativos financeiros 

Reconhecimento e Avaliação inicial 

Os ativos financeiros são reconhecidos quando, e somente quando, a entidade se torna parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. 

No momento do reconhecimento inicial, a Empresa avalia um ativo financeiro pelo seu valor de justo 
acrescido, no caso de um ativo financeiro não contabilizado pelo valor de justo por meio do resultado 
(FVPL), dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. 

Os custos de transação de ativos financeiros mensurados ao valor de mercado por meio do resultado são 
registrados como despesa no resultado. 

Avaliação posterior 

Investimentos em instrumentos de dívida 

A avaliação posterior dos instrumentos de dívida depende do modelo de negócios da empresa para a 
gestão do ativo e das características de seus fluxos de caixa contratuais. As três categorias de mensuração 
para a classificação de instrumentos de dívida são custo amortizado, valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (FVOCI) e FVPL. A Empresa possui apenas instrumentos de dívida ao custo 
amortizado. 

Os ativos financeiros detidos para cobrança de fluxos de caixa contratuais em que esses fluxos de caixa 
representam apenas pagamentos de capital e juros são avaliados ao custo amortizado. 

Os ativos financeiros são avaliados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos, menos valor 
recuperável. As perdas e ganhos são reconhecidos no resultado quando os ativos são baixados ou 
desvalorizados, e através do processo de amortização. 

Baixo nas contas 

Um ativo financeiro é baixado quando expirou o direito contratual de receber fluxos de caixa do ativo. Ao 
baixar um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil e a soma da 
contraprestação recebida e qualquer perda ou ganho acumulado que tenha sido reconhecido em outros 
resultados abrangentes para instrumentos de dívida é reconhecida no resultado. 

 (b) Passivos financeiros 

Reconhecimento e Avaliação inicial 

Os passivos financeiros são reconhecidos quando, e somente quando, a Empresa se torna parte das 
disposições contratuais do instrumento financeiro. A Empresa determina a classificação de seus passivos 
financeiros no momento do reconhecimento inicial. 
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Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de passivos 
financeiros não estão de acordo com o valor justo, os custos de transação diretamente atribuíveis. 

Valorização posterior 

Após o reconhecimento inicial, os passivos financeiros que não são mensurados ao valor justo são 
mensurados posteriormente pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. As perdas e os 
ganhos são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados e através do processo de 
amortização. 

Baixa nas contas 

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação dele derivada for cumprida, cancelada ou expirar. No 
momento da baixa, a diferença entre o valor contábil e a contraprestação paga é reconhecida no resultado 
do exercício. 

3.2.4. Caixa no banco 

O caixa no banco está sujeito a um risco insignificante de variações de valor. 

3.2.5. Provisões gerais 

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) como 
resultado de um evento passado, é provável que haja uma saída de recursos que incorporem benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado de forma confiável.  

As provisões são analisadas no final de cada período de relatório e reajustadas para refletir a melhor 
estimativa atual. Se não for mais provável que uma saída de recursos econômicos seja necessária para 
liquidar a obrigação, a provisão é revertida. Se o efeito do valor do dinheiro no tempo for importante, as 
provisões são descontadas usando uma taxa de juros atual antes dos impostos que reflita, quando aplicável, 
os riscos específicos do passivo. Quando o desconto for utilizado, o aumento da provisão devido à 
passagem do tempo é registrado como custo financeiro. 

3.2.6. Subvenções do Governo 

As subvenções governamentais são reconhecidas como recebíveis quando existe uma garantia razoável de 
que a subvenção será recebida e todas as condições associadas serão cumpridas. 

Quando a subvenção se refere a um item de despesas, é sistematicamente reconhecido como receita ao 
longo dos períodos em que são debitados os correspondentes custos que se pretende compensar. Quando 
a subvenção se refere a um ativo, o valor de mercado é reconhecido como receita diferida na demonstração 
da posição financeira e é reconhecido como receita em valores iguais ao longo da vida útil esperada do 
ativo relacionado. 

Quando os governos ou as instituições relacionadas concedem empréstimos ou assistência similar com 
uma taxa de juros abaixo da taxa de mercado atual, o efeito desses juros favoráveis é considerado uma 
subvenção pública adicional. 
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3.2.7. Receitas 

As receitas são avaliadas com base na contraprestação a que a Empresa espera ter direito em troca da 
transferência dos bens ou serviços prometidos a um cliente, excluindo valores cobrados em nome de 
terceiros. 

A receita é reconhecida quando a Empresa satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir um bem 
ou serviço prometido ao cliente, que é quando o cliente obtém o controle do bem ou serviço. Uma 
obrigação de execução pode ser satisfeita em um determinado momento ou ao longo do tempo. O valor 
da receita reconhecida é o valor atribuído à obrigação de execução satisfeita. 

Subvenção para investimento de capital e subvenção para despesas operacionais recebidos 
da holding 

A Empresa presta serviços de consultoria de gestão para a promoção de atividades empresariais e de 
investimento e recebeu um subsídio da sua holding para investimento de capital e operacional. A receita 
de prestação de serviços é reconhecida quando a Empresa cumpre uma obrigação de desempenho ao 
longo do tempo. 

3.3. Imobilizado material 

O movimento do exercício de 2021 na rubrica “Imobilizado material” do período citado foi o seguinte (em 
Reais): 

  
 
 

31/12/2021 
  

Custo:  
Adições no período:  
Computadores 24.160,40 
  

 Total Custo 24.160,40 
Amortização:  
Adições no período:  
Computadores (705,94) 
  

 Total Amortização (705,94) 
 Total do ativo imobilizado, líquido 23.454,46 

 

3.4. Arrendamentos 

O valor dos pagamentos do arrendamento operacional reconhecido como despesa no ano 2021 é de R$ 
115.026,00 e está registrado sob a rubrica Aluguéis na conta de resultado para o ano 2021. A Empresa não 
registrou nenhum valor para receitas geradas pelo subarrendamento. 

3.5. Créditos 

Adiantamento a fornecedores: o Saldo de 12.044,32 Corresponde ao pagamento da empresa Ie Team do 
Brasil Consultoria Ltda em conceito de consultoria de RRHH. A nota fiscal será emitida em 2022.  
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3.6. Despesas do exercício seguinte 

O saldo de 18.694,00 corresponde a valor pago como deposito em garantia de aluguel a empresa Regus do 
Brasil Ltda que vencerá no exercício 2022. 

3.7. Capital Subscrito 

O capital social da Empresa é de R$ 118.404, dividido em 118.404 ações nominativas, com valor nominal 
de R$ 1,00 (um Real) cada, numeradas consecutivamente de 1 a 118.404, ambos inclusive, e é 
integralmente subscrito pela SPRI Agência Basca de Desenvolvimento Negócios 10% e Agência Basca de 
Internacionalização - Basque Trade Investment, S.A. 90%.  

 2021 
  % de Participação Valor nominal 

Agência Basca de Internacionalização – Basque Trade 
and Investment, S.A     

90% R$ 106.546 

SPRI Agência  10% R$ 11.858 
Total 100% R$ 118.404 

 

3.8. Subvenção de Investimentos 

Subvenção com Ativo Imobilizado CPC 07 

 A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos não monetários mensurados ao 
valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo. 

Subvenção de Investimentos 23.454,46 saldo em 31 de dezembro 

 
 

31/12/2020  Altas 
Transferência para a 
conta de resultados 

 
31/12/2021 

Subvenção de investimento - 24.160,40 (705,94) 23.454,46 

Total - 24.160,40 (705,94) 23.454,46 

 

As Subvenções para financiar investimentos de capital são reconhecidos como receita na demonstração do 
resultado, uma vez que os investimentos de capital são amortizados ao longo de sua vida útil.  

Receita Por Subvenção de Investimento 705,95 saldo em 31 de dezembro 

 

3.9. Obrigações de Curto Prazo 

A composição da rubrica “Obrigações de Curto Prazo” do passivo do balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 é a seguinte (em reais): 
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 2021 
  

Passivos por adiantamentos de acionistas 118.488,99 
   Fornecedores 55.265,70 
  Impostos, taxas e contrib a recolher 387,81 
  Obrigações Trabalhistas a pagar  604,65 

Obrigações Previdenciárias a pagar (INSS, FGTS, IRPF) 19.197,64 
Total 193.944,79 

 

Ao final do exercício de 2021, a Empresa apresentou superávit de contribuição sobre suas despesas 
operacionais que serão pagas à Controladora. O valor a pagar à controladora em 31 de dezembro de 2021 
era de R$ 118.488,99, o qual está registrado no passivo circulante. 

Obrigações por Adiantamentos de Acionistas R$ 118.488,99 saldo em 31 de dezembro 

3.10. Receitas e Despesas 
3.10.1. Subvenções à exploração incorporados no resultado do 

exercício (Receita por Subsídio de despesas) 

De acordo com seu objeto social, a Empresa realiza atividades promocionais para a internacionalização da 
economia das empresas vascas, dando apoio às empresas em sua projeção internacional, assim como aos 
agentes competentes na atração de investimentos externos para a Comunidade Autônoma Basca. 

Nesse sentido, a Empresa se financia principalmente por meio de Subvenções operacionais por valor tal 
que cobre o custo da estrutura. A composição dos subsídio oficiais acumuladas no ano é a seguinte (em 
Reais) 

 2021 
  
    Subsídio de despesas para cobrir os custos de estrutura recebidos através da Agência 

Basca de Internacionalização – Basque Trade and Investment, S.A. 444.943,11 
 Total 444.943,11 

 

Receita com Subvenção CPC 07 

Uma subvenção deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas 
que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. 
Receita Por Subvenção de despesas de exp 444.943,11 saldo em 31 de dezembro de 2021. 
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3.10.2. Despesas com pessoal 

 2021 
  
 Salários, ordenados e semelhantes 174302,73 
 Providência Social 48.807,25 
 Outros encargos sociais   

Total 223.109,98 

3.10.3. Despesas Administrativas 

 2021 

Encargos de Depreciação e Amortização 705,94 

Aluguéis 115.026,00 

Condomínios 3.860,19 

Seguros 1.278,00 

Revistas, Jornais 586,80 

Telefonia Móvel 429,96 

Informática 397,00 

Material de Escritório 711,55 

Xerox e Autenticações 31,05 

Cartório 20,25 

Táxi, Conduções e Locomoções 985,69 

Lanches e Refeições 288,69 

Viagens e Estadias 850,33 

Comissão Imobiliária 9.000,00 

Total 134.171,45 

3.10.4. Estrutura de Pessoal 

Número de pessoas empregadas no final do exercício 

 N.º de pessoas empregadas no final do 
exercício 

 2021 
  Homens Mulheres Total 

Diretor 1  1 
Técnicos   1 1 

Total 1 1 2 
 

3.10.5. Fatos posteriores 

Desde o final do exercício, não foram revelados ou ocorridos eventos, circunstâncias e/ou informações 
relevantes que exijam que as contas anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 sejam 
modificadas e/ou incluam detalhamentos ou explicações adicionais.  
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4. Parecer do auditor 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 Aos Administradores e Acionistas da Basque Trade e Investimento do Brasil S.A.  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Basque Trade e Investimentos do Brasil S.A., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Basque Trade e Investimentos 
do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho de suas operações para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022 
Consultar Soluções Empresariais  
Marco Antonio Pereira  
CRC 55433 
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1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta 
aurreikusitako helburuak 
 
1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa 

 

 1.- Presupuestos de explotación y capital, así como 
objetivos previstos 
 
1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y 
explotación 

 
 

KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euro /  Euros 

 
 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

 
 

 
 

 
 

INBERTSIOAK 
INVERSIONES 

HASIERAKOA 
INICIAL 

ALDAKETA 
MODIFICACI. 

EGUNERATUA 
ACTUAL 

EGINDAKOA 
REALIZADO 

ALDEA 
DIFERENCIA 

% 
 

II. INBERTSIO UKIEZIN ETA MATERIALEN, HIGIEZINETAKO INBERTSIOEN ETA BESTE 
INBERTSIO BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS 

20.000 
 

----- 
 

20.000 
 

3.829 
 

16.171 
 

19 
 

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS 
PATRIMONIO 

19.000 
 

----- 
 

19.000 
 

11.521 
 

7.479 
 

61 
 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

17.071 
 

(17.071) 
 

*** 
 

INBERTSIOAK GUZTIRA 
TOTAL INVERSIONES 

39.000 
 

----- 
 

39.000 
 

32.421 
 

6.579 
 

83 
 

 
 

Euro /  Euros 

 
 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

 
 

 
 

 
 

FINANTZAKETA 
FINANCIACION 

HASIERAKOA 
INICIAL 

ALDAKETA 
MODIFICACI. 

EGUNERATUA 
ACTUAL 

EGINDAKOA 
REALIZADO 

ALDEA 
DIFERENCIA 

% 
 

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

28.592 
 

(28.592) 
 

*** 
 

III. JASO BEHARREKO TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA 
LEGATUAK 
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR 

20.000 
 

----- 
 

20.000 
 

3.829 
 

16.171 
 

19 
 

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA 
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

19.000 
 

----- 
 

19.000 
 

----- 
 

36.071 
 

90 
 

FINANTZAKETA GUZTIRA 
TOTAL FINANCIACIÓN 

39.000 
 

----- 
 

39.000 
 

32.421 
 

6.579 
 

83 
 

 

 
INBERTSIOAK 
 
Balio eguneratuaren % 5a gainditzen duten aldeei 
buruzko azalpenak, beti ere alde hori 30.000 euro baino 
gehiagokoa bada. 

 INVERSIONES 
 
Explicación de las diferencias superiores al 5% del 
importe actualizado, siempre y cuando sean superiores a 
30.000 euros 
 

Inbertsio ukiezin eta materialak, higiezinetako inbertsioak eta 
beste inbertsio batzuk: 
Sozietatea ekitaldiaren erdian jarri da martxan, beraz, ezin 
izan dira gauzatu aurreikusitako inbertsio guztiak. 
 

 Inversiones intangibles, materiales, inmobiliarias y otras:   
Como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la 
sociedad a mitad del ejercicio no se han podido llevar a cabo 
la totalidad de las inversiones previstas. 
 

FINANTZAKETA  FINANCIACIÓN 

Balio eguneratuaren % 5a gainditzen duten aldeei 
buruzko azalpenak, beti ere alde hori 30.000 euro baino 
gehiagokoa bada. 

 

 Explicación de las diferencias superiores al 5% del 
importe actualizado, siempre y cuando sean superiores 
a 30.000 euros 
 
 

Eskudiruaren edo baliokideen gutxitze garbia: Eskudirua eta 
baliokideak ugaritu egin dira, ekitaldirako aurreikusitako 
inbertsioak atzeratu egin direlako gorago aipatutako 
arrazoiengatik. 

 Disminución Neta del Efectivo de Equivalentes: Se produce 
un incremento del efectivo de equivalentes debido al retraso 
en la ejecución de las inversiones previstas para el ejercicio 
por los motivos expuestos anteriomente. 

 
 
 
 
 



2 
 

USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
 

Euro /  Euros 

 
 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

 
 

 
 

 
 

GASTUAK 
GASTOS 

HASIERAKOA 
INICIAL 

ALDAKETA 
MODIFICACI. 

EGUNERATUA 
ACTUAL 

EGINDAKOA 
REALIZADO 

ALDEA 
DIFERENCIA 

% 
 

I. LANGILE-GASTUAK 
GASTOS DE PERSONAL 

190.000 
 

(125.000) 
 

65.000 
 

34.982 
 

30.018 
 

54 
 

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

122.280 
 

(25.000) 
 

97.280 
 

35.049 
 

62.231 
 

36 
 

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

28.592 
 

(28.592) 
 

*** 
 

GASTUAK GUZTIRA 
TOTAL GASTOS 

312.280 
 

(150.000) 
 

162.280 
 

98.623 
 

63.657 
 

61 
 

 
 

Euro /  Euros 

 
 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

 
 

 
 

 
 

DIRU-SARRERAK 
INGRESOS 

HASIERAKOA 
INICIAL 

ALDAKETA 
MODIFICACI. 

EGUNERATUA 
ACTUAL 

EGINDAKOA 
REALIZADO 

ALDEA 
DIFERENCIA 

% 
 

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 

312.280 
 

(150.000) 
 

162.280 
 

69.764 
 

92.516 
 

43 
 

V. FINANTZA-SARRERAK 
INGRESOS FINANCIEROS 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

31 
 

(31) 
 

*** 
 

VI. ORDAINDU BEHARREKO KONTUEN GEHIKUNTZA GARBIA ETA KOBRATU 
BEHARREKO KONTUEN GUTXITZE GARBIA 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS 

----- 
 

----- 
 

----- 
 

28.828 
 

(28.828) 
 

*** 
 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 
TOTAL INGRESOS 

312.280 
 

(150.000) 
 

162.280 
 

98.623 
 

63.657 
 

61 
 

 

 
 
GASTUAK 

 
 
 
 

 
GASTOS 
 

Balio eguneratuaren % 5a gainditzen duten aldeei 
buruzko azalpenak, beti ere alde hori 30.000 euro 
baino gehiagokoa bada. 
 

 Explicación de las diferencias superiores al 5% del 
importe actualizado, siempre y cuando sean 
superiores a 30.000 euros. 

Langile-gastuak:  
Langile-gastuen % 54 exekutatu da, eta aldeak edo 
diferentziak sortu dira sozietatea ekainean jarri zelako 
martxan. 
 

 Gastos de personal: El gasto de personal se ha ejecutado 
en un 54%, debiendose las diferencias existentes a la 
puesta en funcionamiento de la sociedad en el mes de 
junio. 
 

Funtzionamendu-gastuak: Funtzionamendu-gastuen % 
36 exekutatu da. Gastu horiek alokairuari eta zerbitzu 
profesionalen kontratazioari dagozkie nagusiki. 
Sozietatea ekitaldi honetako ekainean jarri da martxan, 
hori dela eta, partida honetako aurrekontua ez da osorik 
exekutatu. 
 
 

 Gastos de funcionamiento: Los gastos de funcionamiento 
se han ejecutado en un 36%, siendo estos gastos
principalmente los correspondientes al alquiler y a la 
contratación de servicios profesionales. La puesta en 
funcionamiento de la sociedad en el mes de junio del 
presente ejercicio hace que no se llegue a ejecutar en tu 
totalidad el presupuesto para esta partida. 
 

DIRU-SARRERAK  INGRESOS 
 

Balio eguneratuaren % 5a gainditzen duten aldeei 
buruzko azalpenak, beti ere alde hori 30.000 euro 
baino gehiagokoa bada. 
 

 Explicación de las diferencias superiores al 5% del 
importe actualizado, siempre y cuando sean 
superiores a 30.000 euros. 
 

Ustiapeneko transferentziak eta dirulaguntzak: 
BasqueTrade-ren dirulaguntzei dagokienez, 2021eko 
ekitaldian dirulaguntzen premia txikiagoa izan da. Eta 
horren arrazoia da sozietatea ekitaldiaren erdian jarri dela 
martxan.  
 
 
 
 

 Transferencias y subvenciones de explotación: Durante 
este ejercicio 2021, se ha registrado una menor necesidad 
de subvenciones a recibir por parte de BasqueTrade. La 
puesta en funcionamiento de la sociedad a mitad de 
ejercicio explica esta menor necesidad de financiación. 
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1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betepen-
maila 

 1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos 
programados para el ejercicio 

 
PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA / OBJETIVOS 

PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN / GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS  

  HELBURUA / OBJETIVO 
AURREIKUSITAKO 

MAGNITUDEA 
ESKURATUTAKO 
MAGNITUDEA DESBIDERATZEEI BURUZKO IRUZKINAK  

EKINTZA / ACCIÓN 
MAGNITUD 
PREVISTA 

MAGNITUD 
OBTENIDA COMENTARIOS DESVIACIONES  

ADIERAZLEA / INDICADOR        
         

1. ENPRESAK NAZIOARTEKOTZEKO PROIEKTUAK LAGUNTZEA -APOYAR PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS  
 Aurreikusten den proiektu kopurua – Número de 

proyectos previstos. 
 
 

 Bidalitako zerbitzu-emate eskaintzak – Ofertas 
prestación servicios enviadas. 

 
 

 Atzerrian lagundutako enpresa kopurua – Número 
de empresas apoyadas en el exterior. 

12 
 
 

18 
 
 

10 

9 
 
 

12 
 
 

14 

12 aholkularitza-proiektu eskaini dira guztira, eta horietatik 9 onartu 
dira. / En total se han ofertado 12 proyectos de consultoría de los 
cuales 9 terminaron siendo aceptados. 
 
Ez da osorik bete hasieran planteatutako helburua. / El objetivo 
inicialmente planteado no se ha cumplido en su totalidad.   
 
Modu proaktibo eta erreaktiboan lagundu diegu herrialdean 
kokatutako 14 enpresari. / De las empresas implantadas en el país se 
ha apoyado a 14 de ellas de forma proactiva y reactiva.   

2. EUSKAL ENPRESEN EZARPENAK EGITEKO LAGUNTZAK – APOYOS EN IMPLANTACIONES DE EMPRESAS VASCAS.  

 Lagundutako proiektuak. – Proyectos apoyados.  4  4  

Oso-osorik bete da hasieran planteatutako helburua. Exekutatu 
diren 16 laguntza puntualetatik, 4 laguntza herrialdean lehendik 
kokatuta zeuden enpresentzat izan dira. / El objetivo inicialmente 
planteado se ha cumplido en su totalidad. De los 16 apoyos 
puntuales ejecutados, 4 han sido realizados a empresas vascas ya 
implantadas en el país. 
  

3.  EKITALDI ETA AKONPANIAMENDUETAN PARTE HARTZEA – PARTICIPACION EN DIVERSOS EVENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS.  
 Bisitak enpresen eta erakundeen egoitzetara. – 

Visitas a sedes empresariales e institucionales.  
 
 
 
 
 

 Bilerak enpresekin “in house” – Reuniones con 
empresas “in house”. 
 
 
 

 Azoketara, kongresuetara eta mintegietara 
joatea – Asistencias a ferias, congresos y 
seminarios. 
 
 
 
 
 

 Ekitaldien antolakuntza: enpresa-jardunaldiak. – 
Organización de eventos: Jornadas 
empresariales. 
 
 
 
 
 

 Ekitaldietako parte-hartzaile kopurua – Número 
de participantes en eventos 

 
 

 Konferentzietan hizlari gisa parte hartzea eta 
elkarrizketak komunikabideetan. – Participación 
en conferencias como ponenentes y entrevistas 
en medios de comunicación. 

8 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
1 
 
  

7 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
2 
 
  

Aurrez aurreko bisitak oso mugatuta egon dira Brasilen, pandemiak 
okerrera egin baitu 2021ean. Horregatik, ez da bete hasieran 
planteatutako helburua. / Las visitas presenciales en Brasil han 
estado muy limitadas debido al empeoramiento de la pandemia 
durante 2021, por lo que no se ha cumplido el objetivo inicialmente 
planteado. 
 
COVIDaren ondorioz ezin zenez bisitarik egin enpresa eta 
erakundeetara, ez da bete aurreikusitako helburua. / Debido a la 
imposibilidad de realizar visitas a empresas o instituciones a 
consecuencia del COVID, no se ha cumplido el objetivo previsto. 
 
Pandemiaren ondorioz bertan behera geratu ziren azoka eta ekitaldi 
gehienak, beraz, ez da bete hasieran planteatutako helburua. / Con 
la pandemia, se cancelaron todo tipo de ferias y eventos, por lo 
que no se ha cumplido el objetivo inicialmente planteado. 
 
Oso-osorik bete da helburua 
Bi ekitaldi antolatu ziren: 
- Webinar bat sektore fotovoltaikoaren egoerari eta aukerei buruz 
- Webinar bat SOFTEXeko bazkideekin: Nola eta zergatik da 
EUSKADI erakargarria software arloko enpresen ezarpenetarako? 
El objetivo se ha cumplido en su totalidad. 
Se organizaron dos eventos: 
- Webinar sobre situación y oportunidades en el sector fotovoltaico 
- Webinar con los asociados de SOFTEX sobre cómo y por qué 
EUSKADI es atractiva para implantaciones de empresas de software. 
 
Helburua aise gainditu da. SOFTEX ekitaldiak erakarri zituen enpresen 
% 75 inguru. / El objetivo se ha superado ampliamente. El evento de 
SOFTEX atrajo aproximadamente el 75% del volumen de empresas. 
 
Oso-osorik bete da hasieran planteatutako helburua.  
Bi esku-hartze egin ziren: EiTB eta Mondragon Unibertsitatea.  
El objetivo inicialmente planteado, se ha cumplido en su totalidad. 
Se realizaron dos intervenciones:  EiTB y Mondragon Unibertsitatea.    

4. EUSKAL ENPRESEI JOMUGA-MERKATUARI BURUZ ESKAINITAKO LAGUNTZA PUNTUALAK – APOYOS PUNTUALES OFRECIDOS A EMPRESAS VASCAS SOBRE MERCADO 
OBJETIVO.   

 Laguntza puntualen kopurua – Número de 
apoyos puntuales.  

12  16  

Oso-osorik bete da hasieran planteatutako helburua. Guztira, 16 
laguntza puntual eman zaizkie euskal enpresei, bai herrialdean 
ezarrita daudenei eta baita ere ez daudenei. / Se ha cumplido el 
objetivo inicialmente planteado. En total se han realizado 16 apoyos 
puntuales a empresas vascas tanto implantadas como no 
implantadas en el país.  
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